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Budou mít první sochy v aleji Hany Benešové pokračovatele?
Foto KZ Luboš Palata
Sochání pro Hedviku se koná letos od 10. do 14. června už počtvrté. Letos nebude sice tak hojná účast sochařů, jako v minulých letech, ale o to kvalitnější
díla, konkrétně tři sochy, by měla vzniknout. Pro připomenutí těm, kteří ještě sochání nezažili nebo nezaznamenali, je „Sochání pro Hedviku“ věnováno památce
světoznámé malířky a ilustrátorky pohádek Hedvice Vilgusové. Většinu soch tvoří
pohádkové postavy, jedna ze soch je každoročně věnována nějaké velké postavě české kultury. Hlavní postavou celého projektu je Karel Vilgus, který společně s Klánovickým fórem zajišťuje financování akce, tedy stravu a ubytování
umělců, materiál a následnou instalaci soch. Na vytvoření a údržbu soch přispívají i mnozí klánovičtí občané, největší částkou přispěl v minulém roce podle
Karla Vilguse bývalý starosta Karel Losert.
Obec pomáhá sochání každoročním grantem, který je letos 5000 korun, v minulých třech letech byl dvojnásobný. Klánovické fórum se také stará o údržbu šestnácti sochařských objektů vytvořených v minulých letech a věnovaných
bezplatně obci. Po loňském roce, kdy se patrony sochání pro Hedviku stalo duo
písničkářů Paleček-Jahelka přijel letos do Klánovic na besedu na pozvání Karla
Vilguse herec Petr Nárožný.
Po mnohaletém oddalování začaly Klánovice řešit umístění rozrůstajícího se
množství většinou umělecky velice kvalitních soch po obci. Tématu se věnujeme
obsáhle uprostřed čísla na str. 4 a 5.
Luboš Palata
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Zprávy z Rady Městské části
Veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Klánovice
se konalo dne 4. 5. 2015.

V rámci snahy o získání nutných
grantů jsem asi před měsícem vypůjčil měřič rychlosti jízdy tak,
abychom získali přesná data
o tom, jak rychle řidiči jezdí na Slavětínské. Při této příležitosti pracovníci úřadu změřili rychlost
i na řadě jiných kritických úseků
v Klánovicích. Ze zkušeností vím,
že při běžném měření asi polovina
splňuje a polovina těsně překračuje
povolenou rychlost. V Klánovicích
je to ale zcela jinak, pravidla zde
dodržuje jen malý počet podivínů
a překračování o dvojnásobek je tu
celkem častý jev. Výsledky najdete na našem webu v sekci Doprava – Měření rychlosti. Není to
zpráva pro zasmání, z vlastních
zkušeností vím, že ranní dostihy
v Lovčické a Blešnovské jsou
opravdu o život. Spíše to znamená, že v civilizované společnosti bychom měli svá pravidla dodržovat.
Mimo jiné i proto, že potom přijde
Policie ČR, a to už bude jiný sekáč.
Ing. Karel Horníček

OMLUVA
Klánovický zpravodaj mylně informoval čtenáře o tom, že STAN Klánovice stále nedoplnil počet svých
zastupitelů. Slečna Pavla Fischerová složila Slib zastupitele na veřejném zasedání ZMČ dne 4. 5. 2015.
P.S. Klánovický zpravodaj č. 5 vyšel
1. 5. a do tiskárny odcházel 27. 4.
Luboš Palata
šéfredaktor KZ

• Slib zastupitele složila slečna Pavla Fischerová
• Zastupitelé diskutovali o přijetí dotace od MŠMT ČR ve výši 4 890 000 Kč
na rozšíření kapacity MŠ V Žáčku, Praha – Klánovice, vzali na vědomí informaci, že v rámci finančního vypořádání mezi MČ Praha – Klánovice
a MHMP bylo požádáno o ponechání částky cca 770 000 Kč na realizaci
stavby „jurty“ na zahradě MŠ, kterou by se mohla rozšířit kapacita MŠ.
V době tohoto jednání nebylo známo stanovisko MŠMT ČR k již uvedené
dotaci. MHMP schválil ponechání těchto prostředků MČ Praha – Klánovice.
V rámci těchto prostředků bude také provedena formou rekonstrukce a podle požadavku Hygienické stanice hl. m. Prahy úprava zázemí pro děti přijaté k docházce do třídy „Jurta – vlčata“. Zázemí bude vytvořeno v bývalém
bytě ve dvoře úřadu. Finanční prostředky na obě rozšíření kapacity MŠ
by měly být pokryty z dotací, a nikoli z prostředků MČ.

Zasedání rady městské části se konalo ve dnech 20. 4., 27. 4.
a 15. 5. 2015.
• Rada schválila předložený návrh pro zveřejnění Výzvy k podání nabídky Studie rozšíření kapacity MŠ V Žáčku, Praha – Klánovice. Návrh byl zpracován v souvislosti s rozhodnutím MŠMT ČR o přiznání dotace pro MČ
Praha – Klánovice, ve výši 4 800 000 Kč (4 800 000 Kč dotace, 863 000 Kč
spoluúčast MČ), na rozšíření kapacity MŠ V Žáčku, Praha – Klánovice. Členové rady provedli v návrhu některé úpravy a upřesnění a schválili zveřejnění této výzvy. V souvislosti s přijetím výše uvedené dotace bude svoláno
veřejné zasedání ZMČ Praha – Klánovice.
• Revokovala usnesení RMČ č. 6/39/2014 ze dne 12. 12. 2014 z důvodu, že
pro rok 2015 byla MČ Praha – Klánovice po jednání na MHMP ponechána
částka ve výši 760 016 Kč, která bude použita účelově na rozšíření kapacity mateřské školy. Zmíněný prostor bytu bude fungovat jako zázemí
pro nově vystavěnou „jurtu“ na zahradě mateřské školy, uložila ÚMČ zahájit
jednání k vyjmutí tohoto bytu z bytového fondu MČ a změny užívání stavby
na prostory pro mateřskou školu a schválila vypsání poptávkového řízení
na opravy tohoto objektu dle požadavků HS hl. m. Prahy.
• Schválila rozpočtová opatření č. 1–6
• Neschválila žádost o finanční příspěvek neziskové organizaci
• Schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha – Klánovice a společností Klánovice spolu o.p.s., při konání akce „5. veletrh kroužků“ MČ poskytne bezplatné užívání prostor tělocvičny, dvora, parkoviště, poskytne
el. energii a bezplatnou inzerci v KZ č. 5, 6, 7, 9, vždy o velikosti A6.
• Schválila uzavření dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo č. 340/96d) na dodávku
a údržbu geografického informačního systému MISYS.
• Projednala opravu střechy na sportovní hale, která je nahlášena jako
škodní událost, a opravu střešního okna.
• Nesouhlasila s vydáním dodatečného povolení stavby plotu u RD.
• Schválila navýšení počtu výtisků KZ
• Schválila objednání tří návrhů na dostavbu MŠ V Žáčku a zadání vypracování projektové dokumentace na realizaci „jurty“ v zahradě MŠ V Žáčku,
Praha – Klánovice za cenu 39 800 Kč, která bude hrazena z poskytnuté dotace na realizaci jurty.
• Schválila objednávku Studie rozvoje MČ Praha – Klánovice, zahrnující urbanistickou koncepci MČ včetně řešení veřejného prostoru.
• Projednávala žádosti o pronájmy pozemků a uzavírání smluv o spolupráci
při konání akcí, otázky bytové, vyklizení části pozemku – Smidarská z důvodu směny pozemků
• Schválila objednávku na zpracování ekonomického a technického poradenství – Dům senior
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
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Otázky a odpovědi
Jak se bude řešit uzavření/likvidace starého podchodu na klánovickém
nádraží?
Starosta Karel Horníček: Starý podchod bude zahrnut zeminou a částečně
zabetonován. Tím zmizí dlouholetá největší ostuda Klánovic.
Jaký je postoj Úřadu k petici klánovických občanů týkající se parkování
kolem nádraží?
Starosta Karel Horníček: Petici zatím projednávala dopravní komise a rada.
V zásadě naprostá většina jejího obsahu je v souladu s prací Úřadu. Velmi nepříjemné bylo její směřování na Magistrát hl. m. Prahy a tudy až na Ministerstvo dopravy, kde prakticky anulovala výsledky slibných jednání o možnostech
parkování u nádraží. Pro příště bych poprosil nejdříve se zastavit na úřadě
a potom psát petice.
V KZ bylo uvedeno, že zastupitelé obdrželi odměny ve výši 100 %.
Jaká byla skutečná výše těchto odměn?
Tajemnice Ivana Horská: ZMČ rozhoduje o pravidelných měsíčních odměnách pro neuvolněné členy ZMČ ve smyslu Nařízení vlády č. 37/2003Sb.
V platném znění. Na veřejném zasedání ZMČ Praha – Klánovice dne
3. 11. 2014 byly schváleny s účinností ode dne 4. 11. 2014 pravidelné měsíční ve výši: pro zástupce starosty 24 732 Kč, pro členy rady městské části
1910 Kč, pro předsedu kontrolního výboru 1560 Kč, pro předsedu finančního
výboru 1560 Kč, pro předsedy komisí rady MČ max. 1560 Kč a pro ostatní
členy zastupitelstva ve výši 660 Kč. Neuvolněným zastupitelům se odečítá
z uvedených odměn 4,5 % na zdravotní pojištění a zaměstnavatel (MČ) odvádí 9 % na zdravotní pojištění. (Uvedené údaje jsou zveřejněny na webu MČ
v zápise z sjednání zastupitelstva ze dne 3. 11. 2014.)
V Klánovicích kolem Slavětínské nebyla posekána většina zelených
ploch ještě začátkem května, zatímco v sousedních Šestajovicích, kde
prší či neprší stejně jako v Klánovicích, byla posekaná tráva již v dubnu.
Udržované zelené plochy kolem Slavětínské jsou vizitkou práce Úřadu.
Existuje na Úřadě režim údržby zelených ploch (pořadí sekání ploch a jejich frekvence) a kdo je za ni zodpovědný?
Tajemnice Ivana Horská a starosta Karel Horníček: Pořadí a frekvence sekání zelených ploch jde logicky od hlavních komunikací přes vedlejší. Prioritně
se seká staré centrum Klánovic a dále se posouvá do okrajové zástavby. V ulicích s prakticky trvalým parkováním je nutná opatrnost tak, aby odlétávající
štěrk nepoškodil karoserie vozů. Zároveň naši pracovníci opravují starší stroje
a řeší řadu jiných operativních úkolů. Nyní jsme se jim pokusili ulehčit a sestřihání živého plotu na Slavětínské jsme zadali externí firmě. Rovněž zadáme
i práci na odstraňování invazivních rostlin, které se v Klánovicích mají zatím
dobře. Oproti loňsku zabere čas i přistavování a odvážení kontejnerů na bioodpad, kde tato aktivita je pro obyvatele příjemná, ale vysaje nám podstatnou část rozpočtu na údržbu zeleně.
Nechceme kritizovat údržbu zeleně v okolních částech, ale děkujeme návštěvníkům Klánovic, ale i místním občanům, kteří dokážou přijít na úřad, případně zavolat a pochválit, jak jsou ve srovnání s okolím Klánovice upravené
a pěkné. Netvrdím, že nemáme rezervy a že všechno stačíme tak, jak bychom si přáli, ale: „Kdo chce vidět, vidí, kdo nechce vidět, nevidí.“
Při stavbě domků či jejich rekonstrukci dochází k záborům veřejného
prostranství, o kterých Úřad dlouhodobě není informován. Je na Úřadě
zaveden systém včasné evidence těchto záborů?
Tajemnice Ivana Horská: Nahlášení záboru veřejného prostranství je odpovědností toho, kdo zábor realizuje. Nepravidelně jsou prováděny pochůzkové
kontroly pracovníky úřadu a při zjištění nenahlášeného záboru jsou majitelé
vyzváni k ohlášení tohoto záboru a zaplacení místního poplatku. V případě,
že tak neučiní, je vydán platební výměr s navýšením poplatku. Ke zjištění neoprávněného záboru přispívá i ohlášení tohoto stavu občany.
Ptala se Marie Mikušová
Svoje dotazy posílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz.
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Slovo šéfredaktora
Klánovický poklad.
Vystavíme, nebo zakopeme?
V polské Wroclawi mají v nádherné
historické části hezkou atrakci pro turisty. Po celém městě jsou rozesety
více než dvě stovky sošek skřítků.
Nejde o nějakou středověkou tradici, ale o původně zábavu místních disidentů z osmdesátých let, kteří se
hrou se skřítky vysmívali komunistické Státní bezpečnosti. Dnes první
cesta desítek tisíc návštěvníků Wroclawi vede do Informačního centra,
kde si vyzvednou mapku a pak se
mohou celý den toulat po městě, kde
vedle skřítků objevují i historické památky, ale i obchody, restaurace...
V Klánovicích se dlouhá léta nedařilo věcem, které by je dělaly výjimečnými. Lázně jsme bez většího odporu místních zbourali, rozhlednu o dvě desetiletí později
zamítli, sportovní halu zmenšili na
pouhou tělocvičnu, o golfu jsme se
nedokázali dohodnout na rozumném kompromisu, takže teď zarůstá trávou.
Přesto tu něco výjimečného máme.
Je to vedle Nové Besedy, ve zdejších podmínkách velmi obstojně
fungujícího kulturního stánku, soubor soch, které tu každým rokem
vznikají během sochařského sympozia „Sochání pro Hedviku“. Je to
něco, co dělá v celopražském
rámci z Klánovic výjimečné místo.
Jenže si s tím nevíme rady. Už několik let se parta nadšenců, která
s větší či menší podporou obce celou akci táhne, pokouší místní radnici přesvědčit o potřebě plánu,
kam sochy umisťovat, jak se o ně
starat a také, jak z nich udělat výstavní skříň obce. Například na tak
přirozeném místě, jako je alej
Hany Benešové, která by se po rekonstrukci měla vrátit k původní
funkci místního korza, kterým byla
ještě před sedmi desítkami let.
„Sochání pro Hedviku“ a tak trochu
i Klánovice stojí na křižovatce.
Jedna cesta vede k tomu, že si Klánovice budou umět se svým sochařským pokladem poradit a vystavit ho v podobě, která mu přísluší. Druhou možností je, že ten
poklad zakopeme.
Váš Luboš Palata
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Téma měsíce:

