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CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 5 KČ

Kulturní centrum Beseda – nenápadný klenot Klánovic Foto KZ – Radomír Kůla

KC Beseda, chlouba,
na kterou jsme se vykašlali
Přes pět tisíc návštěvníků Kulturního centra Beseda ročně, to je – převedeno
na poměry Prahy – jako kdyby do nějakého kulturního stánku přišel ročně
dvojnásobek obyvatel hlavního města, tedy nějakých dva a půl milionu. Možná trochu
přeháním, ale pravda je, že se v minulých šesti letech stala z KC Beseda pod vedením
Romany Kubíčkové a Kataríny Hoffmannové a jejich manželů kulturní ozdoba
Klánovic, která snese srovnání se zlatými předválečnými lety lázeňských Klánovic.
Luboš Palata
Šest zlatých let bohužel končí. Končí podle mého osobního názoru také proto, že
lidé, kteří za tímto v dnešní době ojedinělým úspěchem kultury na nevelké obci stáli,
necítili téměř žádnou podporu. Před dvěma roky muselo Klánovické fórum ostudně
vracet část tří set tisícového grantu od Fondu kinematografie na modernizaci kina,
protože tehdejší vedení radnice odmítlo poloviční spolufinancování.
Za šest let se v obci nenašel milion korun na vzduchotechniku kina, která by z něj
udělala standardní sál. Za celá ta léta se mezi klánovickými občany objevili jen dva
jednotlivci, již by úspěšnému, ale nevýdělečnému provozu KC Beseda pomohli částkou
alespoň v řádu desetitisíců. „Jednou jsem byla u jednoho bohatého podnikatele a dostala
jsem přednášku, že si přece nemůžu myslet, že když někdo podniká, že má automaticky
spoustu peněz. A odešla jsem s trochou lízátek,“ líčí jeden svůj zážitek se sháněním
sponzorů Romana Kubíčková. Nedá se říci, že by kultura v Klánovicích neměla vůbec
žádnou podporu, v rámci Klánovického fóra vkládá obec do fungování kulturního centra
ročně dvě stě tisíc v podobě dotací na energie a další částky v řádu desítek tisíc v podobě
grantů na jednotlivé kulturní akce, ale to byly jen částky na „běžný provoz“.
Současná koalice na radnici si sice začala hodnotu KC Beseda uvědomovat,
a podnikla některé kroky ke zlepšení technického stavu budovy. Na největší bolest,
vzduchotechniku pro kino, se ale opět peníze nenašly...
Čtete téma str. 3 a 4
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Zprávy z Úřadu městské části
Martina Petráčková

Vážené dámy, vážení pánové,
měsíc květen byl na úřadě ve znamení změn. Na úřad nastoupila paní
Ivana Horská do funkce tajemnice
úřadu a přinesla mnoho nových
podnětů pro zlepšení práce úřadu.
Další posilou úřadu se stal pan
Ing. Pavel Šamšula, který převzal stavební odbor úřadu s cílem jasnějšího a účelnějšího fungování dozoru
nad stavebními zakázkami financovaných z našeho rozpočtu. Přeji
těmto novým pracovníkům, aby svým
cílům dostáli, a aby pro Vás byly změny na úřadu viditelné co nejdříve.
Jarní úklid Klánovic proběhl důkladněji než v minulých letech. Děkuji technickým pracovníkům úřadu,
kteří kladně přijímají změny a snaží
se vzhled Klánovic vylepšit. Doufám,
že i vy jste zaznamenali řadu zlepšení, byť jsme si vědomi, že je stále
co vylepšovat. S velkou úctou a pokorou děkuji všem klánovickým občanům, kteří se zapojují do správy
a údržby Klánovic tím, že sekají trávu a uklízejí přilehlé chodníky a komunikace u svých domů. Jsem si vědom, že bez této pomoci by Klánovice nebyly Klánovicemi, jaké je
chceme mít. Ještě jednou všem
těmto sousedům děkuji.
Jsem si vědom, že Klánovice
čeká náročné období, které by mělo
být ve znamení účelnější správy, dokončení nejnutnějších oprav komunikací a zřízení autobusové dopravy
na Hornopočernicko. Na řadě těchto projektů pracujeme. Realizace
těchto projektů často vázne na nedostatku peněz v našem rozpočtu,
proto si Vás dovolím oslovit se žádostí o pomoc a finanční příspěvek.
Městská část může být příjemcem
daru, a uvítám pomoc všech, kterým
záleží na „lepší tváři Klánovic“.
Děkuji.
Petr Soukup
starosta@praha/klanovice.cz

V květnu letošního roku nastoupila na
základě výsledků výběrového řízení
do funkce tajemnice Úřadu městské
části Praha-Klánovice paní Ivana
Horská. Paní Horská má dvacetiletou
zkušenost s prací na stejné pozici.
Paní Horská byla současně jmenována
vedoucí správního odboru.
Vedoucím stavebního odboru byl dne
11. 5. jmenován pan Pavel Šamšula.
PanŠamšula má dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví a v projektové činnosti.

Kouzelná zahrada
10. 5. se konalo veřejné zasedání
Zastupitelstva MČ s jediným bodem
programu – Kouzelná zahrada.
Zastupitelstvo neschválilo projekt
Kouzelná zahrada a navíc pověřilo
ÚMČ ke sdělení stanoviska o neplatnosti Smlouvy o umístění inženýrských sítí, která byla podepsána
bývalým starostou panem Losertem
bez souhlasu minulého zastupitelstva.

Oprava komunikací
RMČ schválila smlouvu o dílo s firmou Dálniční stavby Praha na akci celoplošné opravy nezpevněných komunikací (informovali jsme vás již v minulém číslo KZ).
Harmonogram oprav je stanoven
takto: zahajujeme ulicí Všestarská
a V Trninách. Další etapy budou stanoveny dle možností rozpočtu a stavu
vozovek.

Výstavba
na Hornopočernicku
Firma UBM Klánovice se dle očekávání odvolala proti verdiktu stavebního úřadu Praha – Horní Počernice
o zastavení územního řízení o povolení
stavby 16 domů na území těsně přiléhající ke KZ Klánovice.
K tomuto odvolání ÚMČ Praha-Klánovice zopakoval své stanovisko k výstavbě.

Dostavba školy
MČ vypsala výběrové řízení na zhotovení nových zdravotně technických
instalací v základní škole (ZTI). Tento
projekt by měl proběhnout o prázdninách, aby nebyl narušen provoz školy, a měl by být pokryt z přidělené do-

tace od Magistrátu hl. m. Prahy. MČ rovněž vypsala výběrové řízení na dostavbu učeben v základní škole, která
bude realizována na základě přidělených finančních prostředků z Magistrátu hl. m. Prahy.

Nádraží
MČ Klánovice objednala do klánovického podchodu kvalitnější a bezpečnější vodicí lišty pro dětské kočárky. Újezd nad Lesy se bude na nákladech podílet. Proběhla jednání se
zástupci SŽDC (Správa dopravní železniční cesty) o vylepšení stavu
a údržby klánovické železniční zastávky. Představitelé slíbili zlepšení, které se již děje. SŽDC ve spolupráci s MČ
je připraveno pronajmout část nebytových prostor na klánovickém nádraží
o výměře cca 60 m2. Bližší informace
na úřadě, tel. 281 960 216.
Zahájení oprav – stavbu nového
podchodu – lze očekávat v roce 2013–
2015, pokud bude potřebná dokumentace schválena.
Ke zvýšení bezpečnosti školáků
a chodců by měl přispět nový semafor
u základní školy a úprava dopravy
v tomto uzlu. Potřebná povolení a úřední podání jsou v běhu. V rámci této
akce dojde i k úpravě nástupiště MHD
u základní školy.

Výstavba nových
komunikací
V Klánovicích probíhá výstavba
nových komunikací v Mechovce a dále
bude rozšířena do ulice Utěšilova.
Dokončuje se etapa v ulici V Pátém
a měla by se dokončit ulice Lochenická. Tím bude téměř dokončena
etapa II výstavby. Zahajujeme jednání s Magistrátem, aby vypsal výběrové řízení na zhotovitele pro etapu III,
která mimo jiné obsahuje ulice Krovovu, Sendražickou a Voňkovu.

KC Beseda
Městská část zahajuje hledání nového
provozovatele kulturního centra Beseda,
vypsala záměr pronajmout uvedené prostory a stanovila priority výběru nového
nájemce. Hlavní prioritou pro posuzování a výběru nového nájemce je udržení
kulturní tradice tohoto centra.
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Otázky a odpovědi
aneb co vás zajímá
V současné době se opravuje ul.
Mechovka. Domnívám, že ulice na
tzv. Počernicku jsou v mnohem horším stavu, než byla Mechovka. Proč
se dala přednost opravě této ulice?
Oprava v Mechovce je součástí magistrátní stavby, která zcela nově buduje
všechny klánovické komunikace a je
rozdělena do 6 etap. Etapa č. 1 je ukončena, dokončuje se etapa č. 2. Etapa
č. 3 je vyprojektována a je připravena
k vypsání veřejné zakázky. Kompletní
renovace silnic na Hornopočernicku je
rozdělana do etapy 3 a 4. Etapa 4 je
ve stadiu přípravy projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Etapy výstavby byly stanoveny cca v roce
2005 a tvořily ucelené celky z důvodu
odvodu dešťových vod.
Na Hornopočernicku nyní řešíme
špatný stav komunikací a otázku jak prodloužit jejich životnost do realizace
stavby TV Klánovice. Peněz na opravy
je málo, a proto si dovoluji při této příležitosti požádat Klánovice o dobrovolné příspěvky, které by nám pomohly odstranit největší nedostatky. Předem děkuji za vaši spoluúčast a ochotu pomoci
zlepšit stav klánovických komunikací.
Dle finančních možností zahájíme opravy silnic na Hornopočernicku. Dalším
příslibem je zajištění mikroautobusové
dopravy na Hornopočernicku vedenou
ulicí K Rukavičkárně s konečnou stanicí
na Nepasickém nám. (realizace
do 1 roku). U této akce zůstává problémem vybudování stanic, které zatím
nejsou finančně zajištěny
Ing. Petr Soukup, starosta
Stav nádraží a podchodu je špatný. Uvažuje se o rekonstrukci?
Je rozhodnuto, že nový podchod
vybuduje Správa železniční a dopravní cesty. Stavba by měla začít v roce
2013. Stávající podchod bude funkční
po dobu výstavby nového podchodu.
Nádraží Klánovice včetně budovy patří Správě železniční a dopravní cesty
(SŽDC). ÚMČ Klánovice jednal se
SŽDC o opravě zastřešení na nádraží a také o zajištění bezpečných nájezdů v podchodu pro kočárky. Vzhledem k ledabylému přístupu SŽDC
k opravě nájezdů rozhodl ÚMČ, že za-

