9

zpravodaj

XX. ročník

2011

K L Á N O V I C K Ý

V tomto
čísle najdete:

- Slovo starosty
- Co řešila Rada MČ
- Policie odpovídá
- Téma: Veletrh kroužků
- Petice za rezervaci
- Starost o zeleň
- Pozvánky na akce
- Můžete se těšit
- Skvělý Minifestival
- Klánovičtí hasiči
- U Krokodýla
- Bydlí v Klánovicích
















CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 5 KČ

Skupina H-H Blues byla vyvrcholením klánovického Minifestivalu. Foto KZ Jakub Palata

Mimoškolní aktivity dětí
čili zářijová kvadratura kroužků
Robert Zoulík
Prvních čtrnáct dní v září nastane u nás doma chaos. Začíná školní rok a je
potřeba sladit dohromady naše zaměstnání a zájmové odpolední aktivity dětí. Asi
to znáte taky! Ve fyzice lze pomocí matematických rovnic popsat vzájemný pohyb
pouze dvou těles, na tři už je věda krátká. U rodinného krbu se však začátkem
září řeší rovnice se čtyřmi, pěti i více proměnnými. A to nemluvíme o nečinných
tělesech, ale o rodičích a dětech, tedy často o neřízených střelách.
„Takže v pondělí vyzvedáváš v šest na atletice ty a v úterý přijedu domů před pátou
já a vezu děti na tancování do Úval. Ve středu na modeláře dojdou sami, ale na čtvrteční
balet v Počernicích se musíme na odvoz dohodnout se sousedy,“ rekapituluji, na čem
jsme se dohodli. Nakonec se všechny kroužky podaří vtěsnat do vzájemně zapadajících
čtverců na šachovnici rodinného rozvrhu. Ale pozor! Je-li vaše manželka učitelka jako
u nás, přijde koncem září domů s tím, že jí přesunuli výuku z pondělí na středeční
odpoledne. Rozvrh se bortí jako domeček z karet. V tu chvíli si člověk řekne, jestli není
lepší nechat dětem odpoledne volné, ať ho stráví, jak chtějí. Není! Zájmové aktivity
nejsou jen pokračováním školní výuky nebo způsobem, jak zaplnit volný čas. Vedle toho,
že napomáhají probudit ve vaší ratolesti skrytého génia, mají ještě jednu, a – nebojím
se říct – mnohem důležitější funkci, učí děti vzájemnému soužití a sociální inteligenci.
Klánovice mají výhodu, že jsou součástí Prahy a nejsou vesnice, kde je nabídka kroužků
tradičně malá. Zároveň ale vesnicí jsou v tom pozitivním smyslu, že netrpí anonymitou
městských ulic, mají svoje přirozené centrum v podobě školy a sportovní haly, mají
kolem sebe dostatek prostoru a okolní městské části jsou dosažitelné na kole či
autobusem během deseti minut. Shrnuto a podtrženo, nabídka kroužků je tak bohatá,
že z klánovických školáků musí vyrůst zástup sebevědomých osobností, na jejichž
bedrech bude ležet budoucnost lidstva. V duchu vidím místní pedagogy, jak se při této
představě hromadně křižují ve sborovně.
Více informací na toto téma naleznete na str. 4 a 5.
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
v rámci prázdnin byla vyměněna
světelná signalizace u školy. Původní
světla přesluhovala a hrozilo, že tento přechod u školy bude bez světelné signalizace. V rámci výměny
světelné křižovatky byla pro cyklisty – především z řad školáků- upravena ulice Smržovská a ulice
V Soudním pro obousměrný provoz.
Nově vybudovaný ostrůvek mezi
stanicí MHD a Slavětínskou se stal
terčem kritiky ze strany občanů, kteří poukazují na snížení průjezdnosti této komunikace. Tyto výtky
jsme několikrát řešili s investorem
stavby – magistrátem hl.m. Prahy
s tím, že tento ostrůvek je pro tento typ křižovatky nutný a nedá se
opominout. Rovněž místní úprava
dopravy, tj. zákaz vjezdu nákladních
vozidel a omezení rychlosti na
40 km/hodinu je v souladu s novými úpravami této křižovatky a měl by
již tato vydaná opatření podporovat.
Během prázdnin byl v základní
škole nebývalý ruch a shon. S ohledem na havarijní stav zdravotně
technických instalací (ZTI) byla provedena generální oprava rozvodů
vody, elektro a slaboproudu, kanalizace. Z tohoto důvodu bylo měněno
i sanitární vybavení sociálních zařízení a dále vyměněny světelné zdroje. Rekonstrukce byla provedena
a dále byly v rámci těchto prací odstraněny nedostatky, které školu trápily již delší čas.
Základní škola obdržela magistrátní dotaci ve výši 10 mil. Kč a to především díky zastupitelům z ODS
a z ČSSD. Dovolím si tímto poděkovat kolegům z ČSSD, kteří Klánovicím pomohli získat tolik potřebné prostředky do základní školy,
kterou ještě v letošním roce čeká vestavba učeben do podkroví.
Opravy prašných silnic byly provedeny začátkem léta, děkuji všem
občanům, kteří se na opravě komunikací finančně podíleli. Díky těmto
příspěvkům budou moci Klánovice
ještě v letošním roce realizovat některé opravy komunikací, na které
v našem rozpočtu nezbylo. Ještě
jednou moc děkuji dárcům.
Petr Soukup
starosta@praha-klanovice.cz
Kráceno KZ
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Zprávy z rady

Škola v novém
a nový nájemce Besedy
Martina Petráčková
Začátkem školního roku přivítají
žáky nově vymalované učebny. Během prázdnin se podařilo udělat
kompletní renovaci ZTI, děti tak mají
k dispozici nové toalety, konečně se
opravilo i vlhké schodiště do jídelny.
Při opravě byly zjištěny bohužel dlouhodobě neřešené nedostatky – vlhké
stěny pod emailovými nátěry. Nátěry
byly odstraněny, stěna pod nimi však
musí schnout minimálně 2 měsíce,
poté může být omítka obnovena.
Práce na vestavbě nových učeben
budou probíhat ještě minimálně do
konce tohoto roku.
Bazar potřebuje opravu
MČ vypsala výběrové řízení na
opravu a zateplení střechy a severní
stěny bytového domu „Bazar“.
Nabídky lze podat do 7. 9., oprava
by měla proběhnout ještě v tomto roce.
BESEDA bude mít nového nájemce
Jak již bylo zmíněno v minulých číslech KZ, současný nájemce KC Beseda, nadace Klánovické fórum, má
uzavřenou smlouvu do konce roku
2011 a nemá již zájem o její prodloužení (rozhovor s paní Kubíčkovou
bude uveřejněn v příštím čísle KZ).
Z tohoto důvodu vypsala MČ Klánovice záměr pronajmou tyto prostory. Do 30. 6. byly doručeny 4 nabídky,
které vyhodnotila výběrová komise,
a jednoznačně doporučila RMČ
ke schválení jako nového nájemce
kandidáta o. p. s. NADOSAH, jejíž nabídka obsahovala jednoznačně nejlépe popsaný a realizovatelný záměr

Zde jsou principy, kterými se o. p. s.
NADOSAH při provozování KC Beseda zavázala řídit:
1. ATRAKTIVITA – stejně jako stávající provozovatel ukázat místním obyvatelům, že hodnotné kulturní programy lze nalézt v jejich nejbližším
okolí a nejen v centru Prahy;
2. INFORMOVANOST – zajistit přehledné informace o všech konaných
aktivitách;
3. INSPIRACE – iniciovat a podněcovat umělecké vyjadřování a seberozvoj;
4. NEZÁVISLOST – navyšovat podíl financování z dostupných zdrojů;
5. PODPORA KOMUNITY – prostor
pro setkávání a vzájemnou komunikaci;
6. ROZMANITOST – nabídka aktivit
pro všechny věkové a sociální skupiny;
7. ROZVOJ LOKALITY – kulturně sociální kultivace Klánovic a okolí;
Celý záměr je umístěn na webových
stránkách MČ v sekci Kultura.
Současně MČ podává žádost
do operačního programu ŽP na zateplování veřejných budov.
Z tohoto důvodu vyhlásila MČ poptávkové řízení na zpracování energetického auditu a na projekt vzduchotechniky. Detaily obou poptávkových řízení najdete na www.prahaklanovice.cz v sekci Na čem pracujeme/poptávky a veřejné zakázky.

Zavedení nové MHD linky
MČ Praha-Klánovice hodlá zavést minibusovou dopravu do západní části Klánovic. Trasa minibusu by měla vést z nádraží ČD po
ulici Slavětínské, bude odbočovat
do ulice K Rukavičkárně, po ní povede až na její konec, zde zabočí
doprava do ulice Slatinské a dále

na Nepasické náměstí, kde bude
otočka a po stejné trase zpět. Nyní
je třeba tuto trasu připravit, a k tomu
je potřeba provést úpravy jak povrchu dotčených ulic, tak vybudovat
zastávky.
V současné době je vypsáno výběrové řízení na tuto přípravnou fázi.