Jak dál se Socháním pro Hedviku?
Letošní ročník sochání bude zlomový, říká Petr Kubíček
Klánovické fórum v čele s manželi Romanou a Petrem Kubíčkovými je spolu s Petrem Vilgusem organizátorem „Sochání pro Hedviku“, v celé Praze ojedinělého sochařského sympozia, podobného slavným zahraničním projektům. Petr Kubíček vidí jeho budoucnost stále optimisticky.
Jak probíhají přípravy na IV. ročník
sochání a co bude letos nového?
Koncepčně ani organizačně letos neočekáváme nic zásadně nového. Projekt však, i díky spolupráci s KC Beseda a o.p.s. Nadosah, získává
celoroční kulturní rozměr. Rozvíjejí
se, výhradně úsilím pana Vilguse, benefiční vystoupení významných kulturních osobností v KC Beseda
na podporu sochání. Jan Kačer, Kateřina Englichová, Petr Nárožný či Jaroslav Dušek, ti všichni přijeli zdarma
do Klánovic, aby podpořili projekt sochání v Klánovicích a společně
s námi vzdali úctu paní Hedvice Vilgusové a jiným kumštýřům, kteří zemřeli na zákeřnou chorobu. Benefičními vystoupeními tedy na jedné
úrovni poskytujeme občanům mimořádný kulturní zážitek a zároveň zajišťujeme zdroje pro financování akce.
Je to skvělá symbióza, zvláště když si
uvědomíme, že normálně by tito lidé
do malého sálu v Besedě těžko přijeli.
Nejen za to by si pan Vilgus od Klánovic zasloužil velké poděkování.

si troufáme na to zajistit řádově vyšší
zdroje, než jsou potřebné „jen“ na sochání ze dřeva. Máme rovněž zájem
na koncepčním rozmisťovacím plánu
pro budoucí sochy. O tom všem diskutujeme s novým vedením Klánovic
a hledáme řešení, jakým směrem
projekt do budoucna rozvíjet. Za starosty Soukupa jsme cítili velmi silnou
podporu projektu, a to vás vždy motivuje, když cítíte pozitivní zpětnou
vazbu jak od občanů, tak i od radnice…
Od dnešního vedení Klánovic tedy
podpora není?
To si rozhodně nemyslím. Názory nových zastupitelů a radních se teprve
tříbí. Máme pracovní skupinku s úřadem, kde vše potřebné diskutujeme.
Chce to také trošku více času. Začátky spolupráce s novou radnicí ale
nebyly jednoduché.
Začali jsme s darováním soch z loňského ročníku. Při darování jsme bohužel nezaslechli kouzelné slovíčko

„děkujeme“ za dar sedmi soch v hodnotě cca 50 000 Kč a místo toho čelíme
diskusi o tom, kdo jednou za rok zaplatí
jejich natření. Redukce grantové podpory sochání o polovinu na 5000 Kč
také nepotřebuje komentář.
Ovšem z posledního jednání mám
převážně velmi dobrý pocit, a pakliže
se podaří dohodnuté i zrealizovat,
bude to pro Klánovice přínosem. Radnice má dle mého názoru nejen plné
právo, ale i povinnost říci, jak se bude
veřejný prostor formovat. Má právo
klidně i říci, že žádné sochy v Klánovicích nechce. I to bychom museli akceptovat. Otázkou je, zda by to bylo
pro Klánovice přínosem. Vkládal jsem
určité naděje do myšlenky koncepčního spojení projektu revitalizace zeleně na Slavětínské a projektu sochání. Je možné, že se na tom
dohodneme. Tím by došlo k vytváření
kvalitního veřejného prostoru na nejdůležitějších místech v Klánovicích.
Takže jsem nyní spíše optimista.
Luboš Palata

Máte domluveny další osobnosti,
které by do Klánovic zavítaly?
Pan Vilgus využívá maximálně své
historické kontakty. Předjednané jsou
další vystoupení Jaroslava Duška
a také pana Jiřího Suchého. Možností a nápadů je stále dost, ale nyní
jsme tyto aktivity trošku pozastavili
do doby, než budeme mít s MČ jasnou dohodu o dalším směřování projektu a odpovídající podpoře vedení
Klánovic.
Jak ta jednání probíhají z vašeho
pohledu?
Letošní ročník bude zlomový pro
další osud projektu. Do budoucna
usilujeme o to, aby vznikalo méně
soch, ovšem z kvalitnějších a trvanlivějších materiálů jako kámen, keramika či kov. Za tři uplynulé roky se
projekt rozjel takovým způsobem, že

Soch na náměstí Hedviky Vilgusové by už nemělo přibývat.
Foto KZ Luboš Palata
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Napětí okolo dřevosochání je zbytečné,
stačí se dohodnout na pravidlech
V polovině května se konala schůzka pracovní skupiny pro dřevosochání, které se účastnili iniciátor akce
pan Karel Vilgus, manželé Kubíčkovi za Klánovické fórum, které akci finančně podporuje, arch. Zdeněk Rychtařík a radní zodpovědná za zeleň a kulturu Klára Svobodová. Tu jsme požádali o rozhovor.
Proč vznikla pracovní skupina pro
dřevosochání?
Pracovní skupina vznikla z potřeby
MČ řešit umisťování a následnou
péči o sochy, které při každém ročníku dřevosochání vzniknou a na základě darovací smlouvy se stávají
majetkem MČ. Vzhledem k současnému počtu soch to není zanedbatelný závazek a doposud se touto
problematikou systémově nikdo nezabýval. Sochy přibývaly a instalovaly se spíše živelně než na základě
nějakého širšího konsensu.
O čem jste na květnové schůzce
jednali? Podařilo se vám najít nějakou dohodu, nebo se v pohledu
na věc spíše rozcházíte?
V poslední době panuje okolo soch
jisté napětí, které považuji za zbytečné. MČ chce tuto akci nadále
podporovat, ale je třeba jí dát určitý
rámec a pravidla, aby byla pro MČ
únosná. Rádi bychom na webu MČ
také zveřejnili anketu, v níž se budou
moci k sochám vyjádřit i sami občané. Koneckonců sochání se týká
každého z nás. Pracovní skupina se
sešla již podruhé a myslím, že se
nám podařilo najít společnou řeč.
Dát něčemu rámec a pravidla…
Co to ale bude v praxi znamenat?
Zásadní otázkou je limitovaný počet
míst a vhodná, zároveň však pro
tvůrce dostatečně atraktivní lokalita, kam lze sochy umisťovat. Kobercové pokrytí Klánovic dřevěnými
objekty, případně instalace soch
mezi lípy podél celé Slavětínské,
nám přijde nemyslitelné a i pro samotné sochy nepříliš vhodné.
Opravdu jsme se dlouze zabývali
hledáním vhodného místa. Navrhli
jsme ponechání některých soch
v parcích u školy a dále pokračování ulicí V Soudním směrem
k lesu. Je to široká ulice s travnatými pruhy a sochy by mohly v jejím
prostoru tzv. fungovat. Zároveň tak
zůstanou v centru Klánovic.