jistí výrobu bezpečných nájezdů pro kočárky z vlastních prostředků. Opravu zastřešení má zajistit SŽDC. Částečně už
bylo provedeno. Nádražní budova, která je v havarijním stavu, je také ve správě SŽDC. ÚMČ bude hledat možnosti
jednání s kompetentními osobami
SŽDC o zajištění odpovídající čekárny
v nádražní budově a možnostech využít další prostory této budovy např. pro
uskladnění jízdních kol.
Ing. Ondřej Voleš, radní
Nedostatečné parkoviště u nádraží, co s tím?
Odhadujeme, že počet aut parkujících u nádraží, která patří klánovickým
občanům, je cca 15 %, a že ostatní
auta jsou „přespolní“. Zajistit větší počet parkovacích míst je problematické,
protože není prostor. Jediná možnost
rozšíření parkoviště na klánovické
straně je u trativodu. Ani tato možnost
není uspokojivým řešením, protože
parkovacích míst bude i v budoucnu
nedostatek. V současné době připravuje Rada MČ zadání pro odbornou firmu na zpracování dopravního generelu včetně řešení parkování u nádraží.
K této problematice vítáme jakékoliv
návrhy od našich občanů.
Ing. Ondřej Voleš, radní
Výstavba rodinných domků na
Hornopočernicku. Co je nového?
Stavební úřad Praha 20 Horní Počernice zamítl žádost společnosti
UBM Klánovice o vydání rozhodnutí
o umístění stavby 16 RD a zamítl též
žádost o dělení pozemku. Důvodem je,
že společnost UBM Klánovice nezajistila dopravní obslužnost potřebnou
k výstavbě rodinných domků a že
v předložené dokumentaci není zajištěna ani dopravní obslužnost pro budoucí obyvatele rodinných domků.
Ing. Ondřej Voleš, radní
Lze odstranit zákaz vjezdu na parkovišti těsně před nádražím, a tím
uvolnit 2 místa pro auta – městská
policie tento prohřešek sleduje?
Odstranit zákaz vjezdu nelze, protože musí být zajištěn v případě
potřeby vjezd pro hasičská auta
do prostoru kolem nádraží.
Ing. Ondřej Voleš, radní
MM
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Lípy II.
Máme každý měsíc, když se
blíží uzávěrka, na místním úřadě
takové sezení těch, co píší do Klánovického zpravodaje. Tentokrát
jsme na něm měli i členky Komise pro životní prostředí, které
nám přišly povědět, jak ony vidí
„problém lípy“.
Během těch několika desítek
minut zaznělo mnoho argumentů
pro to, že se nejméně značná část
mnoho desítek let starých klánovických lip „musí pokácet“. Vyplývá to z posudku odborníků
z Průhonic, který si Klánovice nechaly udělat před sedmi roky
a který klasifikuje většinu starých
lip známkami 3 a 4, kde 5 znamená slovy jedné z členek komise „úplně suchý strom“. Přestože
se nehlasovalo, většinový názor
v místnosti byl, že by se mělo kácet po větším množství stromů
a poměrně rychle. Aby byl u klánovických lip zachován charakter
aleje, nikoli stromořadí, které mohou tvořit různě staré stromy. Můj
názor, který jsem na tomto místě
napsal před měsícem, tedy nekácet, nekácet, nekácet a když, tak
jen v nejnutnějších případech
a po jednom stromu, je, zdá se,
v menšině. Z čistě odborného hlediska je zřejmě dost argumentů
pro „radikální řez“, na jehož konci bude zásadní „obměna“ naší lipové aleje.
Dobrou zprávou je, že o tom, jak
to bude, rozhodnete vy, občané.
Jsem přesvědčen, že klánovická
radnice vám bude naslouchat.
Stejně jako jsem přesvědčen, že
pokud se na tom výrazná část občanů Klánovic shodne a dá to
najevo, měla by se nutnost kácení lip ještě jednou přezkoumat
stejně jako možnost záchrany větší části lip nebo prodloužení jejich
života. Je to asi dražší, náročnější cesta s ne úplně jistým koncem,
ale pokud se na ní vy, občané, většinově shodnete, mělo by se tak
stát. Musíte však dát najevo, že si
to takto přejete. V opačném případě připustím, že mám pouhý
menšinový názor.
Luboš Palata. šéfredaktor KZ
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KC Beseda, malý kulturní zázrak
Klánovická KC Beseda je ve své dnešní podobě, navíc s tak rozsáhlým a různorodým programem, v Praze
velice výjimečným kulturním stánkem. Něčím, čím by se mohly a měly Klánovice chlubit a vážit si toho.
Luboš Palata
„Ze začátku jsme byli jen klubo- butoři půjčovat filmy, je dnes široko
vé kino. To byla taková depka, prázd- daleko jedinečným zařízením, kde
ný sál, v kterém sedělo deset lidí. v úplně jiné atmosféře než v obřích
Do Klánovic si našly cestu ale
To byl děsný pocit, že ty tady pro lidi multikinech můžete vidět jak náněco děláš, a oni nechtějí,“ vzpo- ročné snímky, tak oskarové hity. i hvězdy české kultury. Romana Kubíčková asi nejraději vzpomíná na výmíná Romana Kubíčková na krušné A dnes už jen chvíli poté, co prostavu Jiřího Suchého, kterou tato lezačátky svého působení v Kulturním sviští multikinovou distribucí.
genda divadla Semafor sama zahajocentru Beseda před šesti lety. „KluAle z KC Beseda se povedlo
vala. Nebo když do Klánovic přijel i se
bové kino na periférii Prahy, to jsme udělat nejen jedinečné kino, ale
svým divadlem Ladislav Smoljak a hrou
zjistili, že prostě nejde,“ říká. „Po- mnohem víc. Z předsálí, které bylo
Fidlovačka. „S divadlem je to hrozně
prvé nám přišlo nějakých šedesát dříve pouhou chodbou a šatnou, je
těžké, aby se sem vešli, ale dali to,“ říká
lidí na Jak se krotí krokodýli, a to dnes milá kavárna, důstojný výRomana Kubičková. Do Besedy si najsme tehdy oslavovali,“ dodává stavní sál, kde se pravidelně střídá
šly cestu i koncerty, a to i takových jmen
deset až dvanáct výtvarných výstav
a usmívá se přitom.
jako světový jazzman Laco Deczi. „Ale
Klánovické fórum, které se před ročně, a zároveň místo, kde se pramožná úplně nejradši mám pondělní
necelými šesti lety pod vedením videlně konají kurzy výtvarných řeBlues Jam Session, kde je úžasná atmanželů Kubíčkových a Hoffman- mesel, s nimiž před několika lety
mosféra,“ dodává Romana Kubíčková.
nových Besedy ujalo, dokázalo vy- v Besedě začala lektorka Andrea
Proč vlastně končí. „Řekli jsme si protvořit malý zázračný ostrůvek kultury Janotová. Současně je to i internestě, že je čas odejít,“ usmívá se trochu
v dvou a půl tisícové čtvrti na sa- tová kavárna, jež vznikla, stejně
smutně. Nemusí. Odchází v nejlepším.
mém okraji Prahy. Kino, kterému jako zrekonstruované předsálí, díky
I když já doufám, že to není navíc není
ze začátku kvůli dluhům předcho- grantu Evropské unie ve výši přes
tak úplně…
zích pronajímatelů odmítali distri- 1,5 milionu.

Hvězdná léta
klánovické kultury

Ke KC Beseda patří i hezká zahrada, o kterou se také stará Romana Kubíčová

Foto KZ – Radomír Kůla
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Dnešní Kulturní centrum je jedinečné,
říká místostarostka Jana Martinová
Luboš Palata
Jak si spokojená s tím, co se z Kulturního centra Beseda za těch pět,
vlastně už skoro šest let vyvinulo?
Určitě jsem spokojená, protože
kulturní úroveň, četnost, různorodost
aktivit – od filmových představení
přes koncerty, výstavy, divadla – je nejen v Klánovicích, ale i v širokém okolí jedinečná, unikátní. Tak unikátní, že
sem začali jezdit i lidé „z města“, což
je velký úspěch.
Je už téměř všeobecně známo, že
Nadace Klánovické fórum končí se
svojí činností v KC Beseda k 31. prosinci, a bude těžké tu vysoko nastavenou laťku udržet.
Jednu věc se za ta minulá léta nepodařilo dotáhnout, a to je klimatizace, respektive vyhovující vzduchotechnika kina, tak aby mělo
standardní úroveň kvalitních zařízení

Naši jubilanti
V červnu oslaví narozeniny
naši spoluobčané
Janoušková Věra
Raiserová Krasava
Novotná Zdeňka
Tomášková Libuše
Průchová Božena
Suchánek Jiří
Kodlová Marie
Korvas Vladimír
Vyšata Oldřich
Holá Vilma
Karlin Ivan
Dubská Anna

Blahopřejeme!!!

svého druhu. Povede se to v nějakém krátkém časovém horizontu dodělat a vyřešit?
Určitě, klimatizace sálu je věcí, která tak trochu ohrožuje celé bytí a nebytí kulturního centra. Jde ale o celkový
technický stav budovy, která není například zateplená, problém je regulace topení a tak dále… Teď v posledních týdnech se nám podařilo alespoň
kompletně zrekonstruovat kanalizaci –
to je taková první vlaštovka.
Pokud jde o samotnou vzduchotechniku, je tu už tři roky hotový připravený projekt na úřadě. Náklady se
počítají asi milion korun. Mezi prioritami, na něž jsme tento rok žádali příspěvek z magistrátu, byla vzduchotechnika pro „kino“ na třetím místě.
První byla dostavba školy, na druhém
peníze na komunikace. Dnes už ale
víme, že letos zase peníze na vzduchotechniku nebudou. Trochu naděje
je, že by se na to mohly najít prostředky koncem roku v druhém kole
rozdělování rezerv.
Bohužel z hlediska Klánovic samotných je milion hodně, je to částka,
kterou lze jen těžko najít například
v prostředcích získaných za vedlejší
hospodářskou činnost. Když to ale
nepůjde a peníze z Prahy nebudou, tak
to budeme muset začít dělat postupně,
po etapách, z vlastních zdrojů. Myslím,
že by to Klánovice mohly zvládnout
v nejhorším případě i vlastními silami.
Může se kino dostat příští rok
na první místo v požadavcích na
magistrát?
Těžko říci, i příští rok tu bude stále
dostavba školy, což jsou stále částky
v mnoha milionech. Není to pravděpodobné.
A co deset milionů z prodeje
Švestkovy vily?
Když bude politická vůle, tak by se
mohla část z těchto prostředků, určených na výstavbu penzionu pro
seniory, na tuto investici vypůjčit a zainvestovat do KC Beseda.
Ještě jeden nápad – jsme jediné kino široko daleko, nemohly by
přispět okolní obce a městské
části?