Klánovický zpravodaj
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Otázky městské
policii Klánovice
Otázky městské policii Klánovice (na otázky odpovídal pan
komisař Karel Kubera, velitel okrskové služebny)
Byla jsem překvapena, když jsem
hlásila škodu způsobenou krádeží
na Městskou policii v Klánovicích,
tím, že mi bylo sděleno, že se mám
obrátit na státní policii v Újezdě nad
Lesy. Při jakých problémech se
mohou klánovičtí občané obracet
na Městskou policii?
Městská policie neobjasňuje a ani nekoná vyšetřování trestných činů, má
za povinnost místo trestného činu zajistit do příjezdu policie ČR. Klánovičtí občané se mohou na nás obracet v záležitostech daných zákonem č. 553/1991
Sb. (Zákon o obecní policii), kde podle
§ 2 zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly dle tohoto zákona a nebo podle zvláštního zákona, např. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, podílí se na prevenci kriminality v obci, provádí dohled
nad čistotou v obci, odhaluje přestupky
a jiné správní delikty.
Úkoly Městské policie sídlící v Klánovicích mají na starosti čtyři strážníci
okrskáři, kteří vykonávají svoji hlídkovou činnost pro naši městskou část.
V současné době se buduje kanalizace v ulici Novosibřinská a vzhledem
k vzniklé objížďce v Újezdě nad Lesy
jsou naši strážníci velmi vytíženi řešením dopravy při výpomoci místním
okrskářům.
Na jaké telefonní číslo mají volat
klánovičtí občané, oznamují-li podezření z páchání protiprávního
jednání?
Toto jednání lze oznámit na operační
středisko obvodního ředitelství pro
Prahu 14 – 281 091 075, 281 091 077
nebo linku 156. Na tomto čísle operační středisko zjišťuje nejbližší hlídku a okamžitě ji vyšle na místo protiprávního jednání. Městská policie je
také nápomocná při zajištění potřebných náležitostí při trestné činnosti, ale

nevyšetřuje je. Naši strážníci vítají jakoukoliv spolupráci s klánovickými
občany, která se týká veřejného pořádku. Pokud se děje cokoliv nekalého, vítáme okamžité oznámení, což je
pro nás informace, na jejímž základě
můžeme ihned konat. Každopádně
musíme konstatovat, že Klánovice je
obec s počtem jak přestupků, tak
trestné činnosti pod statistickým průměrem v Česku.
Je možné instalovat kameru
na místo u nádraží, kde si klánovičtí
občané uschovávají kola?
Kamerový systém je instalován v rámci MKS (městský kamerový systém)
jako prevence proti trestné činnosti; konkrétně je jedna kamera umístěna v Klánovicích u nádraží ČD. Tato kamera monitoruje prostor parkoviště včetně stojanů na jízdní kola.
V některých ulicích, především na
tzv. Hornopočernicku, si zabírají
majitelé domků trávníky kameny
podél silnic. Ulice je tak zúžena,
a tedy i nebezpečná při vzájemném
vyhýbání aut nebo při odbočování.
Je ve Vaší kompetenci pomoci tento nešvar odstranit?
Zábor veřejného prostranství, pokud
není řádně ohlášen, a není-li zaplacen
poplatek, je přestupkem podle § 47
odst.1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb.
(tzv. přestupkový zákon). Občané, kteří takto činí, porušují toto ustanovení,
a musí proto kameny odstranit. MČ Klánovice vybírá poplatky za zábor veřejného prostranství. Pokud tento přestupek bude přetrvávat, budeme ho řešit
spolu s ÚMČ Klánovice.
Kdo kontroluje auta či trojkolky, které jezdí v lese?
Všechna motorová vozidla může kontrolovat jak městská, tak státní policie.
Tuto možnost mají také členové Lesní stráže. Většina kontrolovaných vozidel měla při kontrole platné povolení vydané Lesní správou, a vozidla bez
povolení byla řešena dle zákona.
Otázky klánovických občanů
připravila Marie Mikušová
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Slovo šéfredaktora

Goedendag
Možná to nevíte, ale právě
takto se řekne holandsky dobrý
den. Lidé, kteří přijíždějí z této
milé země do klánovického kempu, se už stali součástí letního
folkloru Klánovic.
Říkám záměrně folkloru, nikoli života. Potkáváme je ráno na
nádraží, když se skupinkami
svých blonďatých neposedných
dětí míří za památkami Prahy.
Potkáváme je v autobuse, v některých restauracích, na koupališti, občas v obchodě, a několik
z nich se už muselo zastavit
i u některého z našich lékařů.
Přestože to jsou stovky a stovky návštěvníků, vedle cyklistů
a houbařů z Prahy a pražských
návštěvníků golfu jediní turisté,
kteří k nám zavítají, chováme
se k nim macešsky. Ne, že bychom jim nějak dávali najevo, že
je tu nevidíme rádi, takových lidí
se snad v Klánovicích moc nenajde.
Ale nedáváme jim dost, respektive vůbec najevo, že jsme
rádi, že tu s námi těch několik dnů
či týdnů o prázdninách jsou, a že
bychom byli moc rádi, aby se
s dobrými vzpomínkami vrátili.
Klánovice z pohledu cizince jsou
těžko rozluštitelný labyrint,
v němž mu není příliš dobře,
a který mu skoro nic nenabízí.
A přitom by mohl. Stačila by útlá,
anglicky psaná brožurka s mapkou a seznamem věcí, které by cizince u nás mohly zajímat – cyklostezkami, sportovišti, kulturní
nabídkou počínaje a seznamem
restaurací či prodejních míst jízdenek či jízdními řády nekonče.
Třeba by pak cizinci po návratu neříkali, že strávili část prázdnin v kempu někde za Prahou,
ale vzpomenou si, že to byly
Klánovice, milá pražská čtvrť
v lese, kde se dá zajít na koncert,
zahrát si golf či tenis, kde mají jídelní lístky v angličtině a kde vás
občas i holandsky pozdraví...
Takže, jak že se to řekne?
Luboš Palata
šéfredaktor KZ
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Kroužky, jiná zábava, než jen procházka se psem. Ilustrační foto KZ – Radomír Kůla

České děti mají nejvíce mimoškolních aktivit v Evropě
…a klánovické děti v Čechách
Robert Zoulík
Zatímco první část nadpisu je průzkumem potvrzený fakt, jeho podtitulek je trochu nadsázka mající ilustrovat
možnosti, které se na poli mimoškolních aktivit klánovickým dětem nabízejí.
Podle mezinárodního průzkumu
GE Money Bank jsou čeští školáci evropskými premianty v mimoškolních
aktivitách. Na sportovištích a v různých
kroužcích tráví týdně 5–8 hodin, tedy
zhruba dvakrát více než mladí Němci, Francouzi nebo Chorvati. Nejčastější aktivita, kterou děti tráví svůj volný čas, je sport. Určité specifikum Česka je velká popularita uměleckých
činností, jako jsou dramatické, výtvarné a hudební kroužky. Kluci samozřejmě dávají přednost pohybu,
na prvním místě je to fotbal, ale u děvčat jsou kreativní kroužky stejně oblíbené jako sportovní disciplíny.
„Síť zájmových kroužků je v Česku
skutečně hodně propracovaná,“ potvrzuje dětská psycholožka Barbora Kohoutová, jež působí na psychoterapeutické klinice Eset. A to je dobře, protože
mimoškolní aktivity hrají pro vytvářející se psychiku školáků nezastupitelnou
roli. Děti si při zájmových činnostech testují svoji schopnost odpoutávat se od rodiny, ale i od školy. Dochází ke vzniku
dětských vrstevnických skupin, které
spojuje společný zájem, a vytvářejí tak
předobraz sociálního prostředí, ve kterém budou v dospělosti žít. Vše se přitom děje přirozenou formou. „Kroužek
musí vycházet z dětské spontaneity,
z hravosti, jde hlavně o zábavu a o ra-

dost. Děti se musí cítit dobře, těšit se na
své kamarády i aktivitu samotnou. V neposlední řadě jde i o to, aby si školák odpočinul od povinných předmětů, které
ho ne vždy musejí bavit,“ říká dětská
psycholožka Kohoutová.
Masarykova ZŠ je přirozeným centrem, okolo kterého se točí soustava zájmových aktivit v Klánovicích. Škola organizuje či poskytuje zázemí pro mnoho kroužků, „před necelou desítkou let
to bylo tak pět činností, dnes je jich více
než dvacet,“ konstatuje koordinátorka
mimoškolní činnosti na ZŠ Renata Prošková. Za největší benefit školy považuje skloubení školní výuky, družiny
a kroužků dohromady. „Snažíme se o to,
aby zájmová činnost navazovala na výuku. Děti, které nechodí do družiny, tak
po obědě chvíli počkají a mohou jít na
kroužek, pro družinové děti si lektor
kroužku přijde přímo k nám a po skončení je zase přivede zpět. Rodičům tak
odpadá komplikované rozvážení svých
ratolestí a v podstatě se nemusí o organizaci odpoledních činností svých dětí
vůbec starat,“ popisuje Renata Prošková. Tento servis se přirozeně týká jen
dětí na prvním stupni, z nichž se rekrutuje více než 80 % všech zájemců
o kroužky zajišťované ZŠ.
V Klánovicích a okolí se nabízí téměř nepřeberné množství aktivit, kte-

rými mohou děti trávit svůj volný čas.
Kroužky neorganizují jen školy, ale
i domy dětí a mládeže, sportovní oddíly, školky, různé spolky či jednotlivci. Udělat si o všech dostatečný přehled je ovšem dost náročné. Z tohoto
důvodu vznikla mezi maminkami iniciativa s cílem uspořádat setkání, na
kterém by rodiče měli možnost širokého výběru dostupných zájmových
aktivit na jednom místě. Akce se jmenuje „Klánovický veletrh kroužků“ a její
první ročník se bude konat letos na začátku září.
Ale ne vždy více znamená lépe.
Mám na mysli situace, kdy kroužek plní
jinou úlohu, než jakou má. Typické je,
že rodiče promítají do svých dětí
vlastní přemrštěné ambice a nutí je
k výkonům, které mají s odpočinkem
a radostí jen málo společného. Na jiné
úskalí upozorňuje dětská psycholožka Kohoutová: „Dříve spolu rodina
trávila více času než dnes,“ vysvětluje, „v současném systému, kdy dospělí
tráví mnoho času v práci, se nadměrný počet odpoledních činností stává
tak trochu pohodlnou náhražkou za
chvíle strávené pohromadě. Společné
konání a intimitu rodiny však žádný
kroužek nenahradí. Neměli bychom nikdy zapomínat na to, že kroužky jsou
tu pro děti, a nikoli pro jejich rodiče.“
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Veletrh nabídne výběr z více
jak stovky zájmových činností
Rozhovor s ing. Šárkou Volešovou – organizátorkou I. klánovického veletrhu kroužků