Konstelace soch, která je nyní
v parcích u školy, zůstane zachována nebo se také v rámci vašeho
návrhu bude měnit?
Spíše to druhé. Hodně to také souvisí s tím, zda proběhne plánovaná
revitalizace parků a celé Slavětínské ulice, protože nemůžeme tento
velký projekt podřizovat sochám, nýbrž naopak. Nebudou tam všechny
a asi ani ne na zcela stejných místech. Navíc se tu evolučně objevil
jiný problém: v prostoru, který má
charakter dětského hřiště, jsou sochy vnímané jako další herní prvek.
A protože je MČ jejich vlastníkem,
nese právní zodpovědnost za to,
kdyby se zde někomu něco stalo.
Rozumím tomu správně, že počet
míst pro vztyčení soch bude omezený a bude potřeba se o něm dopředu dohodnout s MČ? Co se ale
stane, až se kapacita míst zaplní?
Ano. Například letos budou vytvořeny tři objekty a pro ně jsme již konkrétní umístění víceméně dohodli.
Do budoucna musíme smluvně vy-

řešit omezený počet míst a jednotlivé pozice daných soch, arch. Rychtařík navrhl vytvoření makety lokality s předem danými místy, která
budou mít i souhlas majitelů přilehlých nemovitostí. Sochy by se tak
v průběhu času obměňovaly. Není
však ještě zcela jasné, co s těmi „vysloužilými“. Líbí se nám myšlenka
přírodního lapidária – i v tomto
ohledu je ulice V Soudním dobrým
nápadem, neboť navazuje na les,
kde by se dalo lapidárium zřídit.
Opět ale vyvstává otázka, jak to
technicky vyřešit a kdo bude za objekty zodpovídat.
Chce také MČ nějak konzultovat
s organizátory akce podobu
a uměleckou hodnotu tvořených
objektů?
Tady vyjádřím pouze svůj osobní názor – umělecký rozlet aktérů bych nijak nekorigovala, nevadí mi ani kontroverznost. A že se mi některá díla
líbí více a jiná méně, je zcela běžné.
Jak se říká – sto lidí, sto chutí.
Robert Zoulík

Jedna ze soch umístěná nedaleko klánovické radnice.
Foto KZ Luboš Palata
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Hydepark
V krátké době se bude konat již 4. ročník Sochání pro
Hedviku. Sympatické připomenutí zajímavé osobnosti
a její práce pro Klánovice. Zároveň možnost kulturního
setkání pro Klánovické i přespolní. Při čtvrtém ročníku
můžeme už mluvit o počínající tradici. A tradice se mají
dodržovat! Ale… Problematickým se začínají ukazovat
„produkty“ této akce – vznikající sochy. Nemám teď
na mysli jejich uměleckou kvalitu, ale počet. Ne náhodou se říká, že méně je někdy více. Zatímco několik
málo soch smysluplně rozmístěných může být ozvláštněním intravilánu, tak „les“ různorodých artefaktů lemující bez ladu a skladu řadu ulic by příliš dobře
nepůsobil. MČ jako majitel soch je navíc povinna se
o sochy starat, což představuje finanční náklady i odpovědnost. Organizátoři a MČ by tedy společně měli nalézt způsob, jak zachovat tradici sochání a zároveň se
postarat o výtvory, které při něm vznikají (koncepce rozmístění či obměny soch nebo uplatnění těch „vysloužilých“, např. dobročinná aukce).
Štěpánka Čtrnáctá (SPK)

Dobrou zprávou je, že se letos opět rozbíhají práce
na dostavbě základní školy. Získali jsme dotaci ve výši
4 mil. Kč na první fázi. Zajistíme projekty a stavební povolení na dostavbu pěti tříd, zvýší se kapacita a zmodernizuje se školní jídelna, kuchyně i šatny. Současný,
nepříliš optimální stav, kdy jsou dislokované třídy v hotelové škole, je tak definitivně jen dočasný. V co nejkratší
možné době bude dostavěno směrem do dvora křídlo
školy s moderními prostory.
Vzhledem ke zvolenému řešení zůstane zachována
i většina stávajícího školního dvora. Školní, sportovní,
kulturní akce i trhy zde budou tak probíhat i nadále.
I do mateřské školy se budou letos investovat získané
magistrátní a ministerské peníze.
Na zahradě vznikne originální slaměná jurta pro třídu
Vlčat, která je založena na koncepci lesní školky. I stávající budova bude zajímavě dostavěna, a vznikne tak
ještě další třída.
Klánovice tak plně využili všech nabízených dotací,
jak peníze do školství získat.
Karel Horníček (SPK)

Sochání pro Hedviku vnímám jako nejpozitivnější počin
v naší obci, od chvíle zažehnání realizace golfového
hřiště. Projekt se skládá ze dvou částí: 1. Pohádkové objekty (umístění soch v ulici V soudním), 2. (cituji) Dedikační pozdrav tvůrčím lidem, kteří se potkali s rakovinou
(umístění: mezi lípami na Slavětínské). Celý projekt jednoznačně kultivuje prostředí, ve kterém žijeme, jeho
druhé části však chci navíc zatleskat. Jako lékařka se
s rakovinou setkávám vlastně denně a vím, kolik vnitřní
síly musí takto nemocný člověk vyvinout pro normální žití.
Věřte mi, že velice dobře vím, o čem hovořím. Když uvážím, že i v tak složitých chvílích dokážou mnozí lidé svou
tvorbou rozdávat krásu a radost, je to něco obdivuhodného. Chci poděkovat všem, kteří pomáhají pozdravit
a připomenout ty, se kterými se můžeme setkávat třeba
na televizní obrazovce. Příkladně, kdyby seriál Hříšní lidé
města pražského byl bez Jaroslava Marvana nebo Jiřího
Adamíry, jistě by nebyl takový, jaký je. Cítím hrdost,
že naše obec Socháním pro Hedviku dokáže poděkovat
a pozdravit ty, kteří nám dělají život hezčím. Věřím, že
z řady soch, které vznikají souběžně při hlavní ulici naší
obce, by mohl vzniknout klánovický „Karlův most.“
Marie Jágrová (Sdružení LES, Piráti, NK)

Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem…
Při řešení problémů na radnici se často dostavám do situace, kdy spíše než výběr nejlepšího řešení musím
zvolit to nejméně špatné. Někdy je totiž zájem jedné
skupiny obyvatel v přímém rozporu se zájmy druhých.
Uvedu poslední dva takové případy. Případ první: „Jednosměrka u tenisu“. Část ulice V Pátém u tenisových
kurtů bývala vždy obousměrná, po rekonstrukci je z ní
jednosměrka. Pro někoho nepochopitelná hloupost,
pro jiné věc vítaná. A tak mám na stole požadavek
na opětovné zobousměrnění i dopis, který to zásadně
odmítá. Případ druhý: „Parkování v Aranžerské a dalších ulicích u nádraží“. Pro obyvatele těchto ulic je případné zdejší zavedení parkovacích zón (a tím de facto
legalizace současného divokého parkování) naprosto
nepřijatelné. Lidé z jiných částí Klánovic by to ale uvítali.
Každé řešení tudíž někoho naštve. Jako místostarosta
s takovými negativními reakcemi počítám. Chci však
všechny požádat, aby mi případné stížnosti řekli osobně
nebo napsali e-mailem. Na anonymní vzkazy na sloupech a na zdech se totiž reaguje opravdu těžko.
Ferdinand Polák (ODS)

Pan Jindřich Lukáš (STAN Klánovice) příspěvek nezaslal.
Vážení čtenáři, rozhodli jsme se udělat z Hydeparku opravdové místo pro volné sdělování názorů našich zastupitelů.
Proto se na této stránce budete v každém KZ setkávat s názory zastupitelů, které nejsou s výjimkou daného rozměru
ničím omezovány. V každém čísle dostane prostor pět zastupitelů vybíraných podle klíče, aby se na každého dostalo
jednou za tři čísla KZ a zároveň byla rovnoměrně zastoupena všechna politická uskupení, která se v Klánovicích probojovala do zastupitelstva.Věříme, že tato otevřená forma diskuse bude plně využita k civilizované konverzaci. Názory
zde publikované nevyjadřují stanovisko KZ.
Luboš Palata, šéfredaktor
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Jubilanti

Na čem všem pracujeme?
V roce 2015 byla po schválení v zastupitelstvu podána žádost o dotaci
na projekt „Revitalizace aleje Hany
Benešové“, a to do 15. výzvy OP
Praha – Konkurenceschopnost.
Jedná se o revitalizaci Slavětínské
ulice včetně přilehlého parku. Celkový
rozpočet projektu je ve výši 13 106
819 Kč. Podmínkou pro podání žádosti je poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu
MČ Praha – Klánovice, tj. 983 011 Kč.
Neuznatelné náklady pro městskou
část v tomto projektu nejsou. Dále
byla podána žádost o dotaci na revitalizaci zeleně, keřů, travnatých ploch,
a zejména stromů v okolí kostela a
park, kde stav všech stromů byl zmapován za účasti odborné firmy. Projekt
je nazván „Revitalizace parku u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích“. Celkové náklady projektu
činí 499 322 Kč, požadovaná podpora
je ve výši 399 458 Kč.
MČ Praha – Klánovice obdržela předběžný příslib MŠMT ČR o přiznání
dotace, o kterou jsme žádali v roce
2014, na přístavbu MŠ V Žáčku, a tím
rozšíření její kapacity, ve výši
4 890 000 Kč s tím, že tato původní
informace počítala se spoluúčastí
MČ ve výši 15 % celkových nákladů
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stavby, tj. 863 000 Kč. Zastupitelstvo
hl. m. Prahy schválilo svým usnesením 100% dofinancování spoluúčasti
MČ, pokud obdrží zmíněnou dotaci od
MŠMT. Dle aktuální informace z MŠMT
je definitivní schválení přiznání dotace
velmi pravděpodobné, a to po doplnění
žádosti podané MČ Praha – Klánovice
do konce května 2015.
V rámci finančního vypořádání roku
2014 mezi MČ Praha – Klánovice
a MHMP jsme požádali o ponechání
částky 760 016 Kč. Naše žádost byla
schválena a předmětné finanční prostředky budou využity na výstavbu
„jurty“ na zahradě mateřské školy,
v rámci rozšíření kapacity mateřské
školy.
V roce 2014 jsme žádali MHMP o dotaci na rozšíření kapacity základní
školy. V letošním roce bylo pro naši
městskou část schváleno poskytnutí
investiční dotace na rozšíření kapacity základní školy ve výši 4 mil. Kč.
Městská část podala v květnu 2015
žádost o zařazení do celopražského
seznamu stavebních úprav BESIP.
Žádáme o instalaci informačních
zpomalovacích panelů pro měření
rychlosti na dvou vjezdech do Klánovic. Předpokládaný finanční náklad je
120 000 Kč bez spoluúčasti MČ.