Místostarostka Jana Martinová
Foto archiv KZ
O tom jsme ještě nejednali. Ale vím,
že Praha 21, náš nejbližší soused, má
letos velice napjatý rozpočet a Šestajovice mají také co dělat, aby vyšly. Obávám se, že tady podporu nenalezneme.
Pokud jde o budoucnost, myslíš, že
by i v budoucnu měl zůstat současný
velice široký kulturní záběr KC Beseda?
Já myslím, že ano. A tak je i vyhlášen záměr a laťku bychom chtěli nastavit tak vysoko, jak dosud byla.
A neměly by se kulturní aktivity
rozšířit i do „tanečního sálu“ Besedy, který dnes ale funguje víc
jako tělocvična?
Ano, myslím, že nový pronajímatel
by měl mít možnost pořádat v neobsazených částech kulturní akce. To ale
neznamená, že bychom chtěli ta různá cvičení, co tam probíhají, zrušit.
No, já nevím, já si myslím, že by
to mělo především vypadat jako taneční sál a ne jako tělocvična.
Určitě. Víme, že je tam problém
s akustikou, že tam jsou žebřiny, kruhy. V nejbližší době by se na tom mělo
začít pracovat – jak na akustickém, tak
vzhledovém zlepšení.
Pokud jde o nové nájemce, už se
objevil nějaký kandidát?
Ano, první zájemce už se byl představit.
Bude městská část podporovat
KC Beseda do budoucna tak jako
doposud, tedy 200 tisíci na energie
ročně plus větší opravy a granty,
které byly letos přibližně 70 tisíc?
Ano, plánujeme to tak ponechat.
Víme, že kulturu je třeba podporovat.

Klánovický zpravodaj
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Informace z ÚMČ

Kontejnery
na objemný odpad
v MČ Praha-Klánovice
budou přistaveny:

v sobotu 18. 6.
od 9:00 hod. do 13:00 hod.
Všestarská ul.
(křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru)
Medinská x Smiřická
(u bytových domů)
Úřad MČ Praha-Klánovice

Úřad městské části
Praha-Klánovice

pronajme byt 3 + 1
o výměře 65 m2.
Bližší informace
na tel. 603 425 258

XX. ročník
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Ze života Klánovic

Barevný týden
V týdnu od 9. do 13. května jsme
spolu s dětmi prožili v naší školce
„Barevný týden“. Týden nabitý hrami
a tvořením v různých barvách.
Týden jsme začali v pondělí modrým dnem. Hned od rána jsme byli
naladěni na „modrou vlnu“. Povídali
jsme si o modrém živlu – vodě. Nad
atlasem jsme si ukázali, jak nás voda
obklopuje ze všech stran, a pověděli
jsme si, jak pro nás je důležitá. Podle
své fantazie jsme si vybarvili mořské
rybky, kterými jsme ozdobili šatnu.
Pro velký úspěch a nápady paní
učitelek jsme i v úterý pokračovali
modrou barvou. Tentokrát ve šmoulím
duchu! Samozřejmě jsme si museli
zacvičit a zatančit na šmoulí písničky
a poté jsme si vlastní šmoulíky s chutí
vytvořili.
Ve středu nás rozehřála žlutá
barva. A jak každé malé dítě ví, žlutá
je barva sluníčka! I nás provázelo sluníčko celým dnem. Ráno jsme si vyzkoušeli, jak máme šikovné ručičky.
Všem se povedlo
umotat z vlny sluníčka, která nám
teď dodávají úsměv
a energii v naší

krásné šatně. Abychom nezůstali sluníčku nic dlužni, vyběhli jsme na zahradu a tam mu několikrát předvedli
„Pozdrav Slunci“.
Čtvrtek byl u nás dnem zelené
barvy. Hned po ránu jsme si zanotovali písničku „Travička zelená“ a už
jsme se pustili do tvoření louky plné
motýlů. Foukání brčky do zelené barvičky nám šlo náramně, však se sami
můžete přesvědčit na chodbě naší
školky. Na vycházce jsme pozorovali
přírodu kolem nás a opět se zlepšovali v pojmenování květin a stromů
v našem okolí.
Pátek nám přinesl červenou barvu.
Červená se v přírodě vyskytuje velmi
často, ale děti si jako zástupce červené barvy vybraly berušku. Vyrobili
jsme si tedy berušky a jejich sedm teček jsme s většími i menšími úspěchy
ozdobily černou vlnou. Mimo náš barevný plán nás navštívil bílý pejsek!
Učili jsme se, jak se máme k pejskům
chovat, a on si s námi na oplátku zahrál několik her. I nejbojácnější z dětí
si nakonec pejska pohladily a z toho
jsme měli všichni velikou radost!
Kamile Urbanová,
MŠ Smíškov, Klánovice

Městská část Praha-Klánovice
hledá nového provozovatele

kulturního centra

BESEDA
Bližší informace na
www.praha-klanovice.cz
nebo na tel. 603 425 258

Klánovický zpravodaj
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Očima zastupitele

Téma lípy

Golf by měla obec
podporovat

Odborníci doporučili lípy vykácet

Byl bych rád, kdyby se situace
kolem golfu už konečně vyřešila.
Celá kauza už se táhne poměrně
dlouho, téměř čtyři roky. Když si
vezmu, že se už podařilo vyřešit
problém pražského Trojmezí, které mělo vlastně stejný problém
jako Klánovice, tak už by bylo
na čase, aby se i kauza klánovického golfu dotáhla do konce.
Už jenom proto, že tu proběhlo referendum, v němž klánovičtí občané vyjádřili svůj postoj.
To, co dořešení tohoto problému, tedy změně územního plánu
ve prospěch lesa, brání, jsou současné vztahy na Magistrátu hlavního města Prahy. Protože stále
není vyřešeno, kdo bude za co odpovídat, v tomto případě komu
bude podléhat územní plán.
Nemyslím si, že by klánovická
radnice v tomto směru nevyvíjela
dostatečnou aktivitu. Jednání na
magistrátu probíhají, představitelé obce navštívili některé náměstky primátora a o problému
Klánovického lesa s nimi jednali.
Pokud jde ale o golf samotný, já
osobně proti golfu ve stávajícím
rozsahu nic nemám. Jsem moc
rád, že vlastníci FGCK zachovali
klubovnu, která tam byla, že zachovali hřiště, která kolem klubovny dnes jsou. Klubovna má samozřejmě problém, že není z hlediska Stavebního úřadu v Újezdu
nad Lesy dořešeno její fungování.
Ale to je problém mezi FGCK
a stavebním úřadem. I ten by však
chtělo uzavřít co nejrychleji.
Na golfu se mi nejvíc líbí, že se
tu učí hrát malé děti, a v tom golfovému klubu fandím. Z mého pohledu je současný stav golfu vyhovující. Pokud golfový klub zůstane v rozsahu, v kterém je
v současnosti, mělo by se mu od
klánovické radnice dostat podobné podpory, kterou mají další
sportovní kluby jako tenis nebo
fotbal. Proč ostatně ne? Vždyť
i lidé, co tam chodí, jsou občané
Klánovic.
Václav Švec

Položili jsme Jarmile Horníčkové, místopředsedkyni komise životního
prostředí (KŽP), několik otázek k lipové aleji.
Celá lipová alej na Slavětínské ulici nese jméno Hany Benešové?
Alej Hany Benešové je jen část
aleje, a to ta, která začíná na křižovatce u školy a vede směrem k nádraží, to je alej, kterou někdy ve 30. letech sázela Hana Benešová.
A druhá část?
Druhá část už nenese její jméno, ale
je to zase alej, která je tentokrát sázena
po obou stranách komunikace a je o něco
starší, někdy z počátku 20. století.
Ví se dnes, jaký je stav těchto stromů?
V roce 2004 byl proveden dendrologický průzkum průhonickým Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví, který zhodnotil stav všech alejí v Klánovicích. Studie
je již 7 let stará a vyplývá z ní, že sadovnická hodnota stromů, která se
hodnotí od jedničky do pětky (jednička
je strom ve velice dobrém stavu, pětka
je suchý strom), je velice špatná. Alej
Hany Benešové, ta, která vede od školy k nádraží, je přibližně ve stavu 3, tzn.
stromy nejsou v dobrém stavu. Při běžné údržbě odbornou firmou mohou být
stromy ještě pár let udržovány ve stavu, který je schůdný. Stromy, které jsou
směrem od školy k Šestajovicím, byly
silně poškozeny, tuším někdy v 60. letech – to vím tedy z doslechu, kdy zde
někdo, kdo to neuměl, provedl ořezání
korun. Provedl to tak, že do těch stromů
začalo zatékat, a většina těch stromů
dnes za prvé nemá korunu a za druhé
je většina dutá, vyhnilá. Tyto stromy jsou
na stupni 3 až 4, případně 4. U těchto
lip ze studie vyplývá, že je nezničil provoz dopravní, ale zničila je tato neodborná údržba. V této studii je doporučeno
celou tuto část aleje do doby 7 až 15 let
zcela nahradit novou výsadbou.
Co si myslíte o nápadu, že by každý občan Klánovic mohl sponzorovat třeba jeden strom?
To mi přijde jako naprosto úžasný
nápad, protože by lidé, kteří tu žijí, získali k těm stromům vztah, a pak by je
třeba méně ničili.