Ing Šárka Volešová
Foto KZ Robert Zoulík
Jak a proč se zrodil nápad uspořádat „I. klánovický veletrh kroužků“?
Zrodil se spontánně mezi maminkami, kterým chyběl přehled o tom,
jaké kroužky jsou v Klánovicích
a okolí k dispozici. Různě jsme se
potkávaly a předávaly si informace po
telefonu, a tak jsme si řekly, že by
bylo dobré podívat se na to systematicky, podívat se i po kroužcích pro
dospělé a pro miminka. Vytvořily jsme
organizační tým, a ten dal dohromady tuto akci. Bude se konat 7. září
od 16 do 18 hodin na školním dvoře.
Co všechno se návštěvník na veletrhu dozví, jaké zde získá informace
a co uvidí?
Veletrhu se účastní přes 30 subjektů
s nabídkou více než stovky mimoškol-

ních aktivit. U menších organizátorů
uvidí přímo lektory, kteří kroužek
vedou. Budou si s nimi moc popovídat
a zjistit informace, které je zajímají, například kolik kroužek stojí, jaké má lektor cíle, pro koho je kroužek určen,
jaká je jeho naplněnost a kdy se koná.
Takže důvodem pro uspořádání veletrhu nebyla nedostatečná nabídka
kroužků, ale naopak to, že nabízené
spektrum je natolik rozmanité, že je
potřeba si v něm udělat přehled?
Ano. Klánovice mají bohatou nabídku
kroužků, a tu ještě doplňují okolní MČ,
jako je Újezd, Horní Počernice a Běchovice. Nerada bych zapomněla i na Úvaly.
Stalo se, že se na veletrhu sejdou vystavovatelé, které nabízejí tytéž služby?
Samozřejmě. Například se přihlásily
4 kroužky angličtiny. Jsou to ale různé
typy výuky a návštěvník si může s lektory
popovídat, jakou metodou učí, a vybrat si
způsob, který je mu nejbližší.
Veletrh kroužků
má
přívlastek
„první“. Znamená
to, že se chystá
nějaké pokračování?
Jestli se akce setká
s úspěchem, zejména
v
tom
smyslu, že se maminkám ulehčí na
začátku školního

A D V O K Á T N Í
K A N C E L Á Ř
Mgr. Tomáš Klinecký, advokát
• občanské právo • převody nemovitostí • obchodní právo •
• obchodní společnosti • rodinné právo • pracovní právo •
• zastupování před soudy a jinými orgány •
• právní konzultace • sepis smluv a jiných písemností •
adresa: Český Brod, Tuchorazská 1433 / 17
(areál bývalého pivovaru)
telefon: 723 440 574 email: advokat @ klinecky.cz

roku a poskytne jim informace, jaké volnočasové aktivity se nabízí, tak bychom
chtěli uspořádat druhý ročník. Ten by se
ale konal na konci května příštího roku,
aby si rodiče udělali přehled již před
prázdninami, a odpadl jim zářijový stres.
Zorganizovat takovou akci stojí nějaké
peníze. Kdo celý projekt financuje?
Obecně prospěšná společnost Klánovice SPOLU. Financovala například
pořízení laviček do obce, hrací prvky
na dětská hřiště, jako je lanová pyramida u školy, a jiné. My jsme ale nechtěli jenom nakupovat věci, ale vložit
do toho i nějakou energii a čas. Organizace probíhá ve spolupráci se ZŠ
a díky ochotě pana ředitele Černého
máme na veletrh prostory a lavice.
Na toto konto bych ještě ráda řekla, že
vstupné je dobrovolné, ale případný
výtěžek bude věnován ZŠ na vytvoření
venkovní učebny.
Robert Zoulík
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Informace úřadu

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

Nová křižovatka
pro bezpečnost našich dětí

v sobotu 24. 9. 2011
od 9,00 hod. do 13,00 hod.

Začátkem školního roku přivítají
klánovické školáky nejen nově vymalované třídy, ale také bezpečnější
cesta do školy.
Klánovice získaly v rámci projektu
Na Zelenou – bezpečné cesty do škol
grant na úpravu křižovatky u ZŠ.
Hlavními cíli tohoto projektu je zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na
cestě do školy, rozšíření povědomí
žáků a rodičů o pravidlech dopravního
chování a zlepšení životního prostředí
v okolí škol. Projekt na Zelenou – bezpečné cesty do školy je založen
na práci s dětmi, které do mapek okolí
školy vyznačují místa, kde se necítí
bezpečně. Na základě souhrnné mapy
problematických míst je zpracována
dopravní studie navrhující opatření
na zvýšení bezpečnosti v okolí školy.
Takto byla zpracována i studie
na úpravu křižovatky u naší ZŠ. V současné době jsou dokončeny úpravy
vozovky, chybí ještě nainstalovat měřiče rychlosti a propojit je se semafory.
Klánovice tak získají jednu z nejmodernějších křižovatek. Měřiče rychlosti
totiž budou propojeny se semafory. Pokud řidič pojede rychlostí vyšší, než je
rychlost v obci povolená, na semaforu
se automaticky objeví červená, a tohoto řidiče zbrzdí.
Projektanti vzali v úvahu i současnou komplikovanou situaci v ulici Slavětínská před osmou ranní hodinou,
kdy většina rodičů přiváží své potomky
do školy. Bohužel nebylo možné rozšířit křižovatku o odbočovací pruh,
který by umožnil volný průjezd těm au-

na místech
Všestarská ul, křižovatka s ul.
Krovova za restaurací SAMOS
u transformátoru
Přimské náměstí
Roh Medinská a Smiřická
Roh Aranžerská Nové Dvory

Naši jubilanti
V červenci oslaví narozeniny
naši spoluobčané
Mrázková Jana
Kartousová Renata
Hurychová Milada
Selixová Věra
Blahopřejeme!!!

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás s maximální
vřelostí oslovit s následující záležitostí. V tomto roce jsme se rozhodli
uspořádat největší kulturní akci
v městské čtvrti Klánovice. Jedná
se o akci s názvem „BABÍ LÉTO
V KLÁNOVICÍCH“. Jedná se o jednodenní hudební a kulturní festival.
Kulturní a společenské akce v naší
městské části dle našeho názoru
velmi chybí všem občanům, a my
bychom rádi změnili chod klánovických dějin. „BABÍ LÉTO V KLÁNOVICÍCH“ se bude konat v SOBOTU
24. 9. 2011 na parkovišti u vlakového nádraží a v přilehlé zahradě
Restaurace U DAŠŮ v Klánovicích.
Akce se bude konat od 9 do 24 hodin.
Současně s touto akcí bude probíhat vinobraní, staročeský jarmark
a vystoupení místních uměleckých
souborů, cimbálovky z Moravy, romské kapely a mnoho dalších.
Tuto akci budeme pořádat pod
záštitou pana starosty MČ Praha
Klánovice ing. Petra Soukupa.
PAVEL CÓN;
RESTAURACE a BAR U DAŠŮ

tomobilům, které pokračují rovně.
Tento problém se ale povedlo vyřešit tak, že nad semaforem při příjezdu
ze Šestajovic bude umístěna kamera,
která bude snímat pohyb u křižovatky.
Při nahromadění většího množství aut
bude automaticky vyslán signál, na semaforu se objeví zelená, ale současně
zůstane červená v protisměru tak, aby
odbočující vozy měly dostatek času
uvolnit křižovatku pro ty, které projíždějí
rovně. To samozřejmě vyžaduje disciplinu řidičů, neboť jejich zastavení
bezprostředně za křižovatkou při vysazování dětí celou křižovatku opět
zablokuje, a ani nejlepší automatický
systém nebude funkční.
Jako jedno z nejnebezpečnějších
míst bylo vyhodnoceno místo autobusové zastávky u školy (směr do Prahy),
kde dříve velmi často hrozilo, že strkající se děti vpadnou do vozovky,
na které projíždí automobil. Z tohoto
důvodu zde byl zřízen speciální pruh
pro autobusy. Auta se tak zastávce vyhnou a jsou od ní oddělena ostrůvkem.
Současně se tímto opatřením zrychlí
doprava, neboť autobusy nebudou nyní
blokovat cestu projíždějícím vozidlům.
Jediným nedořešeným bodem ještě
zůstává označení ostrůvku, který by se
mohl hlavně v době snížené viditelnosti stát nebezpečným pro nepozorného řidiče. Z tohoto důvodu se MČ
obrátila na investora a požádala o výrazné označení ostrůvku.
Celá akce byla 100% financována
magistrátem hlavního města Prahy
prostřednictvím Nadace Partnerství.
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Něco k lípám
Chtěla bych se vyjádřit nejen k otázce kácení lip podél ulic Slavětínská
a K Rukavičkárně. Obrázek k situaci
jsem si tvořila na základě článků uveřejněných v Klánovickém zpravodaji
a také sledováním práce místního
úřadu od r. 1996, kdy jsem se do Klánovic přistěhovala. Zažila jsem
za 15 let několik starostů a různé složení stran a lidí v zastupitelstvu. Nezaznamenala jsem ale výraznější období, ve kterém by Klánovice byly
více upravené, uklizené, udržované
a rozkvetlé. Zvýšené úsilí bylo možno
zaznamenat pouze v období voleb
(nové lavičky, osázené květinové mísy)
nebo státních svátků (údržba parku
u kostelíčka u příležitosti kladení věnců k památníku osvobození).
Dokonce i záhon před místním úřadem nově osázený během rekonstrukce úřadu byl mnoho let zarostlý
plevelem a kopřivami a mozek mi vůbec není schopen pobrat to, že zastupitelé chodili kolem denně do práce a NIKDO NIC neudělal. Až loni byl
záhon zatravněn a trávu občas někdo
poseká.
Údržba záhonu je pro místní úřad již
vyšší dívčí. Takže se vcelku ani nelze
divit, že plevel kolem Slavětínské ulice se NĚKDO na pokyn NĚKOHO
snaží stříhat do tvaru živého plotu.
Nebo se projděte „parkem“ okolo
kostela. Najdete polámané a špinavé
lavičky, pod nimi odpadky a láhve, dáv-

no suché břízy, z nichž za silnějšího
větru padají větve nebo kusy kmenů,
keře prorostlé nálety a plevelem, pomník zanedbaný a neudržovaný, nikde
ani kytička. Útočiště pobudů a opilců
ve dne i v noci.
Řekla bych, že v porovnání s ostatními obcemi nebo městskými částmi
jsou Klánovice nejhorší, nejzanedbanější, nejšpinavější, ale stále jakoby
na něco pyšné.
Dokonce tak pyšné, že si troufají zasáhnout do toho jediného, co ještě jakž
takž tvoří a připomíná původní atmosféru Klánovic – lipové aleje.
Na argument, že byly lípy kdysi
špatně ošetřeny, a jsou tudíž ve špatném stavu, mám protiargument –
KDO zaručí, že se obec bude starat
o nově vysázenou alej a odborně ji
ošetřovat, když místo živého plotu
pěstuje a udržuje plevel a není schopná udržet v pořádku ani malý záhon
u místního úřadu?
Všude ve světě si starých věcí váží.
My je kácíme, bouráme, ničíme.
Přikládám fotky aleje a starých
stromů v Londýně, které se narozdíl
od nás snaží město zachovat „do posledního dechu“.
P. S. Mohli byste ve Zpravodaji v odpověď zveřejnit konkrétní jména a zodpovědnost oněch námi zvolených
KDO, NĚKDO a NIKDO NIC?
Jitka Utěšilová,
ul. Ke Kostelíčku, Klánovice