V květnu slaví narozeniny:
Božena Cónová
Vladimír Dort
Karel Ditrich
Jiří Holec
Marie Sidáková
Božena Průchová
Jana Skořepová
Kamila Slámová
Eva Koucká
Vladimír Palata
Oldřich Spěvák
Všem oslavencům gratulujeme!

Ukončení sběru
nápojových plechovek
Upozorňujeme, že byl ukončen
Pilotní projekt na sběr komodity
Kovové obaly a v týdnu
od 11. 5. 2015 do 17. 5. 2015
byly nádoby staženy.
Na místa tříděného odpadu již
není možné odkládat kovové obaly, např. nápojové plechovky.

Neustále aktuální otázka údržby zeleně
V prvním čtvrtletí roku 2015 byly dány
do provozu kontejnery na bioodpad,
které jsme získali z dotace SFŽP.
Za uvedené období bylo svezeno cca
635 q trávy a větví. Kontejnery jsou
rozestavěny po Klánovicích a pravidelně sváženy. Druhým strojem, který
jsme získali z dotace, je stroj na čištění komunikací. Za uvedené období
bylo najeto při úklidu komunikací více
než 400 motohodin. Na webu MČ je
nově přístupná tabulka, na které je
zakresleno, kde jsme již posekali.
Abychom si udrželi snadnou vizuální
kontrolu nad celoročním průběhem
úklidu a sekání trávy, aktualizujeme
denně na základě pracovního deníku
mapu Klánovic se zakreslováním ten
den provedených úseků. Správně by

se tento postup měl dělat v GIS, ale
to by byla poměrně drahá investice.
Proto děláme zákres v SW CorelDRAW, kdy každá z nových vrstev
odpovídá konkrétnímu kalendářnímu
dni a každý měsíc má jinou barvu
Práce s mapou umožňuje snadnou
zpětnou kontrolu a zároveň celkový
přehled.
Nestíháme posekat živé ploty, a proto
zejména na Slavětínské ulici jsou
stížnosti na výjezdy z bočních ulic.
Na základě poptávkového řízení byla
vybrána firma, která do konce května
nejen zkrátí živé ploty, ale také, a to
jako prvořadý úkol, zkrátí rostliny
u uvedených výjezdů. Délka živých
plotů jen na Slavětínské ulici je více
než 600 m.

Byly vypsány poptávky na bezpečnostní a zdravotní řezy stromů v ulicích: Dohalická, Slatinská, Úprkova.
Podle výše finanční náročnosti budeme v poptávce na údržby stromů
pokračovat. Jedná se o odborný
zásah, a proto poptávky u odborných
firem.
Stejně jako každý rok byl vyměněn
písek v pískovišti na dětském hřišti
u školy. Písek, který je ukládán do dětských pískovišť, musí být každoročně
měněn a musí být certifikován.
V květnu byla provedena kontrola
stavu dopravních značek (děkujeme
i za upozornění občanům). Několik
značek bylo doplněno, některé byly
opraveny.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
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Klánovický kaleidoskop
31. 5. – neděle
Poslední květnovou neděli otvírá
své brány Koupaliště Klánovice,
které bude mít otevřeno až do 30. 9.,
ve všední dny od 10 do 19 hodin
a o víkendech od 9 do 19 hodin.
Více informací naleznete na.www.koupalisteklanovice.cz
9. 6. – úterý
Víte o tom, že v Klánovicích vzniká
dětský smyčcový orchestr a vaše dítě
může být jeho členem? Jestli vás tato
informace zaujala, pak byste si rozhodně neměli nechat ujít prezentační večer Nadačního fondu Harmonie, který se snaží prostřednictvím hudby pozitivně měnit život
dětí. Celý projekt vám představí 9. 6.
v 18 hodin v prostorech KC Nová
beseda jeho patronka Simona Stašová spolu s ředitelkou nadace Miladou Cholujovou.
16. 6. – úterý
Po celý červen můžete obdivovat
v předsálí KC Nová Beseda výstavu
fotografií, afrických masek a tradičních předmětů afrických kmenů.
V případě, že vás zaujmou, můžete se
těšit 16. 6. v 19 hodin na přednášku
s názvem Jihoafrická republika –
země mnoha tváří, kterou pro vás připravili manželé Mikušovi.
18. 6. – čtvrtek
I letos se mohou malí prvňáčci těšit
na své pasování na čtenáře. Tato již
tradiční akce Místní knihovny Klánovice a zdejší základní školy proběhne 18. 6. v 16 hodin budou pasováni žáci 1. A, v 17 hodin 1. B
a v 18 hodin 1. C .
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Událost měsíce

Klánovice mají talent
V úterý 12. 5. se v KC Nová Beseda uskutečnilo finále školní soutěže
Klánovice mají talent. Zhlédli jsme dvanáct vystoupení žáků od 0. do 9. třídy
a můžeme směle říct, že děti z klánovické školy talent mají. Ohlasy na soutěž
byly velmi pozitivní, takže ji v budoucnosti určitě zopakujeme.
Uspořádat soutěž pro talenty všeho druhu byl výborný nápad.
Už ve dvou předkolech se představili soutěžící s výkony, které byly skvělé,
a byl problém mezi nimi vybrat ty nej. Však se taky porota složená z učitelů
školy občas pěkně pohádala, než se na dvanáctce finalistů všichni její členové
domluvili. Je to složité, když máte hodnotit tak odlišná vystoupení jako jsou
tanec, zpěv, hra na nástroj, kouzla atd.
Nakonec se do finále v Besedě probojovala dvanáctka těch, kteří dokázali
přesvědčit ve dvou předkolech porotu o svých kvalitách nejvíc. A bylo na co
se dívat. Každé číslo bylo jiné, viděli jsme tanec, zpěv, hru na hudební
nástroje, psí tanec s čivavou, footbag i mluvené slovo. Vrátil se i Michael
Jackson v podání žáka 0. ročníku.
Diváci sami svým hlasováním vybrali vítěze, porota ve složení Vlastimil Červ
(předseda Školské rady), Dan Vali (člen skupiny Maxim Turbulenc), Matěj Žák
(ředitel MŠ) a Alena Nejedlá (vítězka pěvecké soutěže Carusošou) pouze
vyjadřovala svůj, často velmi vtipný, názor a pomáhala divákům
v rozhodování. Ti nakonec nejvíce ocenili v mladší kategorii sourozence
Vojtěchovy, kteří zapěli vlastní velmi originální píseň, a ve starší kategorii trio
děvčat ze sedmé třídy, nad jejichž akrobatickými kousky se tajil dech.
Pořadem provázeli svým nezaměnitelným způsobem žáci Jakub Oubrecht
a David Chuchma.
vítězové mladší kategorie
1. místo – JOSEFÍNA A MIKOLÁŠ VOJTĚCHOVI s vlastní písní
2. místo – LENKA HOJDOVÁ s partnerem HONZOU – rock’n’roll
3. místo – MÍŠA VÍCOVSKÁ s hrou na flétnu
vítězové starší kategorie
1. místo – TEREZA HÁJKOVÁ, ADÉLA HYRMANOVÁ, JANA HYRMANOVÁ
– akrobatický tanec
2. místo – LUCIE RADINOVÁ se zpěvem písně Beautiful
3. místo – VOJTA PRŮCHA s vtipným vyprávěním Na stojáka
Za Masarykovu školu Klánovice Jolana Fuchsová

21.6. – neděle
Mateřské centrum Klánovice,
ul. Ke Znaku, pořádá 21. 6. od 16 hodin akci s názvem Léto, vítej! Těšit se
můžete na divadélko „Koloběžka“,
které děti zavede na návštěvu
do Broučkova, na výtvarnou dílnu,
zpívání. V průběhu odpoledne bude
k dispozici i fotograf.
Olga Karásková

strana

Předávání cen vítězům soutěže. Foto MŠK
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Svátek sousedů 29. 5. v KC Nová Beseda oživili svojí hudbou skupiny Slimáci v čele s Jaroslavem Krutským. Foto NB

Nový projekt a dětský orchestr v Klánovicích
„Naším posláním je pozitivně měnit
život dětí prostřednictvím hudby.“
V úterý 9. června od 18 hodin se v KC
Nová Beseda uskuteční prezentační
večer Nadačního fondu Harmonie
za účasti Milady Cholujové, ředitelky
a zakladatelky NF Harmonie, patronky
projektu Simony Stašové a lektorů
hudby. Dalšími patrony NF Harmonie
je Pražská komorní filharmonie a záštitu nad projektem převzalo Minister-

stvo školství a mládeže ČR a náměstkyně Ministerstva práce a sociálních
věcí. Na prezentačním večeru v KC
Nová Beseda se dozvíte veškeré informace o nově vznikajícím dětském
smyčcovém orchestru v Klánovicích
a možnostech učinkování a přihlášení
vašich dětí do orchestru. Hudba odstraňuje všechny rozdíly; když děti
hrají společně, přináší jim to radost
i zábavu, ale také pocit zodpovědnosti

a vědomí, že se můžou jeden na druhého spolehnout. Tím se projekt zásadně liší od klasické hudební výuky,
kdy děti začnou hrát společně až
v okamžiku, kdy dosáhnou určitého
„mistrovství“ na svém nástroji.
Nadační fond Harmonie – prezentační
večer úterý 9. června od 18 hodin
v KC Nová Beseda, více na
www.nfharmonie.cz
Romana Voženílková, NADOSAH, o.p.s.