Má současná KŽP už jasnou koncepci, nebo se o koncepci diskutuje, jsou nějaké trendy, na které byste se chtěli zaměřit?
Jakási koncepce již je, nejdříve
jsme se bavili o tom, jestli vůbec v té
části aleje, která vede od Šestajovic ke
škole (nebavím se teď o aleji Hany Benešové), nevysázet jiný druh stromů,
odolnější vůči provozu, ale pro udržení tradice jsme tuto variantu zamítli.
Koncepci máme asi takovou, že by se
každý rok část aleje vykácela a hned
v tomtéž časovém období by se vysázely mladé stromky s tím, že samozřejmě už se někde za těch 7 let, co
byla vypracována tato studie, vysadilo pár nových mladých lip, ty by se tam
samozřejmě ponechaly a odstranily by
se jen poškozené lípy. Problém bude
v tom, že současné dopravní předpisy
nám již nedovolí sázet stromy tak blízko do křižovatek, takže v křižovatkách
stromy nebudou tak blízko, nebudou
bránit rozhledu. Vzhledem k tomu, že
pořízení nového stromu, který už má
obvod kmene okolo 16 cm, není levná
záležitost, a především následná péče
o něj, která trvá alespoň dva roky, stojí poměrně velké finanční prostředky,
nemůžeme alej vykácet najednou,
úřad by na to samozřejmě neměl.
Padl také návrh, že by se porazily
jen ty nejhorší stromy a jen na tom
místě by se vysadily nové. Ale stav
těchto lip je velmi špatný u všech,
opravdu bychom mezi nimi těžko hledali, která je na tom lépe. Problém postupného sázení (každý rok např. jen
tři lípy, tj. do období cca 50 let) spočívá také v tom, že pak by alej nebyla nikdy kompaktní, vždycky by to bylo velký strom, malý strom, což je první věc,
ale další, daleko podstatnější věc je ta,
že když budeme kácet staré stromy
a okolo budou mladé stromky, je velké nebezpečí, že poškodíme mladý
strom, který už tam roste – a navíc pokud budeme sázet mladé stromky
a budou zastíněny korunami těch

Klánovický zpravodaj

Lípy v Klánovicích trpí
nedostatečnou péčí
Před několika lety jsem jela Slavětínskou ulicí od Šestajovic a potom ulicí K Rukavičkárně s kamarádem, který je odborník na ošetřování starých stromů. Docela se
zděsil, když viděl, jakým způsobem
jsou, resp. byly lípy v Klánovicích
ošetřeny. Kdysi dávno byly lípy
ořezané tzv. na „hlavu“, ale pouze
jednou – potom se už neošetřovaly, což je nutné. Je to už realita, kterou musíme přijmout. Současný
trend v Klánovicích je obnovit lipovou alej. Začíná diskuse, jak moc
je to potřebné, které stromy jsou
opravdu v takovém stavu, že jsou
nebezpečné, a nakonec jak postupovat, aby obnova nenarušila
alej rozdílným stářím jednotlivých
stromů. Prošla jsem si alej Hany
Benešové. I tam jsou stromy starší a mladší, ale podle mne působí
alej jako celistvé příjemné a osvěžující stromořadí krášlící ulici
i chodník. Jinak je tomu v druhé
části Slavětínské od pošty směrem
k Šestajovicím.
Kde začít? Jedinou cestou je
odborný posudek zkušených expertů, kteří mají dlouholetou zkušenost s podobným problémem.
Z vlastní zkušenosti vím, že porazit
strom bolí, ale na druhé straně je
pravda, že stávající stav je u některých stromů neúnosný.
Jak vidí lipovou alej Klánovičtí?
Doporučuji Vám se projít po Slavětínské, a to jak alejí Hany Benešové,
tak i druhou částí ulice, a to od školy dál k Šestajovicím. Prohlédněte si
pečlivě stromy právě v této části Klánovic, které jsme léta zanedbávali,
a zamyslete se, jak nejlépe vyřešit
obnovu nebo i neřešit.
Marie Mikušová

Veřejná debata
V září se pod patronátem Klánovického zpravodaje v KC Beseda
uskuteční veřejná debata s odborníky
a zástupci klánovické radnice o budoucnosti starých lip v Klánovicích
a možných způsobech obnovy. Redakce i klánovická radnice vyzývá občany, aby se co nejvíce zapojili do diskuse o tomto velice důležitém tématu.
Redakce KZ
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starých stromů, tak porostou samozřejmě daleko pomaleji, než když budou mít dostatek světla.
Takže jestli jsem dobře pochopil,
alej Hany Benešové zatím zůstane
tak, jak je, a od školy k Šestajovicím
to bude spíše radikální zásah...
Tak úplně radikální zásah to nebude, protože těch stromů je tam něco kolem 200, samozřejmě na to nejsou finanční prostředky a ani to není možné
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zvládnout technicky, proto se snažíme
to rozložit do etap. Rozhodujeme se,
jestli ty etapy budou tak, že během tří
let by se vždy na jaře a na podzim příslušná část té aleje vždy odstranila
a hned nahradila novou výsadbou,
nebo by se to dělalo po větších částech,
ale třeba jenom na podzim. Ale určitě
to bude rozloženo do několika let.
Za rozhovor děkuje
Giuseppe Maiello

Je třeba udělat všechno
pro zachování starých lip
Lidská sídla se posuzují podle
toho, zdali mají dostatečně silný charakter. Chceme totiž navštěvovat
místa, kterým se jejich jedinečný lokální charakter podařilo udržet. Jinak
tam není proč jezdit.
Klánovice mají charakter založený na vzrostlé zeleni (nic jiného tu
v podstatě není). O tento charakter
bychom se měli zasazovat, posilovat
ho, a neměli bychom o něj přijít.
Ulice v nově zabydlovaných satelitních lokalitách žádný charakter
nemají a ještě dlouho mít nebudou,
právě z toho důvodu, že jim chybí
vzrostlá a letitá zeleň.
Ulice sestávající z řad k sobě stylově nepatřících domů sceluje a sjednocuje právě „milosrdná“ vysoká
zeleň, která dává ulici uklidňující řád.
V historické době toto sjednocování nebylo tak nezbytně nutné, neboť
ve slohové jednotě byly do harmonického celku již stavěny samotné jednotlivé objekty. Nejednalo se o dnešní pel
mel všeho druhu, který (není-li v dostatečné míře aplikována právě
vzrostlá zeleň) působí spíše komicky
(pro mě osobně tragicky).
Roztříštěná, disharmonická, chaotická = demokratická zástavba se
dá sjednotit pouze dostatečně mohutnou uliční zelení, která tento
chaos milosrdně zakryje. Srovnejte si
např. ulici Krovovu a ulici K Rukavičkárně: Krovova = Šestajovice, ulice
K Rukavičkárně = Klánovice. Stromy
prostě tvoří ulici.
Takže jestli chceme, aby to u nás
vypadalo jako někde v satelitní oblasti,
jestli chceme, aby naše ulice ztratily
charakter (jediný, který máme), dejme
se do budovatelského díla (kácení).

Hlavní klánovická ulice se tímto
aktem vrátí zpět na začátek (do plenek) a budeme si muset počkat nějakých 50–60 let, než se vrátí jejich
nynější vzezření, atmosféra a duch
místa.

Staré kmeny a vědomí
kontinua
Staré kmeny představují vědomí
kontinua a historie. Představují vědomí toho, že strom zasadili naši
předci. Několik generací je schopno
žít vedle sebe. Starý strom žije –
a dožívá v klidu vedle nově zasazeného mladého stromku.
Psychologická hodnota starého
mohutného vrásčitého kmene, zakřivené rozsochaté větve se nedá ničím
nahradit. Dávají místům atmosféru,
určitý pocit bezpečí a trvání v čase.
Samotné mladé typizované stromky
nemohou atmosféru místa nikdy vytvořit. Ta se objeví až po určité dlouhodobé zkoušce časem. Musí
zestárnout – dozrát.
Kontinuita se přeruší, genius loci
se ztratí a všichni budeme o něco
ochuzeni (asi tak, jako když přijdeme
o prarodiče).
Ve vyspělých projektech revitalizace zeleně se již zachování starých
stromů nebojíme. Staré stromy
umocňují vědomí času, toho, co bylo,
co je i to, co bude.

Jaké je řešení ?
Proschlé stromy se prořežou, některé se vykácí a nahradí. Ony ty dožívající stromy tu mohou v klidu
dožívat dalších 100 let, jenom je zapotřebí je občas odborně ošetřit.
Ondřej Kubík, architekt