Vážená paní Utěšilová,

těry laviček ( toto i u kostela);
- byly nově natřeny odpadkové koše;
- bylo vypsáno poptávkové řízení na rekonstrukci (revitalizaci) parku před budovou základní školy a poptávkové řízení na úpravu prostoru u kostela, a to
zejména v části pomníku a v plánu je
v podzimních měsících úprava záhonů
a zeleně v okolí úřadu;
- u koupaliště jsme nově natřeli velký,
plechový a rezavý fotbalový míč;
- dále je připraveno vypsání výběrového
řízení na realizaci půdní vestavby v základní škole pro rozšíření kapacity a navýšení počtu tříd...
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
Kráceno KZ

dovolte, abych zareagovala na některé Vaše připomínky k práci úřadu
v Klánovicích a zejména k údržbě zeleně a čistotě veřejného prostranství.
Snažíme se, aby se zlepšil úklid
a vzhled Klánovic:
- odpady se vyváží 2x týdně;
- proběhla úprava parku Hedviky Vilgusové;
- pravidelně se seká tráva a živé ploty;
- na Slavětínské ulici před školou byl
živý plot dovysazen, ale někteří nenechavci několik rostlin opakovaně vytrhli
i s balem a odhodili (aby si zkrátili o několik kroků přechod silnice);
- byly provedeny nátěry a opravy plotů,
stojanů na kola, sloupků a opravy a ná-
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Slovo zastupitele

Informace
a dezinformace
Dávno již tomu, co jistá paní začala šířit „zprávu“, že v Klánovicích
existovala jakási „prvorepubliková
golfová tradice“. Informoval jsem
se: golf v Klánovicích byl vybudován v srpnu 1938, první republika
skončila 30. září téhož roku. Takže
tradice byla, ale spíše druhorepubliková a hlavně protektorátní.
Zřejmě se tenkrát jednalo o účelovou dezinformaci (předpokládám, protože prvorepubliková zní
lépe než protektorátní…).
Prvorepubliková fáma, zdá se,
byla pouze začátek zlozvyku, který se
ujal v Klánovicích, a to už napříč názory na klíčovou otázku golf–ne-golf.
Ve zvyku ověřování jsem pokračoval
i s informacemi, které zazněly na zastupitelstvu. Není to těžké. Například
když kolega z opozice tvrdí, že „od
pana ministra XY měl slíbenu dotaci“,
zvednu telefon a tomu bývalému ministru zavolám (abych se dozvěděl, že
tomu tak nebylo); nebo když se například v příspěvku pro KZ píše, že
„v porovnání s ostatními obcemi nebo
městskými částmi jsou Klánovice
nejhorší, nejzanedbanější, nejšpinavější“, nastartuji auto a jedu se podívat po Praze a okolí…
Nebo „chtějí kácet lípy V Rukavičkárně“. Co udělám? Prostě si
položím jednoduchou otázku (a jdu
ji ověřit): Něco však pro mne zůstává nepochopitelné: lze ještě pochopit, že si kompetence samosprávy
a veřejné správy plete prostý občan.
Ale když je zaměňuje i zastupitel,
už moc pochopitelné není.
Náš šéfredaktor nás učí, jak
v džungli informací, které se na nás
hrnou, najít systém, jak slušnou formou co nejvíce těchto informací
předat. Nechceme totiž být součásti dezinformační hry.
Navíc se domnívám, že šíření
dezinformace spíše zpomaluje proces demokratizace společnosti, která by bez informací, ale pouze s účelovým zkreslováním reality už demokratická nebyla.
Giuseppe Maiello, Ph.D.,
zastupitel a člen redakce KZ
Kráceno KZ
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Petice za rezervaci
Vážení občané,
obracíme se na Vás s výzvou,
abyste svými podpisy laskavě podpořili Petici na podporu rozšíření
Přírodní rezervace Klánovický les.
V lednu tohoto roku Magistrát
hlavního města Prahy zveřejnil na
svých internetových stránkách návrh
na vyhlášení nové Přírodní rezervace Klánovický les. Tato rezervace
má nahradit současnou Přírodní
rezervaci Klánovický les-Cyrilov.
Návrh Magistrátu předpokládá nevýrazné rozšíření současné přírodní
rezervace, jinak vesměs jen kopíruje
její nynější hranice.
Městská část Praha-Klánovice
a Městská část Praha 21 předložily
dne 17. června tohoto roku Magistrátu hlavního města Prahy námitky,
ve kterých požadují rozšíření nové
přírodní rezervace na převážnou
většinu Klánovického lesa. Námitky
nechaly vypracovat na základě
odborných studií vědců (mimo jiné
z Univerzity Karlovy v Praze
a z vědeckých ústavů). Úplné znění
námitek je zveřejněno na internetových stránkách obou městských
částí – www.praha-klanovice.cz
a www.praha21.cz.
V souladu s tím Občanské sdružení za Klánovický les a občanské
sdružení Újezdský STROM, která od
roku 2005 v obou městských částech
zastřešují občanskou iniciativu
za ochranu Klánovického lesa,
sestavila petici na podporu rozšíření
nové Přírodní rezervace Klánovický
les v rozsahu, který požadují obě
městské části ve svých námitkách
ze dne 17. června 2011.
Signatáři petice se společně
s oběma městskými částmi domnívají, že Klánovický les je v rámci
hlavního města Prahy přírodovědecky jedinečným územím, jehož
hodnota spočívá ve vzácné kombinaci tří prvků – [1] rozsáhlost
a nenarušenost lesa v jinak urbanizovaném hlavním městě, [2]
soustředění mnoha rozmanitých biotopů a mikrobiotopů a [3] výskyt
mimořádně velkého počtu cenných
živočišných druhů, zejména ptáků,

letounů (netopýrů), obojživelníků,
blanokřídlého
hmyzu,
motýlů
a brouků. Má-li tedy nová přírodní
rezervace dostatečně chránit Klánovický les v souladu s jeho
charakterem a významem, musí být
její územní rozsah souvislý a ucelený
a musí zahrnovat převážnou část
plochy lesa. Magistrátem navržený
rozsah nové rezervace potvrzuje
současnou koncepci izolovanosti
a roztříštěnosti chráněných ploch
v Klánovickém lese. Tato koncepce je
z
přírodovědeckého
hlediska
nevhodná a vytváří prostor pro
potenciální stavební či jiné zásahy
v nechráněných plochách, a tím i pro
rozvrácení křehkého lesního ekosystému jako celku a jeho schopnosti
vytvářet stabilní mikroklima.
Z těchto důvodů signatáři petice
žádají Magistrát hlavního města
Prahy, aby změnil svůj návrh na
vyhlášení Přírodní rezervace Klánovický les, a rozšířil rozsah nové
přírodní rezervace na převážnou většinu Klánovického lesa, jak požadují
obě městské části ve svých námitkách ze dne 17. června 2011. Dále
žádají Radu hlavního města Prahy,
aby otázku požadovaného rozšíření
nové přírodní rezervace obsahově
projednala na své schůzi v rámci své
pravomoci vydávat pro území hlavního města Prahy nařízení o zřízení
přírodních rezervací.
Společné úsilí obou městských
částí a iniciátorů petice není idealistickým ochranářským gestem, ale
sleduje dlouhodobý a ryze praktický
cíl: vytvořit pevnou a trvalou právní
bariéru, která by do budoucna znemožnila narušení celistvého lesního
ekosystému cestou necitlivých stavebních nebo jiných zásahů.
To, že stavební zásahy v Klánovickém lese nejsou jen teoretickým
rizikem, ale reálnou hrozbou, potvrzuje neutuchající úsilí soukromého
investora vybudovat devítijamkové
golfové hřiště v západní části Klánovického lesa. Toto úsilí je v nejnovější
době demonstrováno jeho snahou,
aby příslušné správní orgány povolily výjimku ze zákazu umísťovat

nové stavby v západní části současné přírodní rezervace a uznaly
platnost 16 let starého stanoviska
o posuzování vlivů na životní prostředí z roku 1995, které – v tehdejší
době, jež nebyla tolik svázána právem – dalo zelenou výstavbě
osmnáctijamkovému golfovému hřišti
v západní části Klánovického lesa.
Petice jakož i petiční archy, na
kterých můžete svým podpisem
petici podpořit, jsou vystaveny na
Úřadu Městské části Praha-Klánovice a na Úřadu Městské části
Praha 21. Kromě toho jsou zveřejněny v tomto čísle Klánovického
zpravodaje a dále na internetových
stránkách obou městských částí –
www.praha-klanovice.cz
a www.praha21.cz. Zde si můžete
text podpisových archů vystřihnout,
popřípadě vytisknout, a tímto způsobem pak získávat podpisy od
svých známých. Podepsané petiční
archy pak můžete odevzdat či
zaslat poštou na Úřad Městské
části Praha – Klánovice (adresa:
U Besedy 300, Praha 9 – Klánovice, PSČ 190 14) nebo na Úřad
Městské části Praha 21 (adresa:
Staroklánovická 260, Praha 9 –
Újezd nad Lesy, PSČ 190 16),
popřípadě přímo zmocněnci petičního výboru panu ing. Borisovi
Procházkovi na adresu sídla
Občanského sdružení za Klánovický les: Bydžovská 488, Praha 9 –
Klánovice, PSČ 190 14.
Děkujeme Vám za Vaši občanskou aktivitu, bez které by naše úsilí
nemělo smysl.
V Klánovicích a Újezdě nad Lesy
dne 22. 8. 2011
Za Městskou část Praha-Klánovice:
Mgr. Zorka Starčevičová, zástupkyně starosty
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., právní
zástupce
Za Městskou část Praha 21:
RNDr. Pavel Roušar, starosta
Za Újezdský STROM:
Ing. Michael Hartman, předseda
Za Občanské sdružení za Klánovický les:
Ing. Boris Procházka, předseda
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Můžete se těšit