Dětská filharmonie FOTO NB

Hurá na prázdniny
Asi nebudeme daleko od pravdy, když
napíšeme, že brzy nastane nejoblíbenější část roku většiny školáků.
Letní prázdniny se blíží a v KC Nová
Beseda bychom rádi oslavili jejich příchod nejenom s dětmi, ale i s jejich
rodiči.Vždyť i oni si určitě potřebují od
školních povinností svých ratolestí
pořádně odpočinout. Letos se sejdeme v pátek 26. června a stejně
jako v předešlých třech letech bude
v prostorách KC Nová Beseda při-

praven bohatý program. Začneme
v 15.00 hodin, mezi prvními se nám
představí naši nejmenší z klánovické
MŠ, své umění předvedou také dívky
z taneční školy Silueta a yoyeři z našeho kroužku. V 16.30 se mohou
všechny děti těšit na úžasnou pohádku Kouzelný hrnec v podání Divadla Harmonika. A samozřejmě
nebude chybět ani hudba. Jsme moc
rádi, že nám večer zpříjemní hned
dvě klánovické kapely. Jako první vystoupí skupina Frenchise složená
z bývalých žáků naší školy. Večer je

pak vystřídá Q21 – nově vzniklá bluesrocková formace protřelých klánovických muzikantů. Představí se
s unplugged verzí známých hitů
i vlastních skladeb. Po celé odpoledne budeme tvořit v různorodých
výtvarných dílnách a ti sportovněji založení se mohou zúčastnit turnaje
v pétanque. Více informací najdete
na www.kcnovabeseda.cz.
Tak nezapomeňte, uvidíme se poslední školní den, a pak už HURÁ
NA PRÁZDNINY!!!
Petra Kollerová, NADOSAH, o.p.s.
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Žáci píší

Klánovice běží pro naději
I letos v květnu pořádaly Klánovice
Běh naděje. Je to sportovně společenská humanitární akce spojená
s veřejnou sbírkou na podporu léčby
rakoviny. Každý, kdo se přihlásí,
musí absolvovat předepsanou trať,
tedy udělá něco pro své zdraví. Dalším pozitivním faktorem jsou peníze
– získají se z příspěvků účastníků,
a solidarita, kdy jsou lidé solidární
s nemocnými.
Trať můžete absolvovat různými
způsoby: normální chůzí, během,
joggingem, na invalidním vozíku,
na kole, na kolečkových bruslích,
s kočárkem... podle vlastních sil.
Zúčastnit se ho může úplně každý,
kdo má chuť, od seniorů po novorozence, včetně poslušných pejsků.
Já jsem se tohoto běhu zúčastnil
podruhé, a mám z toho výborný pocit. Naše základka se do této akce
aktivně zapojuje pod vedením paní
učitelky Fuchsové, která je pořadatelkou v této oblasti. Brzy po ránu
jsme se sešli u školy, žáci a učitelé,
kteří se na akci podíleli, a začali
jsme akci chystat. Nanosili jsme na
školní dvůr stoly, židle, paní učitelky
chystaly občerstvení pro účastníky
závodu, my žáci jsme připravovali
hry pro děti: střelbu na koš, chůzi po
provaze, házení míčků apod., aby to
děti na soutěži také bavilo. Skvělou
kulisu dělala úspěšná klánovická kapela Frenchise, která dobývá české
hitparády. Jako každý rok i letos byl
součástí programu prodej knih
z místní knihovny za levný peníz.
Startovalo se v deset dopoledne.
Přes špatné předpovědi nám počasí
přálo, bylo sice pod mrakem, ale příjemně, a ani nekáplo, takže počasí
ideální pro sportování.
Na konci jsme dostali na památku
diplom a mohli si koupit tričko s logem akce. Tentokrát se běhu
zúčastnilo asi 180 lidí a vybralo se
28 000 korun.
Akce se podařila, zábava nechyběla
a bohulibý čin byl opět na světě.
Dá-li pánbůh, tak příští rok jedeme
zase!
David Chuchma, 8. A.

Nový podchod na nádraží je už týdny otevřen. Slouží ale jen z poloviny.
Starý je zpola zasypán. Jak dlouho to tak bude?
Foto: KZ Luboš Palata

Svaz tělesně postižených informuje
Jarní činnost jsme jako obvykle zahájili výroční členskou schůzí, kterou pro nás uspořádala
místní Střední škola hotelnictví a gastronomie. Na návštěvu této školy se většina z nás vždy
těší, vždyť celá řada z nás zde pracovala, „vystudovali“ zde nejen naše děti, ale i vnuci,
a tuto školu považujeme za pevnou součást Klánovic.
Také letos jsme zde zažili pěkné odpoledne, náš dík patří proto nejen vedení školy, jídelny,
ale i žákům, kteří se na organizaci a obsluze podíleli. Děkujeme proto za pochopení
a ochotu, s jakou nám zorganizovali příjemné odpoledne. Před Velikonocemi nás potom
v klubu navštívil dr. Šmíd a téma jeho přednášky bylo „Velikonoční hodování“. Velice poutavě nás seznámil nejen s jídly na svátky, ale i s tradicemi, a to jak s křesťanskými, tak židovskými. Beseda měla velký úspěch. V dubnu jsme také začali s vycházkami kolem
Klánovic, nejprve jsme zkontrolovali náš „senior park“ v lese, další týden jsme vyrazili do Koloděj na ten jejich nový kopec. Koncem dubna jsme se zúčastnili slavnostního odpoledne,
které každoročně pořádá Charita Neratovice. Letos jsme měli s sebou zástupce MÚ –
místostarostu dr. Poláka, což zvedlo naší výpravě sebevědomí.V dalších týdnech jsme pokračovali v pochodech kolem Klánovic, absolvovali jsme autobusový výlet do Pelhřimova
a na zámek Žirovnice, v červnu jedeme do Mariánské Týnice a do Plzně. Jarní program
končíme posledním cvičením v klubu 8. 6. a další pondělí, tj. 15. 6., bude závěrečné posezení. Toho dne se také vybírá doplatek na rekondiční pobyt na Štikově. V letních měsících
budeme pokračovat pouze společnými vycházkami, cvičení v klubu se konat nebude, pouze
pravidelná setkání ve čtvrtek odpoledne pokračují i nadále. Choďte nejen s námi, ale i mezi
nás, zlepšíte si nejen kondici, ale i náladu.
Olga Paplhamová

Z naší knihovny aneb knihy mimo žebříček
Nedávno se v naší knihovně objevila kniha Varlama Šalamova – Levý břeh. Kniha
tohoto asi největšího autora uměleckého ztvárnění Gulagu není tak morbidní jako
jeho klíčová díla z dlouholetého pobytu na Kolymě. Kolyma je pojem, při jehož zvuku
Rus slyší to, co my při slově Osvětim. Mnohaleté peklo s cílem zabít vězně po milionech prací. Levý břeh je už kniha naděje, kdy se autor vyhnul jisté smrti a získal
šanci přežít v táborové nemocnici. Přesto popisuje svůj životní příběh se všemi podivnosti táborového života a touhou to vše přežít. Jeho knihy se začaly vydávat koncem 80. let. Dnes při zvýšeném zájmu o zákruty ruské duše aktuální.
Karel Horníček
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Dění v Klánovicích

Napsali jste do KZ

Od zápisu k zápisu

Vážení čtenáři,
chci Vás seznámit z titulu své
funkce v rybářském svazu s několika postřehy.
Naše závodní družstvo složené
většinou z mládežníků Klánovic dosahuje velmi dobrých výsledků.
Zejména Tomáš Řehák je po několikáté mistrem ČR v lovu ryb naplavanou. Celé družstvo obsadilo
na mistrovství světa v roce 2013
ve Francii 3. místo. Na ostatních
mistrovstvích světa se umisťuje
na předních pozicích. Na mistrovství ČR se vždy naše družstvo
umisťuje v konečných výsledcích
na špici. Dále naše místní skupina
ČRS pořádá každoročně rybářské
závody pro děti i za účasti dětského domova.
O to jsem víceméně zklamaný
z výše přiděleného grantu od obecního úřadu pro letošní rok. Dostali
jsme bez mála polovinu. Dochází
tím k paradoxní situaci, v předchozích letech, kdy byly naše rybníky
zavřeny, jsme z grantových peněz
zarybňovali rybníky v okolních obcích (Újezd nad Lesy, Běchovice),
které nám byly za účelem pořádání dětského dne zapůjčeny, a dnes
do vlastní vody dodáme díky sníženému grantu méně ryb. Musíme
doufat, že se jinde najdou rozumní
sponzoři. Odůvodnění, že v rámci
závodů kupujeme zbytečně hodnotné ceny, se mi zdá absurdní.
Je třeba brát v úvahu ten fakt, že
musíme děti motivovat, pokud chceme, aby je rybařina bavila již při
prvotním kontaktu s pruty a za svoji snahu byly náležitě odměněny.
Závěrem pár slov k článku, který
vyšel v Klánovickém zpravodaji
číslo 4/2015:
Diskutovat o koupání psů v našich
rybnících je nadbytečné. Patřičná
vyhláška ukládá majitelům psů, že
na veřejném prostranství musí být
pes na vodítku a musí mít náhubek. Pejskař, který se svým psem
přijde na Placiny, s sebou nese asi
tak pět klacíků. Tyto s povelem
„aport“ nahází do vody, klacíky
ve vodě zůstanou. Při výlovu tyto
váznou a trhají sítě.
Milan Šup, hospodář MO Žižkov II,
zodpovědný za chov ryb
a provoz rybníků Placiny

V září klánovická škola opět otevře tři první třídy, a bude tak testovat své kapacitní možnosti. I letos totiž, jako už tradičně, přišlo k zápisům více dětí, než je
možné přijmout. Konkrétně 114, z čehož klánovických bylo 61. Škola přijímá
do dvou běžných tříd 28 dětí a do česko-anglické třídy 24 dětí, celkem tedy 80.
Počty a konkrétní přijetí jsou však stále lehce otevřené – vzhledem k migraci, odkladům a i odvoláním se proti nepřijetí – a v reálu se tedy ještě mohou změnit.
Z celkového počtu dětí u zápisu, některé mají navíc odklad, takže zápisový proces je v podstatě neukončitelný až do nástupu dětí do školy v září. To se ovšem
netýká dětí z Klánovic, ale jen těch přespolních. Bydliště dítěte v Klánovicích je
totiž hlavním kritériem při zápisu, a Klánovičtí se tedy nepřijetí bát nemusí.
Letošní zápisy, jak si mnozí všimli, byly ale přece jen jiné. A to kvůli transparentním kritériím pro přijímání mimoklánovických dětí a i pro přijímání do česko-anglické třídy, kde jsou na děti kladeny velké nároky. Všechny děti prošly takovým
malým přijímacím řízením, které se školou spoluvytvořila pedagogicko-psychologická poradna. Děti odpovídaly na jednoduché otázky a plnily úkoly zjišťující jejich školní zralost. Za to byly bodovány a do česko-anglické třídy byly přijímány jen
ty, které dosáhly určeného počtu bodů, který by měl zaručit, že toto studium jsou
schopny absolvovat. Podle dosažených bodů pak byly či jsou přijímány i neklánovické děti. Další kritéria jsou podrobně rozepsaná na webových stránkách školy.
Místní demografická křivka stále ještě nenabyla svého vrcholu a už teď se ví, že
jen z klánovické školky má k zápisům příští rok přijít na 70 dětí, což je navíc minimální odhad. Zkušeností ředitele je, že k tomuto číslu se musí přičíst pětina
až čtvrtina jeho počtu – to budou děti, které se nakonec k zápisu reálně dostaví,
protože mnohé z nich navštěvují zařízení jiná než zrovna klánovickou státní
školku. A počet přespolních zájemců odhadnout nelze vůbec, klánovická škola je
vyhlášená dobrým vedením, a tudíž žádaná. Naštěstí přístavba školy a navýšení
její kapacity je díky už schválené dotaci v běhu. A i kdyby se v dalších letech počty
přijímaných dětí přece jen snížily, tak díky široké oblibě se škola o nevyužití své
kapacity bát nemusí. Mnoho dětí ze sousedních Šestajovic, Jiren, Úval, Újezda či
Květnice nemá zájem jen o první třídy, ale i o druhý stupeň, kde se doplňují místa
po dětech, které odejdou na osmiletá gymnázia. I zde tedy aktuálně probíhá další
zápis, jehož podmínky škola vystavuje na svých webových stránkách.
Jana Jochová

Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás v tomto sloupku krátce seznámit s činností
Kontrolního výboru, který byl zřízen Zastupitelstvem MČ Praha – Klánovice na základě zákona o hl. m. Praze. Kontrolní výbor má za úkol, a to i bez výslovného pověření zastupitelstva obce, kontrolovat plnění usnesení rady a zastupitelstva
Klánovic a dále kontrolovat dodržování právních předpisů úřadem a ostatními výbory, které zde vykonávají činnost na úseku samostatné působnosti. Může být
také samotným zastupitelstvem kontrolován. Kontrolní výbor nemůže ukládat
v rámci své pravomoci nápravná opatření. Výstupem z jeho jednání, při zjištění
případných nedostatků, je zápis, který slouží zastupitelstvu obce jako doporučení
k činnosti vedoucí k nápravě možných pochybení.
Náš kontrolní výbor se schází v prostorách MÚ Klánovice jednou měsíčně a z každého jednání je pořízen zápis, který je veřejně přístupný na stránkách MÚ. Z množství témat, která byla na pořadu jednání, bych mohl uvést kontrolu vyúčtování
grantů za rok 2013, které poskytuje MČ Praha – Klánovice ze svého rozpočtu neziskovým organizacím, působícím v k. ú. Klánovic, projednávání otázky úklidu a záboru veřejného prostranství, rekonstrukce rybníků Placiny, a s tím spojené
odejmutí svěřené správy (zde kontrolní výbor upozornil na možnost průsaku vody
z hráze), problematiku oplocení pozemků, které neodpovídají obecně technickým
předpisům o výstavbě, kontrolu plnění usnesení městské části a zastupitelstva.
Kontrolní výbor nezjistil při své dosavadní části podstatnější pochybení. V rámci
své činnosti doporučil jen doplnění návrhu či změnu v postupu úřadu či rady.
Slavomír Jaroš

Klánovický zpravodaj

6

Oslava výročí hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Klánovice ve spolupráci s Městskou
částí Praha – Klánovice si Vás dovolují pozvat na Oslavy 85. výročí vzniku SDH Klánovice.
Oslavy se budou konat dne
5. 9. 2015 v okolí Haly starosty
Hanzala.
Oslavy zahájí spanilá jízda hasičské techniky Klánovicemi.
Kromě výstavy hasičské techniky
budou připraveny ukázky zásahů
hasičů, ukázky výcviku psů, dopravní hřiště, soutěže a na závěr
bude položena pěna.
Více informací v příštím Zpravodaji.
Srdečně zve SDH Klánovice
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Hasiči informují

Uplynulé období oproti minulému bylo pokojné. Měli jsme jen jeden technický
zásah. Dne 5. 5. byla naše jednotka požádána o záchranu kočky ze stromu.
Vyjeli jsme v 10.09. Po příjezdu na místo do ulice Blešnovská bylo zjištěno,
že se kočka nachází ve výšce přibližně 7 metrů. Za pomoci nastavovacího žebříku jsme kočku ze stromu sundali a v přepravce dopravili na zem. Na základnu jsme se vrátili v 10.32. Pro naši jednotku to byl první zásah tohoto
druhu.
Dne 2. 5. 2015 byla jednotka SDH Klánovice vyslána na požár sklepních prostor do ulice Podlipské. Na místě byl zjištěn požár sklepních prostor se zakouřením. Jednotka provedla násilný vstup do prostoru garáže a poté průzkum
za použití dýchací techniky. Dle informací získaných na místě se měli v objektu
nacházet propanbutanové lahve, tlaková lahev a kanystr s pohonnými látkami.
Jednotka provedla nalezení předmětů, jejich ochlazení a vynesení. Poté likvidovala požár a provedla odvětrání přetlakovou ventilací.
Naštěstí se jednalo jen o prověřovací cvičení naší jednotky. Cvičení se mohlo
uskutečnit díky souhlasu majitele objektu, pana Valeše. Tímto mu za zapůjčení
prostor děkujeme.
Mimo zásahů se cvičíme v požárním útoku v různém prostředí a situacích, cvičení radiokomunikace a řadě odborných školení. V nastávajících měsících
jsme připraveni i k výjezdům na likvidaci nebezpečného hmyzu.
Dne 8. 5. 2015 členové SDH Klánovice vykonali čestnou stráž u pomníku padlých v Klánovicích u kostelíčka, u příležitosti oslav 70. výročí ukončení druhé
světové války.
Radek Čihula – preventista SDH

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA HASIČE
Stanislav HUSER
Bc. Pavel JAROŠ
Michal RAISER
Martin ŽEBRO
Lukáš TVRDÝ

12

starosta SDH
velitel SDH
jednatel SDH
strojník
strojník

Auta klánovických hasičů v plné sestavě. FOTO SDH

603 578 405
607 551 670
723 693 816
603 215 229
605 143 621
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Klánovický sport

Klánovický fotbal
přehled květnových výsledků

Mladší dorostenci s klánovickou rodačkou
a bronzovou medalistkou z HME Eliškou Klučinovou. Foto FCK
MUŽI
A-tým po odehrání těžkého zápasu
s rivalem z Chaber, který skončil smolnou remízou 2:2, už v květnu jenom vítězil. Ďáblice, Vinoř, Union Žižkov
a Satalice, to vše s impozantním skóre
15:1. Muži směřují za postupem
a zřejmě nejdůležitější zápas jara je
čeká na hřišti druhého Xaverova.
STARŠÍ DOROST
Osmé místo a solidních 23 bodů
zaručuje starším dorostencům klid
na závěr sezony. V květnových utkáních se klukům bohužel tolik nedařilo a po vítězství nad Pragou přišly
tři porážky v řadě a mírný sešup tabulkou.

MLADŠÍ DOROST
Mnohem lepší výkony než na podzim
podávají zřejmě již plně aklimatizovaní
mladší dorostenci v pražském přeboru.
Poslední tři zápasy odehráli kluci bez
prohry a vydolovali z nich 5 bodů, díky
čemuž se pomalu posouvají do klidných
vod tabulky a je velmi pravděpodobné,
že v Klánovicích uvidíme nejlepší pražskou soutěž i v další sezoně!
MLADŠÍ ŽÁCI
K velkému zápasu o postup se schyluje v kategorii mladších žáků.
V pátek 29. 5. hrají o postup na hřišti
druhého Chodova, který má ovšem
odehráno o zápas méně. I kdyby se
nakonec postoupit nepodařilo, nelze

mluvit o této sezoně jako o neúspěšné, vždyť mladší žáci nastříleli
soupeřům už úctyhodných 123 gólů!
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Od minula se bilance starší přípravky
nikterak nezměnila, talentovaný tým
ji má stále vyrovnanou, momentálně
je to 9 vítězství a 9 porážek z 18 zápasů. Na jaře musíme vypíchnout
jeden unikátní výsledek – na hřišti
Hájí dokázali kluci zvítězit 14:0.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Mladší přípravce se na jaře daří a po
úvodní prohře s Ďáblicemi přišly tři
výhry v řadě, poslední v gólové přestřelce doma s Březiněvsí 7:4.
Matěj Nejedlý
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Klánovický sport

Náš tenis 2015
Na konci roku 2014 se oddílu podařilo získat grant od ČEZ na rekonstrukci kurtů č. 3+4. Hned jak počasí
dovolilo, se na konci měsíce března
firma EKKL pustila do této náročné
rekonstrukce posledních kurtů, které
potřebovaly už řadu let nový povrch.
V měsíci dubnu se podařilo vše ukončit, a tak letní sezona mohla začít
na dvou nových kurtech a na repasovaných kurtech č. 1 a 2 po každoroční halové sezoně.
V měsíci dubnu měl náš oddíl stejně
jako každý rok valnou hromadu. Letos
VH nebyla volební, ale byla velmi důležitá účast členů, protože podle nového zákona jsme museli schválit
nové stanovy s novým názvem oddílu
– spolek Tenis Klánovice z.s. Pro
platné schválení nových stanov byla
nutná účast více než 60 % členů Tenisu Klánovice starších 15 let.To je minimálně 68 členů oddílu. Vzhledem k

tomu, že v minulých letech se VH účastnilo vždy kolem 30–40 členů, bylo
zapotřebí zkusit přesvědčit tenisty, aby
přišli a podpořili schválení nových stanov. Výbor tenisu proto musel
s mnoha členy hovořit a zkusit je přesvědčit o jejich účasti. Dne 9. dubna
ve večerních hodinách v restauraci
Olymp pak byla při sčítání hlasů spočítána účast 75 členů. Díky tomu se
podařilo schválit nové stanovy. Všem
členům, kteří přišli, tímto ještě jednou
děkuji za projevený zájem o klánovický tenis.

Od měsíce května se v areálu TK
opět rozběhl nabitý kalendář soutěží
družstev, a to od babytenisu až po
veterány, kteří hrají letos nejvyšší tenisovou soutěž .
Nová tenisová klubovna která je letos
v péči správců paní Vančurové a paní
Štepánkové, je zase v plném provozu, a proto zveme všechny příznivce tenisu, aby si přišli zahrát či
posedět v příjemném prostředí uprostřed Klánovic.
Za výbor spolku Tenis Klánovice z.s.
M. Kutzendorfer

neplacená inzerce

Napsali jste do KZ

K tématu KZ 5 o konci války
Pane Palato,
prosím o velkou omluvu za článek, že v hotelu Smolík
byl nevěstinec. Hodně se nás to dotklo, mě i mých dětí.
Jsem majitelka hotelu. Je to lež, jako celý článek.
Můj dědeček Antonín Smolík byl starostou Újezda
nad Lesy a hotel nechal postavit v roce 1932.
Hana Votavová, Klánovice
Poznámka šéfredaktora:
Nejednalo se o článek, ale o rozhovor s panem Milošem Schmidtem, zakladatelem újezdského muzea, čestným občanem Újezda nad Lesy.
placená inzerce

NOVĚ OTEVŘENO

TIME BAR (bývalá hena - nonstop)

Zveme Vás <mto do nového baru s nabídkou koktejlů, barových
specialit, víkendových akcí s DJ a zajímavými inteprety.