Klánovický zpravodaj

6

XX. ročník

Událost měsíce

9

Můžete se těšit

Běh naděje
Každoročně se v Klánovicích koncem května koná běh nadšenců a lidí,
kterým není lhostejný osud jiných a rádi udělají něco pro své zdraví
a dobrou věc – zúčastní se Běhu naděje.
Běh naděje je sportovně humanitární akce, jejíž organizátoři se nechali inspirovat celosvětově známou akcí na podporu výzkumu rakoviny
Běh Terryho Foxe, který se v letech 1997–2007 konal i v Klánovicích. Akce
je spojená s veřejnou
sbírkou a jejím účelem
je získat z příspěvků
účastníků finanční prostředky na výzkum rakoviny. Běh zároveň
představuje solidárnost
s nemocnými a jeho
poselstvím je preventivní pravidelný pohyb
a správná životospráva, díky níž se můžeme
snažit předcházet onkologickým onemocněním a ostatním civiliBěhu naděje se zúčastnila i školní drobotina
začním chorobám.
Foto KZ – Pavla Fischerová
V roce 2008 se konal první ročník Běhu naděje u nás. Účastníků
bylo zaznamenáno 32 228 a vybralo se 71 688 150 Kč. Následující
rok se zúčastnilo 29 596 lidí a v kasičkách skončilo 66 093 573 Kč.
V roce 2010 se v celé České republice uskutečnilo 101 běhů, zúčastnilo se 26 909 aktivních
účastníků a ty neaktivní můžeme
počítat na statisíce. Vybralo se
584 454 Kč a veškeré vybrané peníze byly použity výhradně na výzkum rakoviny.
Klánovický Běh naděje připadl
na sobotu 21. května 2011. Účastníci, kterých přišlo kolem tří set
(registrovaných 179), se začali
scházet už kolem půl deváté. Čekání
do startu, který byl naplánovaný
na desátou hodinu, zpříjemnila
rock’n’rollová kapela Bedřich&Zoufalci, divadelní cirkus Giroldón, cvičený policejní pes a děti ze školy
a zájmových kroužků. Místní knihovna
navíc zorganizovala bazar knih, jehož
výtěžek věnovala běhu.
Od startovní čáry vyráželi cyklisté, běžci, maminky s kočárky,
školáci i senioři. „Běželo“ se v pěti
kategoriích: běh na 3100 m a 1800
m, cyklisté (asi 10 km), bruslaři
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a koloběžky (1 600 m) a kategorie
„vozíčkáři, kočárky, matky s dětmi“.
Vyznačení tras zajistil turistický
oddíl Stopa. Nejpočetnější skupina,
skupina cyklistů, se rozjela po nejdelší trase, která vedla od Klánovické školy přes základnu psovodů
do Úval, po újezdské straně lesa
zpátky a přes železniční most zpět
ke škole. Další skupinou byli běžci
následováni bruslaři a koloběžkami.
Byla připravena i trasa pro ty, kteří
si dopoledne chtěli pouze zpříjemnit procházkou.
Akci s přehledem moderoval ředitel ZŠ Klánovice M. Černý, který
mimo jiné vzpomněl na zakladatele
tradice Běhů Terryho Foxe v Klánovicích, z nichž přivítal přítomnou
paní Helenu Kocourkovou a na
dálku pozdravil a popřál uzdravení
nestorovi klánovických cyklistů
panu Jiřímu Suchánkovi.
Atmosféra byla opravdu báječná.
Bylo krásné pozorovat, jak se klánovičtí občané dokáží nadchnout
pro dobrou věc. Vybralo se
26 470 Kč a vše do poslední koruny půjde na výzkum léčby rakoviny. Dalšímu ročníku přejeme
hojnou účast a opět krásné počasí.
Pavla Fischerová

V pondělí 6. 6. v 17:30 můžeme
v KCB shlédnout dětské divadlo
Náhoda, které pod taktovkou pana
ředitele Michala Černého představí
hru SPACE CAMP, sci-fi nejen o dětech, raketách a robotech, ale taky
o tom, jak se k sobě začnou chovat
lidé, kteří jsou spolu někde dlouho
zavřeni. Mělo by to být trochu dobrodružné, trochu napínavé, trochu
i legrační. Představení je vhodné pro
děti od 8 let a trvá 50 minut. Výprava Táňa Macholdová, hudební motiv dodal Dan Vali.
Blues Jam Session zahraje
6. 6. v 19:30 v KCB. Kapela vstoupila letos do své druhé sezony a našla si příznivce v široké veřejnosti.
Pokud máte rádi jazz nebo se o něm
chcete dozvědět něco víc, je tato
akce právě pro vás.
Ochotnický spolek klánovických
učitelů 7. 6. v 19 hodin v KCB uvede reprízu hry Rozpustilé holky
ve škole. Ta měla premiéru v dubnu
a setkala se s ohromným úspěchem.
Řeka Zambezi a život kolem ní.
Večer 15. 6. od 19:30 bude provázený povídáním a prohlídkou fotografií s Majkou a Oldou Mikušovými.
„Řeka Zambezi se stala během
našich cest po Africe legendou. Největším zážitkem byl její sjezd v kanoích. Dotýkali jsme se jí celý den, pili
její vodu někdy i nepřevařenou, když
nebylo co pít, a naučili se respektovat ostatní žijící tvory v Zambezi.
Prameny všech afrických řek jsou posvátným místem pro místní kmeny
a trochu utajeným pro příchozí z jiných končin světa. Najít pramen řeky
a prozkoumat její horní tok bylo cílem
naší cesty do Zambie v roce 2010.“
22. 6. v 19:30 přivítáme v KCB
jazz-rockového hudebníka Martina
Kratochvíla a amerického kytaristu Tony Ackermana, který bydlel
dlouhá léta v Klánovicích, v ulici U Besedy, v tzv. Batovcově vile. Interpreti
se znají od počátku 70. let. Večer zpříjemní hudba, která je zvláštní právě
odlišností jejich hudebního zázemí.
Chcete na nějakou akci upozornit
nebo ji sami plánujete? Pošlete nám
krátké upozornění na adresu
zpravodaj.knihovna@praha-klanovice.cz
Rádi je zveřejníme.
Pavla Fischerová

Klánovický zpravodaj

Čím jsou pro nás děti
z dětského domova?

V Klánovicích máme dětský domov. A děti z dětského domova
chodí většinou do naší školy. Jsme
na to tak zvyklí, že si možná ani
neuvědomujeme, o jak zvláštní
situaci se jedná.
V Praze jsou dva dětské domovy, ve Středočeském kraji patnáct.
Jen ve dvou pražských základních
školách tedy děti zažívají tu zkušenost, že chodí do třídy s dětmi,
které vyrůstají bez rodičů.
Chceme-li celou situaci hodnotit, měli bychom si uvědomit, že jen
výjimečně se do dětského domova dostane dítě ze spořádané rodiny, které přijde o rodiče nějakou
tragickou náhodou. Bohužel skoro
všechny děti se tam dostanou
proto, že se jejich rodiče buď nejsou (z nejrůznějších důvodů)
schopni o ně starat, nebo se o ně
„starají“ tak, že jim je úřady odeberou. Některé z těchto dětí už stačily zažít věci, které na vlastní
kůži nepoznal ani mnohý z nás dospělých.
Není proto divu, že až na výjimky bojují tyto děti se špatnými
a velmi špatnými známkami.
Za obrovský úspěch lze u nich
považovat alespoň průměrné výsledky. Z mého pohledu je však
prospěch těchto dětí spíše „prkotinou“.
O co se opravdu snažíme, je jejich socializace, zařazení do kolektivu třídy. Každé dítě z dětského
domova, na kterém to neinformovaný pozorovatel třídního „cvrkotu“ do dvaceti minut nepozná,
vnímám jako obrovský úspěch
učitelů a vychovatelů (pochopitelně i jeho samého). Na známky se
jednou zapomene, ale zařadit se
bez problémů do společnosti, to je
to, co tyto děti – tito lidé – opravdu potřebují.
PaedDr. Michal Černý
ředitel Masarykovy ZŠ

6

XX. ročník

strana

10

Klánovické spolky

Rekondiční pobyt
klánovických seniorů
Koncem dubna jsme se jako každoročně zúčastnili slavnostního odpoledne v Libiši u Neratovic, které pořádá Farní charita Neratovice a kde jsou
vždy vyhodnoceny nejlepší pečovatelky a zdravotní sestřičky, které se o nás
seniory celý rok pečlivě starají. Pěkný
program byl jako vždy zakončen tancem. Bohužel naše členky nemohly tentokráte provést v kole starostu, na což

Benešova vila, jedno z míst,
které senioři navštívili. Foto archiv KZ

Květen v knihovně
Dne 21. června nás čeká tradiční
akce – Pasování prvňáčků na čtenáře. Než přijede z klánovického lesa rytíř Knihoslav, aby se přesvědčil, že děti
už umí číst, a obdaroval je, musíme
vše připravit, zorganizovat, vyrobit…
Chceme poděkovat všem našim
sponzorům. Bez jejich darů by nebyl
bazar knih při Běhu naděje a také
knižních přírůstků by nebylo tolik.
Velký dík patří panu Michopulosovi, který hradí knihovně náklady na
dětské knížky. Jeho zásluhou můžeme dětem nabídnout cca 20 nových
knih měsíčně! I proto se pyšníme téměř třemi stovkami čtenářů do 15 let,
což je číslo, které nám leckterá knihovna závidí.
Podařilo se nám dostat do povědomí dětí celostátní akci Čtení pomáhá (více na www.ctenipomaha.cz).
Velikou radost nám udělala Anetka
Dejlová ze 4. A, která několik dní vedla celostátní žebříček nejlepších dětských čtenářů a nadále je v první desítce. Ale i další dětští čtenáři se činí
a dohromady už znalostí knížek po-

se vždycky těší. Jeho nepřítomnost komentovaly i jiné obce.
V květnu jsme odjeli na první rekondiční pobyt, a to do Sezimova Ústí, kde
tentokráte byly ozdravné procedury zajištěny pořadatelem (Českým červeným křížem). Hotel, ubytování, strava
a počasí nám přálo, každé odpoledne
jsme dělali výlety do okolí (prohlédli jsme
Tábor, klášter Klokoty, památník dr. E. Beneše, v Plané galerii R. Hrušínského,
viděli jsme také moderní dům s pečovatelskou službou v Plané n. Luž. a poslední odpoledne jsme pěšky dorazili na
Kozí hrádek). Někteří si připlatili i další
výlety. Odjížděli jsme všichni spokojeni.
Před námi je nyní společná dovolená
v Liptov. Jánu. Nezapomeňte na poslední schůzku 13. 6., kdy se vybírá úhrada
na pobyt ve Vlachovicích. Během léta se
scházet na cvičení již nebudeme a věřím,
že se začátkem září sejdeme v plné síle.
Olga Paplhamová
mohli darovat na charitativní projekty mnohatisícovou sumu. Projekt Čtení pomáhá je skvělý!
Jitka Frýdmanová

Kniha měsíce
Souborné vydání textů (1987–
2010) biologa a filozofa Stanislava
Komárka se jmenuje Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech (vyd. Academia). Autor s radostí překračuje hranice své původní vědecké disciplíny a nachází
pozoruhodné souvislosti. Klánovickým čtenářům mohou být blízké
jeho úvahy o ochraně životního
prostředí, například Betonová
džungle. Ze sloupku Půvab zahrady pochází věta, kterou bych nechal
vytesat do kamene: „Sledovat klíčení špenátu je balzám na duši
oproti poslouchání intelektuálních či
masmediálních žvástů, které nemají
zhusta oporu v ničem a nejsou odpovědné ničemu, ani sobě samým“.
Alespoň člověk ví, jak občas zahnat
chmury.
Jiří Karban

Klánovický zpravodaj

6

XX. ročník

strana

11

Hasiči informují
Tak jako každý rok i letos byla
jednotka SDH Klánovice dne 30.
4. 2011 uvedena do pohotovosti při
pálení čarodějnic. Pohotovost byla
ukončena dne 1. 5. 2011 v 1:00 hod.