Klánovický superfestival
Luboš Palata
Měla to být událost léta a taky nakonec byla. Klánovický Bluesklan se
před časem rozhodl uspořádat malý
klánovický hudební festival a poslední srpnový víkend svůj nápad totáhl
do skutečně báječné realizace. Když
jsem večer před festivalem potkal
jednoho člena Bluesklanu, tak mi
ustaraně říkal, že doufá, že vydrží počasí. Nevydrželo. Už v sobotu ráno se
začalo zatahovat, teplota z třicítky
klesla na dvacet a kolem čtvrté se
spustil liják. Z původního záměru hezké letní scény pod kaštany se musel
volit ústup na scénu kina. Hustý déšť
také znejistěl zájemce, ale naštěstí neodradil. Jen trochu posunul start festivalu. “Ve čtvrt na pět tu bylo šest diváků,” říkal Petr Kubíček. Posluchači,
včetně autora článku, se táhli sice jako
šváby na pivo, ale nakonec jich odhadem stovka přišla. Kapela Hendrix
Friends na úvod diváky svým “experimentálním plážovým džezem hezky
rozehřála “, pak přišlo na řadu největší
překvapení, mladá klánovická kytarová
kapela Nouzovej východ, s milým
punkovo-rockovým repertoárem a pak
už se téměř zaplněný sál Besedy
dočkal prvního vrcholu klánovického
Bluesklanu. Oproti písním svých
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džezových čajů přidali ještě několik
zcela nových a skvělé nasazení i báječný výkon ocenili diváci velkým potleskem. Po půl deváté večer pak
přišla řada na další skvělé hudebníky,
H-H Blues, kapelu s mezinárodním obsazením, z níž fenomenálním výkonem a svérázným humorem zaujal
především její frontman Dragan Hoxha. Když se hodinové ručičky začaly
blížit k jedenácté, začali diváci pomalu
odcházet. Chybu udělali, protože ten
pravé vyvrcholení celého festivalu
mělo teprve přijít. Téměř všichni hudebníci se sešli na podiu a spustili fantastickou nafalšovanou jam session,
při níž se tajil chvílemi dech. Báječně
se bavili jak hudebníci na podium, tak
prořídlé publikum v sále, přesně tak
jak to má být. Blížila se půlnoc a někteří diváci nevydrželi a přidali se také.
A když s půlnocí muzikanti řekli konec,
bylo jim z toho stejně smutno jako divákům. A všichni si při odchodu říkali, že příští rok znovu. Vznikla možna
jedna nová, krásná klánovická tradice.
Dík všem, kteří jí pomohli na svět, dík
muzikantům, kteří tak báječně hráli zadarmo, dík divákům, kteří přišli.Vy
ostatní přijdte prosím za rok na druhý
ročník.

Klánovický Bluesklan byl výborný. Foto KZ Radomír Kůla

Dětské divadlo
Nový měsíc s sebou přináší
i nové téma, které určitě nenechá
klánovické občany klidnými,
a o němž se bude náruživě diskutovat ať už doma, nebo na veřejnosti. Jde o klánovickou lipovou alej.
Pokud vás toto téma zajímá
a chcete se dozvědět více, zveme
vás na besedu, která se uskuteční
11. října od 18:00 v kinosále KCB.
Pro děti má KCB připravená
dvě kulturní akce. Dětské divadlo
s představením Nejkrásnější narozeniny, které už názvem napoví
obsah, můžete vidět ve středu
14. 9. od 10:30. Druhá událost je
animovaný film s názvem Kung Fu
Panda 2, ve kterém dračí bojovník
společně se svými přáteli hájí rodné údolí. Pohádku můžete vidět
v neděli 18. 9. od 16:00.
Pro dospělé KBC v září nabízí
ve čtvrtek 15. 9. od 19:30 klasiku
v podobě Jany Eyrové nebo film
Strom života z prostředí Texasu 50.
let minulého století s Bradem Pittem v hlavní roli. Ten bude promítán ve čtvrtek 22. 9. od 19:30.
Ve čtvrtek 22. 9. v 18:00 se
u současného podchodu ČD uskuteční debata na téma „Havarijní
podchodu varianta“. Pokud máte zájem poslechnout si něco o současných variantách nového podchodu
a přispět do diskuze, bude se na vás
těšit pan Zdeněk Trojan, kterého můžete kontaktovat i předem na e-mailu zdenek.trojan@seznam.cz.
Veletrh kroužků se uskuteční
ve čtvrtek 22. 9. od 17:00 do 18:00
v MC Klánovice. Více na www.mcsikulka.webz.cz.
Pozadu v září není ani hudba.
Tu zastupuje koncert skupiny
Lachout (Olympic Revival). Už několikátý koncert této skupiny si
můžete přijít poslechnout v sobotu 24. 9. od 19:00. Skupina na postu zpěvačky představí klánovickou
rodačku Terezu Kolátorovou. Skupina Lachout zahraje evergreeny
skupiny Olympic.
Pavla Fischerová

Klánovický zpravodaj
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Ze života spolků

Po delším čase byly pro klánovické hasiče prázdniny velmi příjemné.

Pyramida před školou

Po několikaletém jednání se podařilo dna 20. 4. 2011 předat MČ
Klánovice nové vozidlo Nissan pro
potřeby Jednotky SDH Klánovice.
Od předání byly provedeny na vozidle nutné opravy, výměny olejů
a filtru, opravena karoserie a proveden nový nátěr. Jako závěr byl
proveden polet a vozidlo bylo zařazeno do seznamu vozidel integrovaného záchranného systému.
Veřejnosti bude vozidlo představeno v průběhu Zábavného odpoledne s hasiči dne 17. 9. 2011 od
14 hodin u Haly starosty Hanzala.

Od prázdnin na hřiště před školou
přibyla nová lanová pyramida.
Dva roky probíhala mezi klánovickými občany dobrovolná sbírka pod
vedením Jany Kučerové a bylo vybráno 34 000 korun.

Návštěva Hasičské zbrojnice
Dne 18. 7. 2011 navštívili naši
zbrojnici děti z Domu dětí v Úvalech. Děti jsme seznámili s technikou JSDH Klánovice. Prohlédly si
techniku a na závěr si i zastříkali.

Klánovice SPOLU o. p. s. přidala
dalších 34 000 Kč a zakoupila všemi
oblíbený herní prvek.
Hodně zábavy přeje
Jana Martinová
ředitelka Klánovice Spolu o. p. s.

Zdravotně postižení pořádají
5. září 2011 – zahájení podzimní činnosti, od 16 hod. cvičení na židlích
12. září 2011 – od 13 hod. úhrada rekondice v Žatci
14. 00 OV STP Praha 9
16. 00 přednáška – dr. Papežová
13. září 2011 výlet – odjezd v 8:00
19. září 2011 – cvičení na židlích
v 16:00
24. září 2011 (sobota) – odjezd na rekondici v Žatci
3. října 2011 – pondělí cvičení na židlích

10. října 2011 – 16:00 beseda
17. října 2011– cvičení na židlích
Jednodenní výlet se koná v úterý
13. září 2011. Odjezd v 8:00 hod. z obvyklých autobusových zastávek.
Směr výletu: Pardubice (s průvodcem
stezka Viléma z Pernštejna), zámek,
event. Kunětická hora, po obědě Kouřim a Kolín (židovská synagoga).
Dosud volná místa – cena 50 Kč se
hradí při nástupu.
Těšíme se na vaši účast.
Výbor MO STP Klánovice

V Mateřském centru opět v září…

Výjezdová jednotka
Dne 18. 7. 2011 v 18:45 byl na
pokyn starosty MČ Klánovice vyhlášen výjezd jednotce SDH Klánovice do ulice Úprková k podezření na únik vody z vodovodního
řadu a poškození podlah sklepních prostorů rodinného domu. Na
místě jednotka provedla odčerpání vody z drenážních šachet. Na
základu se vrátila v 20:20.
Dne 21. 7. 2011 v 21:07 byla
jednotka vyzvána Operačním střediskem HZS Prahy k výjezdu do ul.
Domanovické k čerpání vody
ze zatopených podzemních garáží. Na místě spolu s JSDH Újezd
nad Lesy bylo provedeno odčerpání vody. Jednotka se vrátila na
základnu v 0:25 dne 22. 7. 2011.