Ne - Čt

17 - 02
Pá - So
Tel.: 6O5 261 411

17 - 04

Bar situován na Kunčické 28 - roh Kunčické a Slavě<nské ul.
Najdete nás na faceboku.
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KONTEJNERY KRÁL
suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264
KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
PRO VAŠE PSY: MINIŠKOLKA (hlídání psů v domácím
prostředí), VÝCVIK (základní pro všechna plemena,
specializovaný pro retrievery: OVVR, PZ, VZ…),
KRMIVA (Artemis, Marp, Happy dog, Platinum),
POTŘEBY (zejména pro lovecký výcvik),
VÝCVIKOVÉ OBOJKY (DogTrace) a další.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Klánovice, V pátém 502
OTEVŘENO
Pondělí-Pátek 16.00-19.00 hod
Sobota
9.00-12.00 hod
TEL. 721 763 987

Moderní ČISTÍRNA PEŘÍ zhotovuje
péřové přikrývky a polštáře.
Do 24 hodin, z naší sypkoviny.
100% bavlna, odvoz a dovoz zdarma.

606 312 174
www.cis;rnaperi.cz

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany, řezání, obrábění, ohýbání,
posilovací stroje
e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472
608 880 102

STAVEBNÍ PRÁCE

CELKOVÉ REKONSTRUKCE I DROBNÉ OPRAVY,
DLAŽBY, SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ PRÁCE, HODINOVÝ MANŽEL
NYNÍ MIMOSEZÓNNÍ SLEVY

604 690 317
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Velký výběr vinylových, laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace, pokládka

Úklidová ﬁrma Mgr. Jaroslav Šafařík

Úklid RD, bytů, zahrad
my oken, podlahy, žehlení,
stroj. čištění koberců
– mokrou metodou,
sekání trávy, sběr lis.

čistá a bezpečná domácnost od nás
Objednávejte na tel.: 723 703 968
e-mail: info@ostrahauklid.cz
www.ostrahauklid.cz
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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

k
k
k
k
k
k
k

odvoz kontejnery
sutě. odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz

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.

Klánovický zpravodaj
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Centrum Biorezona Klánovice
Vás zve na semináře:
1. Celková detoxikace organismu
- Návrat k trvalému zdraví
2. Automatická kresba
Dne 16. 5. 2015 od 9 do 18 hod
V Pátém 226
603 868 521

stavební firma

NORTHTECH s.r.o.
*
*
*
*
*
*
*

rodinná firma s dlouholetou tradicí
kvalitní práce vlastními zaměstnanci
vyučenými v příslušném oboru
realizace staveb na klíč
pasivní domy, nízkoenergetické domy,
kryté soukromé bazény
rekonstrukce rodinných domů
rekonstrukce plochých střech,
balkonů a teras
zateplení rodinných domů, chodníčky, ploty

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

KVALITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ
Kancelář:
Dohalická ul. 1043, 190 14 Praha 9 – Klánovice
tel.: 286 588 963, mob. tel.: 603 413 180
e-mail: northtech@northtech.cz

www.northtech.cz
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Z A H R A D N I C T V Í C A R AG A N A

Návrhy a realizace zahrad • Plačická 21, 190 14, Praha 9-Klánovice
Telefon: +420 775 035 358 • lnfo@caragana.cz. • www.caragana.cz
Akce pro měsíc červen: každý, kdo přijde s tímto inzerátem, dostane slevu
10 % na veškeré nakoupené zboží.
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Nabídka PRONÁJMU v Klánovicích
Rodinný dům s garáží, ul. V Pátém
2

2

Kanceláře 1+1, 2. patro
2

Užitná plocha 250 m , lodžie 38 m , velikost pozemku 2.150 m ,
doba pronájmu cca 5 let, ulice V Pátém, cena: 30.000,- Kč/měs
+ poplatky 5.000,- Kč/měs.

Byt 3+kk ve 3. patře s výtahem
2

2

Užitná plocha 96,4 m , terasa 30 m , 1x parkovací stání, kuchyňská
linka, rekuperace, klimatizace, inteligentní systém elektroinstalace,
rolety, hliníková francouzská okna, ulice Slavětínská, Rezidence Klánovice. Cena: 25.000,- Kč/měs + poplatky 4.000,- Kč/měs.

Užitná plocha 47,6 m2 ulice Slavětínská, Rezidence Klánovice
Cena: 12.000,- Kč/měs + poplatky 2.000,- Kč/měs

Prodej bytů 3 + kk a 4 + kk
Posledních 6 volných bytů
Ulice Slavětínská, Rezidence Klánovice. Více informací na
našich internetových stránkách www.rezidenceklanovice.eu

+420 608 253 089
oubrecht@proarching.cz
ulice Slavětínská, Praha, Klánovice

www.rezidenceklanovice.eu
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PROGRAM červen 2015
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice, www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace:
e-mail: info@kcnovabeseda.cz, tel: 245 019 061
Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den
v otevíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

… VÝSTAVA MĚSÍCE
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ, AFRICKÝCH MASEK
A TRADIČNÍCH PŘEDMĚTŮ AFRICKÝCH KMENŮ
Výstava fotografií dokumentuje zajímavá místa Jihoafrické republiky a Lesotha
navštívená při expedici s NADOSAH, o.p.s. Výstava afrického tradičního umění
představuje africké masky rozmanitých tvarů a účelu použití především z rovníkové
a západní Afriky. Tato část výstavy je prodejní a potrvá do konce června.
…KONCERT
11. 6. čtvrtek, 19:30 každý druhý čtvrtek v měsíci
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. Aparatura je
zajištěna, stačí si přinést svůj hudební nástroj - kytaru, basu, saxofon, foukací
harmoniku či bubenické paličky. Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!
…AKCE
4. 6. čtvrtek, 18:00
LADIES NIGHT
Speciální večer pro ženy LADIES NIGHT - již počtvrté v KC Nová Beseda! Bohatý
program doplněný tombolou a promítáním francouzské komedie Sex v Paříži
s Vanessou Paradis v hlavní roli. Vstupné: 150 Kč !!! REZERVACE NUTNÁ!!!
9. 6. úterý, 18:00
NADAČNÍ FOND HARMONIE
Prezentační večer za účasti Milady Cholujové, ředitelky a zakladatelky NF Harmonie,
patronky projektu Simony Stašové a lektorů hudby. „Naším posláním je pozitivně měnit
život dětí prostřednictvím hudby.“
26. 6. pátek, 15:00
HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
Prázdniny jsou tady! Přijďte s námi opět oslavit konec školního roku. Můžete se těšit
na vystoupení klánovických kapel, divadlo Harmonika zahraje dětem pohádku
Kouzelný hrnec, vystoupí naši nejmenší z MŠ Klánovice, budeme grilovat, hrát turnaj
v pétanque, tvořit ve výtvarných dílnách. Vstupné: dobrovolné
29. 6. pondělí, 18:00
TOULKY KRAJINOU
Vernisáž výstavy Toulky krajinou Aleny Srstkové. Výstavu zahájí Bc. Klára Svobodová
a Zdeněk Srstka. K poslechu zahraje Honza Pospíšil ze skupiny Kučerovci.
… DIVADLO
2. 6. úterý, 18:00
ZÁHADA STARÉHO SKLADIŠTĚ
Divadlo Náhoda (dramatický kroužek ZŠ Klánovice - starší) uvádí ZÁHADU STARÉHO
SKLADIŠTĚ - strašidelný i humorný příběh. Dvě zvědavé školačky objeví tajemné
místo s podivnými figurínami... Vstupné: dobrovolné
23. 6. úterý, 18:00
MALÝ PRINC
Divadlo Náhoda (dramatický kroužek ZŠ Klánovice - mladší) uvádí hru MALÝ PRINC. Malá
hra o velkých věcech. „Má-li někdo rád květinu, jedinou toho druhu na milionech a milionech
hvězd, stačí mu, aby byl šťasten, když se na ty hvězdy dívá." Vstupné: dobrovolné
… AKCE PRO DĚTI
Kino
14. 6. neděle, 16:00
MALÝ PÁN
Nová česká pohádka vznikla pod vedením souboru Buchty a loutky. Zpracování
využívá klasické loutkové podání, které je zasazeno do reálného prostředí lesa. ČR,
SR / 2014 / loutkový / 83 min. Režie: R. Beran. Hrají: S. Rašilov nejml., V. Zavadská,
Z. Bydžovská, K. Sedláčková. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
14. 6. středa, 18:00
JURSKÝ SVĚT
Praještěři z Jurského parku se vracejí v novém filmu v produkci Stevena Spielberga.
USA / 2015 / akční, dobrodružný / 127 min / mládeži přístupný / v českém znění. Režie:
C. Trevorrow. Hrají: Ch. Pratt, B. D. Howard, J. Johnson, J. Greer. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
21. 6. neděle, 16:00
SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové „Sedmero krkavců".
Mladá dívka na sebe bere těžký úkol - musí se pokusit zachránit své bratry a zbavit je
prokletí, které na ně uvrhla jejich matka. ČR, SR / 2015 / pohádka, fantasy / 97 min.
Režie: A. Nellis. Hrají: M. Issová, S. Remundová, L. Příkazký, V. Neužil ml.,
Z. Bydžovská. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
28. 6. neděle, 16:00
MIMONI
Oblíbené žluté postavičky tentokrát ve vlastním filmu. USA / 2015 / animovaný, komedie
/ 90 min / přístupný / v českém znění. Režie: K. Balda, P. Coffin. Hrají: I. Chýlková,
J. Vondráček, J. Klem, R. Stupková.Vstupné: 130,- / 110,- Kč
… FILMOVÝ KLUB
22. 6. pondělí, 20:00
POUTNÍK - NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA
Film vypráví o úžasné životní pouti Paula Coelha, na jejímž konci se stal vypravěčem
příběhů, které fascinují miliony čtenářů. Hlavním zdrojem inspirace je jeho vlastní život.