Dorostenci, doplnění o několik starších žáků, vyhráli 21. 5. doma nad Řepy
dvojciferným výsledkem 10:1.
FOTO KZ – Radomír Kůla

FK Klánovice – muži a mladší
žáci bojují o postup
Klánovické A mužstvo je jen krok od postupu do první třídy,
skvěle si vedou i mladší žáci, stoupá forma dorostu a také
starší žáci dokáží držet krok i v náročné 1. třídě.
Muži vyhráli doma s Písnicí 5:0 a na
Bílé Hoře 8:1, následně jen remizovali
doma s Cholupicí 0:0. Po 19. kolech tak
jsou pouhé 2 body od 1. místa a o postupu se asi rozhodne v domácím zápase s prvním Suchdolem. Nejlepšími
střelci jsou Václav Zajíček (20 gólů)
a Jan Vojtíšek (18 gólů).
Dorost remizoval 3:3 na Zbraslavi, prohrál na Chodově 4:5, porazil Radotín
3:0 a na Admiře těsně prohrál 3:4. Kluci
tak zůstávají na 7. místě tabulky, nejlepšími střelci jsou Marek Fuchs
(18 gólů) a Tomáš Loužecký (14 gólů).
Starší žáci vyhráli na Přední Kopanině
4:0, doma se Stodůlkami 5:3 a prohráli se Střešovicemi 1:3. Je prima, že
do sestavy starších žáků se pravidelně
dostávají i mnozí mladší žáci, pro které
je to cenná zkušenost. Starší žáci jsou
na 8. místě tabulky, nejlepšími střelci
jsou Adam Ščuka (13 gólů) a Jakub
Palata (9 gólů).
Mladší žáci jednoduše válí, postupně
porazili Union Žižkov 9:0, Kunratice
7:1, v Dubči vyhráli 7:2 a doma deklasovali Dolní Počernice 15:0. Kluci tak
poskočili na 2. místo tabulky s dvoubodovým odstupem na první místo. Gólově se prosazují zejména Pepa Bílý
(26 gólů), Marek Halazs (12 gólů)
a David Hochmaul (11 gólů).
Přípravka 10 prohrála na hřišti Vršovic
3:4, doma se Střešovicemi 0:4 a výrazně oslabena i na Motorletu 0:6. Pří-

pravka je tak na 11. místě, nejlepším
střelcem je Kuba Svoboda se 14 góly.
Přípravka 8 remizovala doma s Pragou 2:2, vyhrála na PSK Union 6:1
a doma s Lipencemi 4:0. Kluci jsou na
6. místě tabulky, nejlepšími střelci jsou
Matěj Houžvička (22 gólů) a Tomáš
Mirovský (20 gólů).
Minipřípravka odehrála přátelský turnaj
MINI STAR v Úvalech, kde se umístila
na pěkném třetím místě. Nejlepším
střelcem našeho týmu byl Jan Liška,
který vstřelil během turnaje 4 góly.
Poděkování: Děkujeme touto cestou
Městské části Praha-Klánovice za finanční podporu fotbalového oddílu,
stejně tak děkujeme společnosti Victory 46 s. r. o. (sport-bar Eldorado
v Klánovicích) za sponzorský dar.
Další informace o klánovickém fotbalu naleznete na adrese
www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda, tomiks@seznam.cz
TABULKA STŘELCŮ
Stav k 16. květnu 2011 – po 19. kole
Pořadí
1.
2.
3.
3.
5.
5.
7.
7.
9.
10.
10.

Jméno
Bílý Pepa
Houžvička Matěj
Mirovský Tomáš
Zajíček Václav
Fuchs Marek
Vojtíšek Jan
Svoboda Jakub
Loužecký Tomáš
Ščuka Adam
Hochmaul David
Halazs Marek

Kategorie
mladší žáci
přípravka „8“
přípravka „8“
muži
dorost
muži
přípravka „10“
dorost
starší žáci
mladší žáci
mladší žáci

Góly
33
22
20
20
18
18
14
14
13
12
12

Konečně jsme se dočkali
Dne 20. 4. 2011, po dvou letech
příslibů, byl předán „nový“ vůz
Městské části Praha-Klánovice pro
potřeby Jednotky SDH Klánovice.
Vozidlo Nissan Patrol 4x4 bylo vyřazeno od psovodů Městské policie
hl. m. Prahy a starosta MČ PrahaKlánovice Ing. Soukup společně
s velitelem JSDH Klánovice Stanislavem Huserem vozidlo dne
20. 4. 2011 převzali. Po nutných
opravách, laku a dovybavení bude
vozidlo zařazeno do výjezdu jako
zásahové vozidlo Výjezdové jednotky SDH Klánovice.
Klánovická tancovačka
Dne 14. 5. 2011 uspořádalo
Sdružení dobrovolných hasičů Klánovice společně s Mateřským centrem Klánovice společenskou akci
pro občany Klánovic – Klánovickou
tancovačku. Akce se vydařila jen
s jednou vadou, že byla malá účast
klánovických občanů.
Bc. Pavel Jaroš, SDH Klánovice
Hasiči přijímají nové členy
Výjezdová jednotka SDH Klánovice mezi sebe přijme nové členy.
Naše jednotka vyjíždí k zásahům
nejen v rámci městské části Klánovice, ale i celé Prahy, a to na požáry i různé technické zásahy.
Účastníme se různých celopražských cvičení. Pokud má někdo zájem, stačí, aby mu bylo víc než
18 let, byl zdravotně způsobilý
a hlavně spolehlivý.
Podrobnější informace na
www.sdhklanovice.estranky.cz
nebo ať nás kontaktuje na
SDH.Klanovice@seznam.cz
SDH i Jednotka se schází každou sobotu od 9:00 hodin v Hasičské zbrojnici v Medinské ulici.
Lukáš Tvrdý, JSDH Klánovice
Důležitá tel. čísla na hasiče
Velitel JSDH Stanislav Huser –
603 578 405
Případně tísňová linka 150 či 112
(kráceno KZ)

Klánovický zpravodaj
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Klánovický tenis je v krizi
V současné době prochází klánovický
tenis těžkou zkouškou – bojem o přežití.
Zatímco v uplynulých letech byl tenis
společenskou, módní i prestižní záležitostí, v poslední době je pokles zájmu
o tenis alarmující.
V letech 2005 a dříve byl stav členské základny kolem 250 členů, v roce
2010 už byl stav jen 212 členů a letos
k 15. 5. už máme pouze 195 členů.
Z toho 50 členů si platí letos udržovací
příspěvek, to znamená, že tuto sezonu
nebudou chodit hrát. Dnešní členskou
základnu nejvíce drží dnešní šedesátníci a sedmdesátníci. Nedokážu si představit, jak bude vypadat tenisový klub,
až tito aktivní hráči a hráčky třeba za
10 let skončí; rázem nebude na kurtech
žádný život. Tato situace je bohužel stejná i v jiných tenisových oddílech.
Ano, vím, je jiná doba. Děti a mládež
mají spoustu dalších zájmů či zálib a tenis je už moc neláká. To si klidně pustí
počítačovou hru s tenisem a u obrazovky
jen máchají rukou a myslí si, že už umí
tenis. Ale pocit z krásného a přesného
prohozu soupeře či šibalsky zahraného

kraťasu za síť nepoznají a tenisovému
kouzlu nikdy nepropadnou.
Letos musí klánovický tenis řešit ještě jeden problém, a to jsou peníze. Členskými příspěvky a brigádami klub udržuje areál v nějakém stavu a platí si
správce na celou letní sezonu. Každý rok
dostáváme grant na tenis s dětmi
od místního úřadu a pak jsme vždy dostávali i nějakou částku (cca 60 tisíc Kč)
od tenisového či tělovýchovného svazu.
Nyní, když situace kolem Sazky a jejího financování sportu je velmi složitá
a nejasná, nemáme podle náznaků s ničím počítat. Přitom kurty č. 1 a 2 nutně
potřebují rekonstrukci, protože stávající
podklad nepropouští už vodu, a stačí
malý liják a jsou na nich louže. Vybavení a klubovna už taky potřebují vylepšit. Díky několika sponzorům z řad
našich tenistů se nám letos podařilo
koupit nové sítě, stolky, sedačky a lavice. Přispět může každý jakoukoli,
i malou částkou. Všem současným
a také budoucím sponzorům velké
díky za podporu tenisu. Závěrem chci
požádat všechny zájemce o tenis, malé

Tenisový život se stal nedílnou součástí klánovického koloritu.
Foto KZ – Radomír Kůla
či velké, aby přišli a zkusili propadnout
kouzlu „tenisáku“ a pomohli oživit klánovický tenis.
Za tenisový výbor
Michal Kutzendörfer

Nový sportovní oddíl - nohejbal
Každý to zřejmě neví, ale vedle slov robot a tunelovat dali Češi (jmenovitě výborný fotbalista první poloviny dvacátého století Josef Bican) světu i jedno sportovní
odvětví – totiž nohejbal. Tento sport cvičí své příznivce
v ovládání „míče kopaného“, na rozdíl od fotbalu ho však
lze provozovat i v menším počtu hráčů – proti sobě mohou hrát trojice, dvojice i jednotlivci.
Počátkem letošního roku byl v klánovickém dětském
domově založen nohejbalový oddíl NK Klánovice. Zatím
sdružuje jednu dívku a pět chlapců, ale je otevřen všem
dalším zájemcům o tuto hru nejen z dětského domova
a nejen z Klánovic. Kvalifikovaní trenéři zajistili pro oddíl patronát organizace Český sport 21, která úzce spolupracuje s Českým nohejbalovým svazem.
Klánovičtí nohejbalisté zatím pilně trénují, ale již
na jaře se zúčastní prvních turnajů. Záměrem organizátorů je shromáždit v oddíle zájemce o tento sport bez
ohledu na stáří od nejmladších žáků až po dospělé. Podle
věku a počtu přihlášených se pak budou účastnit turnajů
v příslušných kategoriích.
Pro ty, kteří by měli zájem rozšířit řady NK Klánovice,
uveďme, že tréninky oddílu se konají každý pátek
od 19:00 do 20:30 hod v tělocvičně základní školy
v Újezdě nad Lesy, Staroklánovická ul. Další informace
vám sdělí Jan Hrabal, vychovatel DD Klánovice,
tel. 731 575 665.
Ve spolupráci s Janem Hrabalem připravil Tomáš Ruda