MC otevírá po prázdninách opět
svoje dveře všem rodičům a dětem.
Budou otevřeny herny s programem
i bez nich na obou pobočkách. Chystá
se znovu řada kroužků pro nejmladší děti.
Na Veletrhu kroužků u ZŠ 7. 6. od
16 do 18 hodin budeme nabízet
kroužky a již i zapisovat zájemce
např. na Výtvarnou dílnu, Yamahu,
Angličtinu pro rodiče s dětmi, Cviče-

ní rodičů s dětmi, Zpívánky pro nejmenší, Hrátky s pohádkou, Notičky na
flétnu, Angličtina pro děti, mládež i rodiče a další. Kdo nemůže přijít tento
den, má druhou možnost ve čtvrtek
22. 9. od 17 do 18 hodin v MC Klánovice, ul. Ke Znaku.
Začátkem září můžete nahlížet na
informace na www.mcsilulka.webz.cz
nebo volejte na tel. 604 315 231.
Za MC Jitka Dlasková

Doučování německého jazyka – gramatika, konverzace
Doučování němčiny na všech úrovních – začátečníci, pokročilí. Jsem studentkou
VŠ, vlastním ÖSD C1 (rakouský ekvivalent Goethe-Zertifikat C1), absolvovala jsem
roční pobyt v Německu. Mám mnoho materiálů k výuce, zkušenosti s doučováním
i prací s dětmi. Cena dohodou.
Kontakt : Kristýna Pekárková, tel. 739 605 292

ANGLIČTINA individuálně
pro malé, velké, doma i ve firmě
jednotlivci i skupinky DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Tel.: 775 950 098
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Beseda o lipách
Milí spoluobčané,
jak už víte z předchozích čísel Zpravodaje,
životnost mnoha klánovických lip, především
z důvodu neodborného ošetření, dospěla bohužel ke svému konci. Nastala proto otázka co
a jak dál. Protože názor všech občanů má v této
problematice mimořádný význam, rozhodli jsme
se svolat besedu, kde budeme mít možnost vyslechnout různé názory, rady a podněty na budoucí možné scénáře údržby lipové aleje
a zároveň se i jako občané vyjádřit. Prosíme
proto, aby všichni, kteří se chtějí k této otázce
vyjádřit, si poznamenali termín úterý 11.10.2011
od 18.00 hod. V KC Beseda proběhne veřejná
debata o budoucnosti lipové aleje.
V příštím čísle KZ Vás budeme informovat
o dalších detailech této besedy. V případě, že
byste nám chtěli předem poslat Vaše náměty,
neváhejte nám napsat na adresu Zpravodaje.
Za Vaše podněty vám předem děkujeme.
Mgr. Zorka Starčevičová
Komise pro životní prostředí

Ing. Martina Petračková
Komise pro komunikaci

Zveme Vás do nově otevřené
prodejny chovatelských potřeb
V pátém 502, Klánovice
Otevírací doba:
Po – Pá 16 – 19h
So
9 – 12h
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AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

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

Klánovický zpravodaj
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Pronajmu byt 2+kk
v Šestajovicích – Revoluční ulice,
54 m², cena 7 000,- Kč + poplatky.
Volný od 1.10.2011.
tel. 606 425 252

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

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

PROGRAM na měsíc září:
4. 9. (neděle) KAMARÁDI BY SI MĚLI POMÁHAT - Pohádka pro menší děti. Hanička a Honzík už vědí,
že není dobré býti sám. Hraje divadélko Paleček. Kč 50,-/40,- rodinné 140,-. Od 15 hod.
10. 9. (sobota) TANEČNÍ ODPOLEDNE – Přijďte si zatancovat a zazpívat na nestárnoucí melodie.
Kč 60,-/30,-. Od 14 hod.
11. 9. (neděle) DUHOVÉ BUBLINY II. - Křehká, a přitom velkolepá pantomimická show Václava
Strassera, předního českého bublináře. Možná ho znáte z filmu „Kamenný most“ a „Příběhy
obyčejného šílenství“. Magické bubliny na všechny způsoby. Malé, velké, hranaté… a něco navíc.
Nenechte si ujít. Kč 50,-/40,- rodinné 140,-. Od 15 hod.
16. 9. (pátek) ZDENĚK BÍNA A JAN URBANEC - Již podruhé se našemu publiku představí Zdeněk
Bína a Jan Urbanec v akustickém projektu. Uslyšíte hudební vlivy world music, groove, jazz a mnoho
dalších. Po velmi úspěšném prvním koncertu přidáváme další! Kč 150,-/75,-. Od 19.30 hod.
18. 9. (neděle) PRINCEZNA JE HLOUPÁ MADLA – Dětská činoherní pohádka pro nejmenší. „Nebudu
se učit, nevezmu si pláštíček a koukejte mě všichni poslouchat!“ - tak takovéhle řeči musejí od
princezny Magdalenky poslouchat v celém království. Až na pohádkového dědečka, který odčaroval
princeznu ze zámku daleko pryč, až k pasáčkovi Vojtovi. Naštěstí Vojta má s Magdalenkou, která nic
neumí, trpělivost. Možná, že se mu ji přeci jen podaří změnit. Divadélko KOS. Kč 50,-/40,- rodinné
140,-. Od 15 hod.
19. 9. (pondělí) BESEDY O HISTORII – bájeslovné počátky našich dějin. Byl Říp opravdu vyvolenou
horou praotce Čecha? Kdo byl ve skutečnosti praotec Čech? O dějinách trochu jinak s PhDr. Jiřím
Sommerem, CSc. Kč 45,-. Od 18.30 hod.
23. 9. (pátek) SVĚTEM OPERY, OPERETY A MUZIKÁLŮ – v podání hudebního seskupení ORIGINÁLNÍ
PRAŽSKÝ SALÓNNÍ ORCHESTR. V koncertu zazní díla z oper Tannhäuser, Trubadúr, Aida, Causy. Dále
operet Cikánský baron, Veselá vdova, Hraběnka Marica, Čardášová princezna a muzikálů My Fair Lady,
Loď komediantů, Rose Mary. A to vše v originálních kostýmech. Kč 150,-/75,-. Od 19:00
25. 9. (neděle) O KRTEČKOVI A MYŠCE - dětem důvěrně známá postavička ožívá na jevišti a prožívá
se svou kamarádkou myškou nejedno dobrodružství. Písničky Leoše Kuby zaujmou dětského diváka
a na závěr si mohou děti i dospělí společně s Krtečkem zazpívat své oblíbené písničky. Divadlo Genus.
Kč 50,-/40,- rodinné 140,-. Od 15 hod.
TIP NA MĚSÍC ŘÍJEN
8. 10. (sobota) TANEČNÍ ODPOLEDNE – Přijďte si zatancovat a zazpívat na nestárnoucí melodie
v podání živé kapely. Kč 60,-/30,-. Od 14 hod.
V průběhu měsíce září se můžete přihlásit na kurzy konané v KD:
Kresba a malba (7-99 let): tel.: +420 605 042 188.
Grafologie (dospělí): tel.: +420 602 277 019.
Taneční kurzy: www.astra-praha.cz, tel.: +420 722 941 890 (12-16 hod.), +420 284 826 566,
nebo e-mail: mbrozovsky@volny.cz
Jazykové kurzy : tel.: +420 777 180 240, email: z-metropolis@seznam.cz
Předprodej: každé pracovní úterý od 14 do 18 hod. v kulturním domě Kyje, Šimanovská 47
Rezervace vstupenek: e-mail: info@kvizpraha14.cz, tel. +420 266 712 465, +420 266 712 468
Každou středu: KLUB SENIORŮ
Dále pořádáme jazykové kurzy, PC kurzy

Nabízíme Vám rodinný dům ve velmi žádané lokalitě Praze Klánovicích. Dům byl
kompletně zrekonstruován v r. 2004, stojí na pozemku o výměře 793 m2, zastavěná
plocha 129 m2, užitná plocha 309 m2. Je situován uprostřed zahrady, v klidné „zelené“
ulici, tak jako jsou samotné Klánovice upravené a plné zeleně.
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.
Vstup do domu je zajištěn bezpečnostními dveřmi. V přízemí je prostorná hala, 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 před dokončením, vede čtyřramenné betonové schodiště.
Jedná se o přístavbu z r. 2009 s novou samonosnou střechou (prostor je otevřený
a vhodný k jakékoliv dispozici) a novým krovem, s plastovými okny s izolačním trojsklem,
novými okapy, hromosvody, anténou a dvojitým komínem. Nová 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: 6.990.000 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
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Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.
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Sbor dobrovolných hasičů Klánovice
pořádá

ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE
S HASIČI

KDY: 17. ZÁŘÍ 2011 OD 14.00 HODIN
KDE: PARKOVIŠTĚ U HALY STAROSTY HANZALA, Klánovice
PROGRAM:

Soutěže pro děti,
Dětské dopravní hřiště,
Ukázka výcviku služebních psů, apod.
Ukázka Hasičské techniky,
Otevřené dveře hasičské zbrojnice,
Představení nového zásahového vozidla
Občerstvení zajištěno
Pořádá SDH Klánovice pod záštitou MČ Klánovice

SOUKROMÁ
LOGOPEDICKÁ PORADNA
Mgr. Romana Oubrechtová

nabízí:

- zábavnou formu procvičování

- laskavý a vstřícný přístup k dětem
- krátké objednací termíny
- logopedické materiály

k domácímu procvičování

adresa: Na Ladech 82, Šestajovice
tel.:

777 302 239

e-mail: oubrechtova@seznam.cz

PRODÁM

stavební pozemek
v Klánovicích
inženýrské sítě:

voda, plyn, kanalizace, elektro

cena 6.850 Kč/m2
kontakt:

tel.: 608 253 089

e-mail: oubrecht@proarching.cz
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Motto: “Každý má svá práva…“

JUDr. Jiří Vyvadil
advokát

nabízí široké zkušenosti
soudce Nejvyššího správního soudu
trestního soudce
rozhodce Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře ČR
a Agrární komoře ČR
-----------

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

Taneční Studio Style pořádá od září 2011
v Polyfunkčním domě v Újezdě nad Lesy, Staroújezdská 2300, Praha 9

KURZY PRO DOSPĚLÉ

KURZY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
● NEDĚLE od 25. 9. 2011 od 18:30 - 20:00 hod Velmi Mírně Pokročilí II
● NEDĚLE od 20:15 - 21:45 hod Mírně Pokročilí I
● PONDĚLÍ od 26. 9. 2011 od 20:15 - 21:45 hod Začátečníci
● ÚTERÝ od 27. 9. 2011 od 20:15 - 21:45 hod Pokročilí
● STŘEDA od 28. 9. 2011 od 20:15 hod Mírně Pokročilí 1
● ČTVRTEK od 29. 9. 2011 od 20:15 hod Začátečníci
Kurzy obsahují 11 lekcí + prodlouženou (Začátečníci 3500 Kč/pár
Mírně pokročilí 3700 Kč/pár, Pokročilí 3800 Kč/pár)