Brazílie / 2014 / životopisný, drama, hudební / 112 min / přístupný / s českými titulky Režie:
D. Augusto. Hrají: E. Díaz, F. Nascimento, N. Novo, P. Vega. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
… KINO
3. 6. středa, 20:00
DEN BLBEC
Prožili jste někdy DEN BLBEC? Pokud ne, tak si to můžete nanečisto vyzkoušet
ve stejnojmenné komedii. A pokud ano, pak uvidíte, že to, co označujete za svůj „den
blbec“ byla jen malá lapálie. Ně / 2014 / komedie, akční / 110 min/mládeži přístupný
od 12 let / s českými titulky. Režie: P. Thorwarth. Hrají: A. Stein, M. Bleibtreu,
A. M. Muhe, J. Gerat. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
8. 6. pondělí, 20:00
SLEPÁ
Pohled do vnitřního světa slepé ženy překvapuje bohatou vizualitou, otevřeným
přístupem k sexu i absurdním humorem. Norsko / 2014 / drama / 96 min / mládeži
přístupný od 18 let / s českými titulky. Režie: E. Vogt. Hrají: E. D. Pettersen,
H. Rafaelsen, V. Vitali, M. Kolbenstved. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
10. 6. středa, 20:00
DRUHÁ MÍZA
Vynikající Al Pacino jako stárnoucí rocker objevuje dopis, který pro něj napsal John
Lennon a rozhodne se změnit běh svého života. USA / 2015 / komedie, drama /
106 min / mládeži přístupný od 12let / s českými titulky. Režie: D. Fogelman. Hrají:
A. Pacino, M. Benoist, J. Garner, M. Caine. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
15. 6. pondělí, 20:00
RUDÁ MAŠINA
Celovečerní dokument Rudá mašina (Red Army) pojednává o Sovětském svazu
a o nejúspěšnějším uskupení sportovní historie - o hokejovém týmu Rudá armáda.
Příběh, vyprávěný z pohledu jeho kapitána Slavy Fetisova, popisuje přerod národního
hrdiny do role politického nepřítele. USA, Rusko / 2014 / dokument / 85 min / mládeži
přístupný / s českými titulky. Režie: G. Polsky. Hrají: V. Tretiak. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
24. 6. středa, 20:00
ANDÍLEK NA NERVY
Čtrnáctiletá fashion bloggerka Viktorie si musí po smrti matky vybrat, zda žít v dětském
domově nebo na malé vesnici s otcem, kterého nikdy neviděla.
ČR / 2015 / komedie / 105 min /přístupný. Režie: J. Šajmovič. Hrají: P. Řezníček,
A. Kadeřávková, P. Černocká, M. Vladyka, L. Rybová. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
…JARMARK
13. 6. sobota, 9:00-12:00
JARMARK
Přijďte navštívit letní jarmark s doprovodným programem. Připraveny jsou rukodělné
workshopy pro malé i velké. Zakoupit si můžete originální výrobky českých výtvarníků,
řemeslníků a návrhářů. Oblečení, šperky, doplňky, šité a háčkované hračky, dekorace,
grafiky, dárkové předměty a přírodní kosmetiku.
…PŘEDNÁŠKY A VEŘEJNÁ ČTENÍ
1. 6. pondělí, 19:00
SETKÁNÍ…S PETREM NÁROŽNÝM
Petr Nárožný, čerstvý sedmasedmdesátník plný energie, herec s nezaměnitelným hlasem
a neotřelým nazíráním na život kolem nás, patron IV. ročníku Sochání pro Hedviku se vám
představí v nezvyklé poloze sólového diskutéra. Vstupné: 220,- / 190,- Kč
16. 6. úterý, 19:00
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA - ZEMĚ MNOHA TVÁŘÍ
Jihoafrická republika je země mnoha kultur a rozmanitých přírodních krás. Povídání o
této zemi se bude týkat nejen zajímavých míst, které jsme navštívili při expedici
společně s NADOSAH, o.p.s., ale také nezapomenutelných stop, které zde zanechali
naši předkové. Součástí povídání bude křest nové knihy Marie Mikušové - Africké
příběhy. Přednáší: Majka a Olda Mikušovi. Vstupné: dobrovolné
…KURZY
23. 6. úterý, 19:30 a 20:30 SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině
Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit? Máte pocit, že
nejste stále dost dobří a že Vám "něco" chybí? Přijďte se přesvědčit, že se domluvíte,
a vyzkoušet si anglickou konverzaci „nanečisto" s Monikou. Monika bude jako mentor,
facilitátor a živý slovník, korekce výslovnosti, poradce.
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně pokročilí a pokročilí.
Vstupné: 120,- Kč / 60 min a jeden drink na baru
… KURZY NEJEN PRO KLUKY
KAŽDÁ STŘEDA 17:00-18:00
MODERNÍ YOYOVÁNÍ
Hlavním cílem kurzu je seznámit děti s moderní podobou yoya a ukázat, že už se
nejedná pouze o hračku, ale o smysluplné trávení volného času, které zlepšuje
představivost, kreativitu a pomáhá poznávat nové lidi. Lektor: Adam-David Hutchinson

KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So 14:00-22:00 a Ne 14:00-20:00.
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
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Klánovický zpravodaj

Bydlí v Klánovicích

Světlana Tvrzická
Každý, kdo se občas
účastní nějaké kulturní akce v Klánovicích, ji zná. Její
sbor Claireton Chorale je téměř nepostradatelnou složkou
klánovické kultury.
Jejíma rukama za dobu existence
sboru prošly stovky dětí z Klánovic
i blízkého okolí, z nichž mnohé jsou
dnes již dospělé a některé zpěv
provází životem i dál.
Otec Světlany Tvrzické patřil k sovětským jednotkám, které v roce
1945 osvobozovaly Prahu. Světlana
se narodila až dlouho po válce v roce
1958 v Moskvě. Protože diplomatická kariéra, která ji lákala nejvíc, nebyla v té době pro dívky vhodná, rozhodla se věnovat zpěvu. Navštěvovala
Dětskou školu sborového zpěvu
a poté Moskevskou konzervatoř.
V březnu 1988 se přestěhovala
za manželem do tehdejšího Československa a působila jako sbormistr
dětského sboru v Domě pionýrů
a mládeže v Karlíně. V lednu 1989
byla na základě konkurzu přijata –
jako vůbec první žena, a cizinka
k tomu – do již tehdy slavného Kühnova dětského sboru, kde od té doby
působí jako sbormistryně. V roce
1999 se s rodinou přestěhovala do
Klánovic. I odsud dojížděly děti
do Kühnova dětského sboru, ale nebylo to snadné dojíždění. A protože
v Klánovicích v té době podobné
možnosti nebyly, tak zde založila
sbor nový. Světlana Tvrzická ho dodnes
vede pevnou rukou. Ty z malých dětí,
které vydrží, postoupí z přípravného oddělení do koncertního a pak ti nejlepší a nejstarší ještě mohou přejít do komorního souboru, případně navštěvovat soukromé hodiny sólového zpěvu.
Sbor se pravidelně účastní prestižního
natáčení Hodiny zpěvu se Zdeňkem
Svěrákem a Jaroslavem Uhlířem. Významné bylo též jeho účinkování
na pražském koncertě světoznámého
Robbieho Williamse. Sbormistyně pro
něj také organizuje mnoho zahraničních
výjezdů na soutěže, které si pečlivě vybírá. Do Klánovic se však z mnoha zahraničních cest vždy ráda vrací.
Jana Jochová
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Tip na výlet

Metamorfózy Průhonického parku
Sdělit své adolescencí postižené rodině, že jste pro ně naplánovali dobrodružný nedělní výlet do Průhonického parku, to vyžaduje jistou dávku odvahy. Přesto toto riziko doporučuji podstoupit, ale pod jednou podmínkou!
Musíte se na park přijít podívat jako na živé umělecké dílo plné proměn! Přírodně krajinářský park založil roku 1885 podivuhodný muž, amatérský dendrolog, původem portugalský hrabě Arnošt Emanuel Silva Tarouca (čti
Taruka). Proměna první: Hrabě Tarouca musel oplývat velkou představivostí
a dopředu znát, jak bude park vypadat za dvacet či padesát let a tyto představy vložit do úvodní koncepce. Jako by architekt projektoval dům, který se
v čase zvětšuje, mění rozměry i podobu místností. Proměna druhá: Vlastní
kompozice stvořené krajiny závisí na zakladatelově citu pro estetiku. A v tom
byl hrabě téměř geniální. Mohl doprostřed parku nasázet stromy a na jeho
okraje nižší dřeviny, udělal to však právě naopak! Tím v relativně plochém reliéfu vytvořil zdání údolí, které opatřil mistrně volenými průhledy, rybníky, potoky a střídajícími se skupinami stromů, keřů a lučních ploch. Proměna třetí:
Barevnost parku byla volena tak, aby přilákala pozornost na jaře, kdy rozkvétá na 8000 rododendronů, a na podzim, volbou stromů s různě barevným
listovím. Proměna poslední, nejdůležitější: Celý
park je vlastně umělecký
happening, kde se na rozloze 250 ha podél 23 km
dlouhých cest stále něco
děje a jen málokdo tím zůstane nepoznamenán.
A kdyby přece jen nic nezapůsobilo, vytáhněte z rukávu ještě jeden průhonický
trumf: dendrotéku!
Robert Zoulík

Kam na jídlo a pivo

Hospoda u lesa, na pivo adresa
Je skoro léto, večery začínají být teplé, a to máte v Klánovicích jednu zaručenou adresu. „Hospoda u lesa“ se vyskytuje na všech dobrých cyklomapách
Prahy, protože právě k cyklistům je více než přívětivá. Dát si tu limonádu,
nebo, páni policisté prominou, jedno pivo a „něco k tomu“, na to je Hospoda
u lesa jak dělaná. Zdejší konrád patří k tomu nejlepšímu, co se v Klánovicích
a okolí točí. A jídla k pivu tu umí na slušném standardu, v poměru cena–výkon
dokonce velmi slušném. Dá se tu ale i naobědvat, řízek, smažený sýr, nebo
pořádný dvousetgramový „vepřový steak“ a k tomu ještě ledacos jiného z denního lístku. Ceny, s výjimkou onoho „vepřového steaku“, dvoumístné. Obsluha
bývá většinou rychlá a milá a nad hosty, kteří místo bankovky vytahají z kapes
hrst drobných, jako se to loni stalo mně, se jen chápavě usmějí. Dobře se tu
dalo dívat na zápasy mistrovství světa v hokeji, většinou tu najdete společnost
i při přenosech české fotbalové ligy. Pro děti je tu připraveno příjemné pískoviště i s hračkami, psi tu jsou více než vítáni, prostě takový malý výletníkův
ráj. Takže až dostanete v začínajících letních vedrech pivní žízeň, Hospoda
u lesa je to pravé místo, kam nasměrovat své kroky.
Luboš Palata
Hospoda u lesa, Habrovská 89, Klánovice
HHHII