Klánovický zpravodaj
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Prodám přízemní dům v Klánovicích 4 + 1
s garáží na pozemku 500 m2 kolaudace 2002
cena 4 970 000 Kč nebo vyměním za menší
i řadový v Horních Počernicích, Šestajovicích,
Zelenči plus doplatek 930 000 Kč.
Tel. 725 769 569
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OD 9. KVĚTNA
Nově otevřená prodejna

Chovatelských potřeb
Pavel Krouza

V Pátém 502, Praha 9 - Klánovice

Po - Pá
So
Výuku hudby s individuálním
přístupem a docházkou k žákovi
nabízí diplomovaný učitel. Hudební
nástroje: klavír, akordeon a kytara.
Tel. k. 736 669 027

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

Široký sorment zboží

Seznam a ceník je u vchodu do prodejny

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

Klánovický zpravodaj
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Nabízíme k prodeji rodinný dům v Klánovicích. Dům byl postaven
v r. 1978 a v r. 2004
proběhla jeho kompletní rekonstrukce.
Stojí na pozemku o výměře 793 m2, zastavěná
plocha 129 m2, užitná
plocha 309 m2. Je situován uprostřed zahrady
v Boušově ulici.
Dům je celý podsklepený (polosuterén) a je v něm velká garáž 30 m2,
dílna 22 m2, prádelna a sušárna 19 m2 a technická místnost 17 m2. V technické
místnosti je umístěn plynový kotel Buderus a technické zázemí domu.
V přízemí je prostorná hala 12 m2, z níž se vchází do jednotlivých místností. Obývací pokoj má plochu 25 m2, jídelna s kuchyní 20 m2, ložnice
11 m2, dětský pokoj 20 m2, koupelna se sprchovým koutem a WC má plochu
7 m2. Na podlahách je keramická dlažba a plovoucí podlahy.
Do prvního patra, které je ve výstavbě od r. 2009, vede čtyřramenné
betonové schodiště. Jedná se o přístavbu s novou samonosnou střechou (prostor je otevřený a vhodný k jakékoliv dispozici), s plastovými okny s izolačním trojsklem, novými okapy, hromosvody, anténou. Střešní krytina je
plechová zn. RUKKI. V projektu prvního patra je hala, 4 ložnice, koupelna
a šatna.
IS: nové rozvody elektřiny, plynu, vody, užitkové vody, nové odpady.

Cena: 7.900.000 Kč
Mgr. Petruše Panenková, Česko-Reality ČR, Rámová 4, 110 00 Praha 1, CZ
M: +420 604 521 501
E: p.panenkova@seznam.cz, panenkova@cesko-reality.cz

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

WWW.SPOLUPROKLANOVICE.CZ

DÍME VŠE KOLEM DOMU
PROVÁ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD, PŮD
PLOTY
ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ
ZEDNICKÉ PRÁCE

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

KONTEJNERY KRÁL
s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

V í t K R Á L , Š e s t a j o v i c e , v i t k r a l @ v o l n y. c z

602 260 264
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AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

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

Klánovický zpravodaj
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KULTURNÍ DŮM KYJE
Praha 14 – Kyje, Šimanovská 47, tel. 281
867 609, http://www.kvizpraha14.cz

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

PROGRAM na červen 2011:
5. 6. (neděle) ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – Divadlo matky Vackové – Klasická pohádka
o Šípkové Růžence, králi, královně a dobrých sudičkách až na tu jednu uraženou a nepřející,
ale vše nakonec dobře dopadne. Hrají půl metru velké loutky, přes metr sedmdesát vysocí
herci a to vše v kulisách opravdového hradu! Kč 40,- /50,- rodinné 140,9. 6. (čtvrtek) ABSOLVENTSKÝ PLES žáků 9.ročníků ZŠ Bří. Venclíků - pod vedením
zástupkyně ředitele Mgr. Kláry Machové. Vystoupení Slavíků, tombola. Od 18 hod., Kč 150,10. 6. (pátek) MEXICKÝ VEČER + kapela Los Chilakillerz (MEX.) – večer vyvrcholí koncertem
mexické kapely Los Chilakillerz (funky, soul, hip-hop, ska, reggae). Nebude chybět doprovodný
program jako průvodce mexickým kulturním bohatstvím. Od 16 hodin. Kč 90,- /45,14. 6. (úterý) PRODEJNÍ AKCE - textil, obuv, spotřební zboží, aj. od 8 do 19 hod.
15. 6. (středa) AKADEMIE ZŠ ŠIMANOVSKÁ - tradiční přehlídka žáků II. stupně ZŠ
Šimanovská – divadlo, zpěv, recitace, apod. od 17 hod.
16. 6. (čtvrtek) LIDÉ Z LESA A MUŽ Z MĚSTA – přírodovědně /cestovatelská přednáška
- Martin Mikeš o Kamerunu. Proč se zemi s bohatou kulturou, pestrým etnickým
složením, různorodými přírodními podmínkami přezdívá Afrika v malém? Jak Kamerunci
komunikují? Zpěv, tanec a tradiční oděvy? Je tropický deštný les ohrožen? Co je horský
mlžný les, fragmentace a endemismus, bushmeat? Od 19 hod., vstupné 45 Kč
20. 6. (pondělí) 1. DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA - účinkují dětské divadelní soubory
z pražských škol a DDM. ZŠ Nebušice, Stoliňská, Šimanovská, Zpátečníci, MaskArt.
10 - 18 hod., Kč 30,22. 6. (středa) AKADEMIE ZŠ ŠIMANOVSKÁ - tradiční přehlídka žáků I. stupně ZŠ
Šimanovská – divadlo, zpěv, recitace, apod. od 17 hod.
23. 6. (čtvrtek) AKADEMIE DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA – děti z dětského studia
předvedou, co si všechno za uplynulý rok pro rodiče připravily. Od 15 hodin.
24. 6. (pátek) DISKOTÉKA PRO DĚTI - hraje DJ Mirek. Těšíme se na léto! Končí rok
ve školách i ve školkách, začínají prázdniny, dovolené a spousta zábavy. Vyřádit se
mohou nejen děti, ale i dospělí. Taneční převleky a módní kreace vítáme – nejhezčí
budou odměněny dárkem. 15 - 17 hod. Kč 30,-/40,- rodinné 110,Každou středu: KLUB SENIORŮ
Dále pořádáme jazykové kurzy, PC kurzy
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587, http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na červen 2011
Středa 1. 6. 2011, 17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO KROUŽKU PŘI ZŠ JIRNY Výstava bude k vidění od pondělí 30. 5. a potrvá do konce týdne
Čtvrtek 2. 6. 2011, 19.30
KINO – ODNIKUD NĚKAM USA / 2010 / drama / 96 min / titulky / od 12 let / Sofia Coppola / hrají: Stephen Dorff, Elle Fanning.
Hollywoodské zlatíčko Johnny bydlí v proslulém hollywoodském hotelu a jezdí v nadupaném Ferrari.Nečekané setkání s dcerou ho donutí ohlédnout se za svým dosavadním
životem a upřímně si odpovědět na otázku, ke které dříve či později dospěje každý. Nešel jsem náhodou po špatné životní cestě? Zlatý lev pro nejlepší film v Benátkách.
Neděle 5. 6. 2011,16.00
KINO – GNOMEO A JULIE USA / 2011/ animovaný / 107 min / dabing / přístupný / Kelly Asbury. Nový animovaný komediálnědobrodružný snímek dává další rozměr nejslavnějšímu příběhu lásky na světě .„Je to velmi přístupný a přímý film, zábavný a vtipný, hodně také díky zasazení děje do typického
britského prostředí a používání hovorových výrazů,“ říká o filmu Elton John. Vstupné: 65 Kč
Pondělí 6. 6. 2011, 10.30
DĚTSKÉ DIVADLO – O ZAMČENÉM ŠTĚSTÍ – zdalipak najde princ Heřman ten pravý klíč…? Hraje divadlo Koloběžka.
Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý
Pondělí 6. 6. 2011, 16.30
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÝTVARNÉ DÍLNY TÁNI MACHOLDOVÉ Výstava potrvá do konce týdne.
Pondělí 6. 6. 2011, 17.30
DĚTSKÉ DIVADLO – SPACE CAMP
Science fiction o dětech, které proti své vůli zachraňují lidstvo. Autor: Michal Černý. Vhodné pro děti od 9 let. Hraje divadlo Náhoda při ZŠ Klánovice. Vstupné dobrovolné
Pondělí 6. 6. 2011, 19.30
BLUES JAM SESSION Pokud máte rádi blues, nebo se chcete o něm dozvědět víc, je to akce pro vás. Jazzmani a rockeři si taky přijdou
na své. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny.
Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč,
studenti a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se koná každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.
Úterý 7. 6. 2011, 19.00
DIVADLO – ROZPUSTILÉ HOLKY VE ŠKOLE Autor Rudolf Kafka. Hraje Ochotnický spolek klánovických (nejen) učitelů. V roce 1896
uvedli herci Národního divadla na Žofíně tuto lehkou komedii ze školního prostředí. V roce 1917 ji v Besedě sehrála parta klánovických ochotníků. A jiná parta klánovických
ochotníků se v roce 2011 pokusí vstoupit téměř do stejné řeky. Přijďte se podívat, co se za těch 100 let ve školství změnilo a co je věčné. Vstupné: dobrovolné
Čtvrtek 9. 6. 2011, 19.30
KINO – CZECH MADE MAN ČR / 2011 / komedie / 86 min / od 15 let / Tomáš Řehořek / hrají: Jan Budař, Kateřina Brožová
Od otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi internetových domén. Nemožné je možné, padají normy, konvence, pravidla.
Neděle 12. 6. 2011, 14,00 - 17,00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK – PLETENÍ Z PEDIGU – výroba podnosu nebo košíčku s pevným dnem.
Sebou ručník na klín, kdo má, šídlo a nůžky na pedig. Cena (včetně materiálu) 250-350 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Od pondělí 13. 6. 2011
VÝSTAVA – VLASTA SMRČKOVÁ – OBRAZY Mgr. Vlasta Smrčková pochází z Frýdku-Místku, kde také žije a tvoří. Vystudovala FFUP
v Olomouci, pak působila jako středoškolská profesorka. Malířství se věnuje už od dob studií, inspiraci čerpá v každodenním životě (nejen v Beskydech, ale i při častých
návštěvách Klánovic a Prahy). Její osobitý styl se vyznačuje především nevšedním barevným vnímáním, čímž se skutečné stává neskutečným.Výstava potrvá měsíc a je prodejní.
Středa 15. 6. 2011, 19.30
VEČER NA TÉMA EXPEDICE ZAMBEZI 2010
„S řekou Zambezi jsme se potkávali na mnoha cestách Afrikou. Nejsou to jenom Viktoriiny vodopády a Kariba, ale je to i život kolem ní. Cílem expedice Zambezi 2010 bylo
najít pramen řeky, prozkoumat její horní tok a poznat život lidí, pro které je řeka darem pro jejich bytí.“ Večerem Vás provede a se svými poznatky seznámí Majka Mikušová.
Čtvrtek 16. 6. 2011,19.30
KINO – KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ ČR / 2011 / dokument / 75 min / od 12 let / Viliam Poltikovič / hrají: Jaroslav Dušek. Film o Jaroslavu
Duškovi není typickým portrétem známé osobnosti – jde spíše o zachycení jeho vnitřního života, jeho názorů a postojů k věcem, které se dotýkají každé bytosti.
Neděle 19. 6. 2011, 14,00 - 17,00 KURSY VÝTVARNÝCH TECHNIK Jednoduché drátované šperky s minerály – techniky pro začátečníky a děti - 290 Kč. Tentokrát
si vyrobíte náramek. Rezervace na marketa.tondlova@fantom.cz, nebo na 603 194 623. Lektorka Hana Škorpilová.
Středa 22. 6. 2011, 19.30
KONCERT – TONY ACKERMAN A MARTIN KRATOCHVÍL – Martin Kratochvíl je významný český jazzový a jazz-rockový hudebník, jeho
partnerem je americký kytarista Tony Ackerman, působící v Praze od roku 1983 (část života prožil i v Klánovicích). S Martinem Kratochvílem se zná od prvních letmých kontaktů
v Praze začátkem 70. let a později se setkali také v USA, kde Kratochvíl studoval na Berklee College of Music. Žádného však ani ve snu nenapadlo, že se jednoho dne sejdou na koncertním
pódiu a dokonce ve studiu. Tak odlišné byly směry jejich hudebního vývoje. Právě to dodává jejich společné hudbě zvláštní osobitost. Vstupné: 150 Kč
Čtvrtek 23. 6. 2011, 19.30
KINO - ÚTĚK ZE SIBIŘE USA / 2010 / drama / 133 min / titulky / od 12 let / Peter Weir / hrají: Colin Farrell, Ed Harris. Drama, natočené
podle knihy Dlouhá cesta, založené na skutečné události popisuje útěk mezinárodní skupinky vězňů z ruského gulagu. Jeden z nejsilnějších příběhů o lidské vůli a touze po svobodě.
Neděle 26. 6. 2011, 16.00
KINO - MEDVÍDEK PÚ USA / 2011 / animovaný / 70 min / přístupný / Stephen J. Anderson, Don Hall. S filmem se malí diváci vrací
do Stokorcového lesa, kde znovu ožívají nadčasové kouzlo, vtip a žertovná atmosféra původních krátkých filmů. Vstupné: 65 Kč
Neděle 26. 6. 2011, 14,00 - 17,00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK – ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů,nejlepší české sklo. Šperky
podle Vaší fantazie. Na výběr ketlování, motanice, přívěskový náramek, lanko nebo paměťový drát. Cena 280 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245
nebo email: andreajan@seznam.
Čtvrtek 30. 6. 2011, 19.30
KINO - ZKUS MĚ ROZESMÁT USA / 2011 / komedie / 111 min / titulky / od 12 let / Dennis Dugan / hrají: Jennifer Aniston, Adam Sandler.
Plastický chirurg si začne romanci s mnohem mladší učitelkou a využije svou loajální asistentku, aby zamaskoval lehkomyslnou lež. Když toho selže mnohem víc, všichni míří
na víkend na Havaj, který změní životy všech zúčastněných
REZERVACE A CENY VSTUPENEK • Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy
pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz), • Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky
nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Kontakt: zpravodaj@praha-klanovice.cz.
Šéfredaktor: Luboš Palata. Příjem inzerce: Jitka Frýdmanová a Ivana Horská, tel: 281 963 496, email: zpravodaj.knihovna@praha-klanovice.cz. Výtvarný návrh hlavičky a grafické úpravy: akad. mal. Jan Jiskra. Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Koordinátor 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: 17. 6. 2011. Vychází měsíčně kromě ledna a srpna. Náklad 1300 výtisků. Klánovickým občanům
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Tip na výlet