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
● ÚTERÝ od 4. 10. 2011 od 18:30 - 20:00 hod
Cena: slečna 3700 Kč včetně gardenky, pán 1700 Kč včetně gardenky 1x, celý přihlášený
pár 4900 Kč, gardenka 100 Kč (18 lekcí + 2x prodloužená)
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ - KLUB
(pro ty, kteří absolvovali taneční 20 lekcí+) 1900 Kč (pololetí)
● ČTVRTEK 17-18 hod nebo ÚTERÝ 20:00-21:00 hod dle zájmu Cena 1900 Kč na pololetí
TANEČNÍ PŘÍPRAVKA PRO ZAČÁTEČNÍKY „Společenský tanec“
● ÚTERÝ od 13-14 hod Taneční přípravka 0 - Taneční pohybovka pro děti od 4-6 let
● ÚTERÝ od 14-15 hod Taneční přípravka 1 - příprava pro závodní tancování st+la pro
děti od 7 let začátečníci
● ÚTERÝ + ČTVRTEK od 15-16 hod Taneční přípravka 2 - příprava pro závodní tancování
st+la pro děti od 8 let
● ÚTERÝ + ČTVRTEK od 16-17 hod Taneční přípravka 3 - příprava pro závodní tancování
st+la pro děti od 10 let
Cena 1900 Kč/pololetí/kurz
ORIENTÁLNÍ (břišní) TANEC pro slečny od 9 let
● PONDĚLÍ od 19. 9. 2011 Cena 1900 Kč/ pololetí
ROZTLESKÁVAČKY
● STŘEDA od 21. 9. 2011 od 16:00-16:55 (děti 4-6 let), 17:00-17:55 (děti od 7 let)
Cena 1700 Kč pololetí

KURZY ORIENTÁLNÍHO (břišního) TANCE PRO ŽENY a SLEČNY
● PONDĚLÍ OD 19. 9. 2011 od 18-19 h mírně pokročílí
● PONDĚLÍ OD 19. 9. 2011 od 19-20 h začátečníci
Cena 2300 Kč /pololetí/ studenti 1900 Kč
SINGLE LADIES DANCING (naučíte se variace, kroky, budeme vytvářet choreografie latinsko-americké tance i standardní) Cena 2300 Kč /pololetí/ studenti 1900 Kč
PRAVIDELNÁ TANČÍRNA "Taneční Čaje"
● NEDĚLE od 15:30-17:30 od 26. 9. 2011 100 Kč-120 /osoba, 60 Kč/ studenti
ZUMBA
● PONDĚLKY od 17-18 hod od 19. 9. 2011 Cena pololetí 2300 Kč dospělí/studenti 1900 Kč
● ÚTERKY od 17:15-18:15 hod od 20. 9. 2011 2300 Kč dospělí/studenti 1900 Kč
● STŘEDY od 18-19 hod a 19-20 hod od 21. 9. 2011 2300 Kč dospělí/studenti 1900 Kč
● ČTVRTKY od 18-19 hod a 19-20 hod od 21. 9. 2011 2300 Kč dospělí/studenti 1900 Kč
● SOBOTY dopoledne od 9-10 hod a 10-11 hod (dle rozpisu, předem nutné ověřit na
www.stránkách či telefonicky, vstupné 100 Kč.)
Náhrada hodin možná v kterémkoliv kurzu po dohodě.

Více informací získáte na tel.: 603 493 667
www.tanecni-ujezd.cz
nebo e-mailu tanecni-ujezd@seznam.cz

Moderní Tanec, Street Dance, Hip Hop I
● PONDĚLÍ + STŘEDA od 13-14 hod Děti 7, 8 let
Moderní Tanec, Street Dance, Hip Hop II
● PONDĚLÍ+ STŘEDA od 14-15 hod Děti od 8 let
Moderní Tanec, Street Dance, Hip Hop III
● PONDĚLÍ + STŘEDA od 15-16 hod Děti od 10 let
Moderní Tanec, Street Dance, Hip Hop IV
● PONDĚLÍ od 16-17 hod Pokročilejší od 11 let. Cena 1900 Kč/pololetí.
Při objednání kterýchkoliv 2 kurzů pro jednu osobu sleva 10 %, 3 kurzů 15 %.
Sourozenci sleva 5 %.
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placená inzeerce

KLÁNOVICE – ROZVOJ NEBO SOUMRAK NAŠÍ OBCE.

Obec lesní zeleně se vzpomínkou na dobu letoviska Prahy. Šest let práce pro zachování lesa.
Vítězné referendum a v současnos; nebezpečí, že bude pošlapáno. Početné zastupitelstvo působící nefungujícím celkem. KZ jako hlásná trouba vyvolených nepřipus< názory jiné. Životní
prostředí – orgán – neexistuje. Stavba ulice Mechovky v severní čás; utápí přilehlé pozemky.
Je nepotřebná. Počernicko je v blátě. Souhlasem zastupitelstva k zástavbě býv. Kinotechniky
byl zklamáním nejen pro sousední majitele. V případě změny vlastníka se tam dá postavit cokoliv. Tak se dá heslovitě vyjádřit přítomnost. KZ 7-8 doznal změny předešlých.
Koncem ledna t.r. zaslal jsem na kontrolní výbor zvážení situace v obci. Dodnes bez odpovědi. Začínáme být vesnicí bez pamě;.
Proto jsem napsal článek do dubnového KZ. Nevyšel a to ani KZ+.
jeho znění

NAŠE PAMĚŤ OD ZAČÁTKŮ PO DNEŠEK

Mnoho času uběhlo od doby kdy Václav Klán koupil pozemky u Jiren, v době kdy se začala
stavět silnice, dnešní Šestajovice – Újezd nad Lesy. Dostal povolení k parcelaci lesa a otevření
železniční zastávky. A to před koncem 19 stole5. Začalo 20 stole5 a jeho dvacátá léta s rychlým rozvojem naší obce která se stala letoviskem Prahy. Řídící učitel J. Laušman psal historii naší
obce od samého počátku. Ve své kronice zapisuje zajímavé událos4 a lidské osudy. V roce 1940
odchází do důchodu. Někdy koncem padesátých let mého otce navš5vil a přinesl s sebou kroniky o kterých se bavili. Skončila druhá světová válka, za pár let jiný režim a zápisy do kroniky
musely být jiné.
Přišel rok 1974 a naše anexe Prahou. Pokračovatelem kroniky byl již pan učitel Karel Kinšt.
Krátké období golfu po válce v současnos4 přešlo v boj o holé zachování lesa. Pochybnos4
o jeho obnově jsou značné. Laciné lesní pozemky pro zástavbu čímkoliv jsou běžné. Cožpak
Praha neobětuje kdejaký kus zeleně výstavbě „kancelářsko bytových komplexů“? Dosahuje
naše porodnost čísel islámského světa, kanceláří je strašný nedostatek?
V naší zástavbě bouráme hezké domy pro výstavbu megadomů. S pochybnos5 o dodržování staveb. norem a vyhlášek HMP. A co příroda. Nejsme tak trochu občany tře5 kategorie?
Kronikář K.Kinšt zemřel. Jaká je současná náplň kroniky a její úschova. Třídní knihy žáků naší
školy bývaly uloženy na půdě školy a jaký je jejich osud.
Co tak trochu zapomenout na ten uštvaný svět, cham4vý život a zamyslet se co po nás zůstane. Bohužel, až na vyjímky, mladí k tomu nebyli vedeni.
Klánovice 11. března 2011
Miroslav Jarolím
Středočeský kraj podél dálnice je v polích zastavěn projekty všeho druhu bez výhledu do
kraje. Krásné silniční aleje stromů mizí pro bezpečnost automobilové dopravy. Dálniční stavby
ukusují další plochy lesů a polí naší zelené přírody. Budeme mít co jíst?
Projektant při realizaci záměru se nerad vyhýbá vzrostlé zeleni. Majitel pak nerad uklízí vše
co přírodní charakter s sebou přináší. A zbavuje se ho mýcením pro ohrožování majetku a života. Zeleň se ztra5 bez náhrady. Připravuje se „probírka“ alejí na Slavě5nské a K rukavičkárně.
Zde naše radnice selhává a nebrání dostatečně přírodu, ve které je dnešní život mnohem příjemnější.
Klánovice, srpen 2011
Miroslav Jarolím, pamětník
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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

SPKomentáře
Volili jste
Spolu PRO Klánovice?
Chcete vědět, co dělají Vaši radní?
Čtěte náš měsíčně aktualizovaný web!
WWW.SPOLUPROKLANOVICE.CZ
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587, http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na září 2011
Čtvrtek 1. 9. 2011, 19.30

KINO - LIDICE

ČR / 2011 / drama / 126 min / od 12 let / Petr Nikolaev/ hrají: Karel Roden, Zuzana Bydžovská / Film Lidice není historickým dokumentem ani válečným filmem.
Je to film o osobních dramatech obyčejných obyvatel jedné malé středočeské vesnice. Český lev - Nejlepší nezrealizovaný scénář 2007.

Pátek 2. 9. 2011, 18.30

VERNISÁŽ VÝSTAVY – OLDŘICH DUFEK - OBRAZY

Oldřich Dufek se narodil v roce 1947 v Klánovicích. Po absolvování Hollarovy školy se ve svobodném povolání věnuje ilustraci, grafice, kresbě a malbě. Jednou z jeho
prací byla např. tvorba plakátů pro naše zastupitelství polistopadového ministerstva zahraničí. Jeho volnou tvorbou prochází též motivy rodných Klánovic a okolí.
Ilustroval i řadu publikací o českém teriéru, plemeni psa, které proslavilo Klánovice v celém světe. Škála jeho motivů je však velice pestrá. Samostatně vystavuje nejen
u nás v ČR,ale i v zahraničí ( Hamburk, Nottingham). Výstava je prodejní a potrvá do konce měsíce.

Pondělí 5. 9. 2011, 19.30

BLUES JAM SESSION

Blues Jam Session je akce určená pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se spřízněnými dušemi bluesové standardy velikánů tohoto žánru jako jsou
Muddy Waters, B.B.King, T-Bone Walker a další. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Předpokládá se, že podle účasti
bude mít každý možnost zahrát si nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si
účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč,
studenti a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se bude konat každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.