Přerov nad Labem,

Jaroslav Krucký

polabská perla pod stolovou horou

Prosím 15 dkg šunky.“ „Tak to bude
230 korun rovných.“ „To je nějak moc
drahé, ne?“ „Tady nejste v Lidlu, madam, ale že jste to vy, tak vám 200 korun slevím.“ Tak to je typický Jarda.
Provozovatel malé prodejny potravin,
kam lidé chodí nejenom nakupovat, ale
také si popovídat, možná přesněji řečeno – pobavit se. Jaroslav Krucký se
narodil v roce 1965 ve vesnici Bochov
u Karlových Varů. V lázeňské metropoli se vyučil v oboru prodavač potravinářského zboží a poté ho osud zavál jako zástupce vedoucího prodejny
na Boží Dar. Zde se seznámil se svojí manželkou Martinou, klánovickou rodačkou, a od této chvíle jeho cesta
směřovala oklikami do Prahy, kde
roku 1990 definitivně zakotvil. „Ráno
vstávám v půl páté,“ popisuje svůj
všední den Jaroslav Krucký, „to přijíždí
dodavatelé, před šestou odjíždím pro
zboží a vracím se v půl osmé, potom
s manželkou vybalujeme a začínáme
prodávat. Přes poledne máme každý
tak 40 minut na odběhnutí a pak pokračujeme až do sedmi večer. Je to řehole, ale nestěžuji si.“ Do toho ještě
stíhal hrát za Klánovice fotbal a donedávna muzicírovat s folkovou kapelou Slimáci. Prvních deset klánovických let provozoval Jarda prodejnu
potravin ve vestibulu učiliště na Slavětínské, po výpovědi z nájmu otevírá 11. září 2001 svůj vlastní nový krámek v Medinské ulici. „Je to asi divný,
ale já mám lidi rád a jsem strašně spokojený, když se ostatní usmívají. Moje
krédo je – každý člověk je dobrý zákazník, ať si jde koupit jeden rohlík,
nebo udělat velký nákup,“ vysvětluje
mi s úsměvem a v jedné ze svých typických orientálních čapek na hlavě
Jarda Krucký. „A máš-li se zákazníkem
nějaký problém, víš, co udělej? Zkus
se s ním v duchu vyměnit, buď na té
druhé straně, a v tu chvíli ho najednou
pochopíš.“
Robert Zoulík

Je červen, a tak „nenechte kola za- dol i drobných lidových objektů. V Přehálet“, řekl by nestor klánovické cyk- rově jsou ještě dvě zajímavosti, které
listiky pan Suchánek. Vypravíme se nelze nezmínit: soukromé muzeum
proto na bicyklech na cca 40 km historických motorek a bicyklů Motodlouhý okruh do Přerova nad Labem. Velo s více než 130 modely veteránů
Je to výjimečná obec, na jejíž rozleh- a také Přerovská hůra – polabská stolé návsi jsou soustředěny její hlavní pa- lová hora, jeden z „vrcholků“ Polabí
mětihodnosti: kostel, zámek a skan- (237 m n. m.) a dvojče Semické hůry ležící o pár kilozen. Přerovský
metrů dál na
zámek zaujme
východ. Prohned na první
jedeme po aspohled dochofaltce klánovanými renevickým lesem
sančními figuna Úvaly a na
rálními sgrafity.
silnici zahneHluboký příkop
me doleva
okolo něj nezaa poté vpravo
pře, že se půdo Horoušan,
vodně jednalo o
Vyšehořovic,
gotickou vodní
Mochova
tvrz. Bohužel záSkanzen v Přerově
a Přerova nad
mek je stále veřejnosti nepřístupný. Nejznámějším Labem. Na oběd doporučuji hostinec
lákadlem Přerova je proslulý skanzen U Skanzenu. Z Přerova po zelené
lidové architektury, který zde byl za- k toku Labe do Čelákovic, za nádražím
ložen již koncem 19. století jako čtvrtý v zatáčce rovně do Nehvizdek a dále
skanzen v Evropě vůbec. V současné do Nehvizd, kde zahneme vlevo
době se v jeho areálu nacházejí de- do Horoušan. Výlet je celodenní.
Robert Zoulík
sítky polabských chalup, špýcharů, sto-

Kam na jídlo

U Dašů
Známá klánovická restaurace
u nádraží láká svojí příhodnou polohou. Zmodernizovaný, útulný interiér nabízí veliký prostor pro nekuřáky a kuřáci mají oddělenou levou část
restaurace s barem. Originální a vtipný jídelní lístek, který připomíná studentské výtvarné dílko, je trochu nepřehledný. Nabídka jídel od české
klasiky přes vynikající hovězí steaky
k oblíbeným BBQ žebírkům a křidélkům je nápaditě prezentována
a doplněna podrobnějším popiskem.
Z ryb se specializují na lososa, tak
máte jistotu, že je zaručeně čerstvý.
Mladí lidé ocení mexické buritos a fajitas. Sympatická „denní nabídka“

je nadstandardní. S kvalitou jídla
občas kontrastuje delší doba čekání
a rozvláčnost obsluhy.
V létě se nabízí posezení v přilehlé zahrádce s pískovištěm, kde je
bistro a gril, dát si můžete čepovanou
Plzeň i Kozla a oblíbené chuťovky
k pivu. Je možné si rezervovat salonek
nebo se lze domluvit i na větší uzavřené společnosti. Ceny jsou vyšší,
ale odpovídající kvalitě.
★★★★✩
Restaurace a bar „U Dašů“, Slavětínská 84, Klánovice, www.udasu.cz,
Tel.: 281 960 200.
Otevřeno mají denně.
Ivana Zoulíková