Čtvrtek 8. 9. 2011, 19.30

KINO - CIGÁN

SR, ČR / 2011 / drama / 107 min / od 12 let / Martin Šulík / hrají: Janko Mižigár, Martin Hangurbadžo / „Nechtěli jsme Romy mytizovat, folklorizovat ani romantizovat.
Chtěli jsme pravdivě zachytit jejich život, protože život v romské osadě je odrazem našeho světa.“ vysvětluje režisér Martin Šulík. MFFKV – zvláštní cena poroty.

Neděle 11. 9. 2011, 14.00 – 17.00

KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK

FIMO - kurs tvorby z polymerové hmoty Fimo - tentokrát a la Klimt. Efektní, jednoduchá metoda za použití speciálního nástroje - extrudéru.Vlastní strojek na nudle
výhodou.Přineste si pevnou krabičku na odnesení neupečených výrobků. Cena kursu 350 Kč. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Středa 14. 9. 2011, 10.30

DĚTSKÉ DIVADLO – NEJKRÁSNĚJŠÍ NAROZENINY

Narozeniny jsou jeden z nejkrásnějších dnů v roce, všichni jsou na nás hodní, ale hlavně dostaneme spoustu dárků. Jaké budou? Co to asi je v té krabičce? Čím
nás překvapí babička s dědou? No zkrátka člověk má nervy na dranc. Takové napětí! Ale nakonec to stojí zato. O tom všem je představení divadla Tondy Novotného.
Spolu s loutkami se vás už nemůže ani dočkat. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý.

Čtvrtek 15. 9. 2011, 19.30

KINO – JANA EYROVÁ

VB, USA / 2011 / drama / 120 min / od 12 let / titulky / Cary Fukunaga/ hrají: Mia Wasikowska, Michael Fassbender / Nové zpracování už mnohokrát zfilmovaného
klasického díla Jana Eyrová podle slavného románu Charlotte Bronteové. Strhující milostné drama z Anglie 19. století. MFFKV – úvodní film

Neděle 18. 9. 2011, 16.00

KINO – KUNG FU PANDA 2

USA / 2011 / animovaný / 91 min / přístupný / dabing / Jennifer Yuh / Nové příběhy legendárního Dračího bojovníka, který společně s pěti přáteli hájí rodné údolí.
Vstupné: 65 Kč

Čtvrtek 22. 9. 2011, 19.30

KINO – STROM ŽIVOTA

USA / 2011 / drama / 132 min / titulky / od 12 let / Terrence Malick / hrají: Brad Pitt, Sean Penn / Texas, 50. léta minulého století. Příběh mapuje život Jacka O'Briena,
který se snaží uspořádat si otázky o vztahu k otci, lásce matky a smrti bratra, stejně jako své vlastní spory o podstatě a víře. MFF Cannes - Zlatá palma pro nejlepší film.

Sobota 24. 9. 2011, 19.00

KONCERT – SKUPINA LACHOUT (OLYMPIC REVIVAL)

Koncert skupiny Lachout nebude jejich prvním rockovým vystoupením v KC Beseda, ale bude rovněž příležitostí vidět v akci zpěvačku této kapely - klánovickou
rodačku Terezu Kolátorovou. Pozor: Lachout však nemá nic společného s rodinou pana Lachouta – učitele naší základní školy! Lachout zahraje evergreeny
legendární skupiny Olympic, jejíž písničky mohou s chutí a společně zpívat teenageři, rodiče, ale už i prarodiče!Přijďte se pobavit, zazpívat si a třeba i zatančit.
Vstupné: do klobouku

Neděle 25. 9. 2011, 14.00 – 17.00

KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK

DRÁTOVANÝ ŠPERK - efektní, jednoduchá metoda, kdy si vdrátováním kamenů, sklíček či zajímavých korálků do pavučinkové vazby vytvoříte zajímavý a vždy
originální šperk. Cena kursu 320 Kč. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 29. 9. 2011, 19.30

KINO – OBHÁJCE

USA / 2011 / drama / 112 min / titulky / od 12 let / Brad Furman/ hrají: Matthew McConaughey, Marisa Tomei / Charismatický trestní advokát, jehož kanceláří je
zadní sedadlo vozu Lincoln Continental dostane svůj velký životní případ: obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills, který je obviněn z pokusu vraždy. Jasný případ
s velkým finančním výnosem, se rychle obrátí v děsivý souboj dvou mistrů manipulace.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Klánovický zpravodaj

Bydlí v Klánovicích

Ing. Oldřich Mikuš, CSc.
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Tip na výlet

Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích
Pevnost na dostřel od Klánovic

Vytáčím telefon: „Olda speaking,“
ozývá se na druhé straně. „Sawubona
baba (dobrý den, pane),“ vítá mě zulsky o několik dní později ve dveřích klánovické vily šedesátník s prošedivělým
knírem a chlapeckou jiskrou v očích.
Naše povídání díky Bohu probíhá
v češtině, ačkoli při něm v Čechách
dlouho nepobudeme. Oldřich Mikuš
a jeho žena Marie jsou cestovatelé po
Africe, kteří střídavě žijí v Klánovicích
a v Jihoafrické republice a kteří uskutečnili v oblasti pod rovníkem několik desítek expedicí. Za všechno toto dobrodružství může karbid vápníku. Oldřich
Mikuš vystudoval VŠCHT a po roce
1989 přijal nabídku pracovat v USA
na projektu syntézy uhlovodíků z karbidu. O tuto výrobu měla JAR eminentní
zájem, protože v době apartheidu se
do země nesměla dovážet ropa. A tak
se manželé i s dětmi ocitají v roce 1991
na jihu černého světadílu. „Víte, mě Afrika nesmírně oslovila, a ačkoli se na ni
díváme trochu s vrchu, dala mně obrovský spirituální stimul,“ říká chemický inženýr Mikuš. „K Africe musíte přistupovat s pokorou a respektovat její přirozená pravidla.“ K poznání zákonů
africké přírody měl Oldřich příležitostí
více než dost. Připravil a zorganizoval
na 40 expedicí, stal se zde i registrovaným průvodcem a v JAR nalezl svůj
druhý domov. „Nejdramatičtější chvíli
jsem zažil, když jsme jeli na kanoi
po řece Zambezi a dávali jsme pozor
na hrochy pod hladinou, otočím se ke
břehu a tam asi metr od mé hlavy obrovský krokodýl, ten kdyby otevřel tlamu, tak jsem mu do ní přímo vjel,
no a letos v září se chystáme k jezeru
Turkána na etiopsko-keňskou hranici…,“ vypráví se zápalem. Ze setkání
odcházím plný dojmů. „Siyabonga
hamba kahle,“ slyším říkat sám sebe
zulsky místo „děkuji a nashledanou“.
Více o aktivitách manželů Mikušových
najdete na: http://africa-explore.com.
Robert Zoulík

Až pojedete vlakem do centra, před
zastávkou Kyje se podívejte vpravo.
Na krátkou chvíli spatříte kamenný
kostel, který je na první pohled něčím
neobvyklý. Více než stánek Boží připomíná pevnost nebo tvrz. Podsaditému zdivu vévodí mohutná hranolová
věž v šířce celé stavby a malá úzká
okna vypadají spíše jako střílny. Románský kostel
sv. Bartoloměje
byl založen kolem roku 1230
biskupem Janem
II. v zemědělské
osadě Kyje. Název je odvozen
od jejího vlastníka, který se jmenoval Kyj. To dává
tušit, že tehdejší
život na vesnici asi nepřipomínal manažerský večírek. Kostel byl již od samého počátku koncipován jako pevnostní stavba na obranu okolního
biskupského dvora. Jeho skutečnou raritou je systém obranných vnitřních
chodeb a schodišť, které jsou vedeny

uvnitř širokých zdí věže a v bocích
lodě. S trochou fantazie se jedná
o předchůdce tereziánských pevností. Kostel si dodnes zachoval svoji původní románskou podobu včetně starobylých fresek v interiéru. Prohlídky
kostela pořádá Pražská informační
služba. Dojedeme vlakem do Kyjů
a kolem restaurace se vydáme ulicí
směrem zpět,
která nás dovede ke sv. Bartoloměji. Přejdeme
hlavní silnici a podél tratě se vydáme k hrázi Na Rokytce. Dříve tu byl
potok sevřený do
přímky betonovými panely. Dnes,
po revitalizaci koryta a obnově suchého poldru, dojdeme proti proudu klikatícího se toku do
Dolních Počernic, kde svůj výlet zakončíme stylově ve středověkém duchu – nejprve u koňské farmy a potom
v restauraci Léta Páně. Délka 4 km.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Krokodýl v Újezdě
Krokodýl v řece Nil…
Malá, nenápadná restaurace pod
vedením Štědronských, újezdský
Krokodýl, se specializuje na steaky
a tataráky. Zašlá venkovní terasa,
hlavní místnost s barem v tmavých
tónech působí zemitě. Malý nekuřácký prostor s 15 místy lze oddělit
posuvnou stěnou. Interiér kontrastuje s jejím věhlasem. Čepují plzeňský Prazdroj, Velké Popovice
a každou středu nabízejí pivní speciál z velkého počtu malých a středních českých pivovarů. Nabídka steaků je lákavá. Kvalitní, červené
maso zde kraluje, horké steaky propečené přesně podle vašeho přání,
kouřící se brambory jsou vynikající,
ale nepřekvapí vás. Tatarák, na kte-

rém budují svoji pověst, je jemný, růžový, šťavnatý. Pro někoho malinko
neobvyklý. Milovníci si zde mohou
vyzvednout tatarák „take away“
(do krabičky) a vychutnat si jej v pohodlí domova. Celkově je prostor
stísněný a malé stoly a nepohodlné
židle nevybízí k dlouhému posezení. Ceny jsou vyšší a na lístku chybí sladká tečka.
★★★✩✩
Restaurace Krokodýl,
www.restaurant-krokodyl.cz,
www.tatarak.cz
Tel.: 775 248 650, Lomecká 1807,
Újezd nad Lesy
Otevřeno:
pondělí–sobota 18:00–23:00

