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Luboš Palata
Vše dobré spolu přináší i něco špatného. Klánovické nádraží, které se
nachází na nejrušnější trati v České republice, je darem z nebes. Díky němu
se dnes většinou pohodlně a za dvacet minut ocitnete přímo ve středu
města, nebo v případě, že využijete linku, která jede přes Hlavní nádraží, tak
dokonce rovnou na Smíchově, nebo
chcete-li až v Berouně. Nové pantografy jsou čisté, elegantní a poměrně
spolehlivé. Do mého vysněného pražského S-Bahnu to má ještě daleko, ale
pokrok to je, ne že není.
Daní za tento pokrok je vlak za humny, na který si ale na rozdíl od hluku
z dálnice časem zvyknete a možná
i nějaké ty protihlukové stěny či časem
jiná, modernější a vzhlednější opatření.
Pak jsou tu ale i auta. Nejen naše „klánovická“, ale i „cizáků“. Lidí, kteří neměli
to štěstí a jejich domy nejsou z obcí
a pražských městských částí, které by
jim umožnili dojít k trati, dojet sem na
kole, nebo nějakým přímým autobusem.
Často je ale do auta posadí i lenost, nedostatek času, nebo obojí. Přiznejme si
však, komu z nás se to občas nestane.
Tím úplně nejhorším, co bychom
mohli udělat, by bylo vyasfaltovat něja-

kou obří plochu, případně kvůli ní vykácet část lesa a tam postavit velké, placené parkoviště. V místě, kde se metr
čtvereční plochy platí mnoha tisíci korun
by to byl ekonomický, ale i estetický zločin. Ostatně pokud jde o mě, dodnes
jsem se nesmířil s tím, že jsme si parkoviště udělali z hezkého fotbalového
hřiště u školy přímo v srdci obce.
Správnějším přístupem je motivovat
automobilisty, aby využili jiné způsoby,
tedy kolo a autobusovou či minibusovou
dopravu. Placené parkování v docházkové vzdálenosti od nádraží je snad cesta - v případě, že dáte lidem odjinud šanci k nádraží dojet i jinak. Cena za parkování by však měla být motivací a nikoli trestem. A lidem u nádraží bydlícím
musí nový systém život ulehčit, nikoli
zkomplikovat. Vydělávat by se na tom
příliš nemělo, alespoň ne přímo. Mnohem lepší by bylo, kdyby naše obec konečně zakoupila chátrají nádraží a udělala z něj malé fungují obchodní a restaurační centrum. Tisíce lidí, kteří denně jezdí z Klánovic vlakem, jsou naše
nevyužitá zlatá žíla. Zkasírovat je jen
za parkování by znamenalo vyhodit
95 % toho zlata na hromadu hlušiny.
Viz téma str. 4 a 5




CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

Báječné spojení – dvacet minut do centra Prahy

Foto Archiv KZ
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
měsíc září bývá bohatý
na mnoho společenských událostí
a ani letos tomu nebylo jinak.
Již tradičně proběhl Veletrh dětských kroužků, dobrovolní hasiči
uspořádali dětské odpoledne a při
druhém ročníků Klánovického Vinobraní došlo k výmalbě podchodu. Tyto již tradiční akce mně
dělají velkou radost a děkuji všem,
kteří se na jejich organizaci podílejí. Vím, že se jedná o časově náročnou práci a na její ocenění se
často zapomíná.
Vedle těchto positivních impulsů
z Vašich řad jsem často konfrontován s negací. Se snahou mě zastrašit a donutit dělat věci, které by
byly v rozporu s mým svědomím.
Ale o této malé části týkající se výkonu funkce starosty nepíšu, protože většina současných zastupitelů
a dalších občanů podílejících se na
kulturním, společenském a spolkovém životě jsou pro mě každodenní
pozitivní inspirací a nutí mě se snažit ještě o něco více. Vyhýbám se na
tyto negativa reagovat protikritikou
a tím vytvářet pozitivnější obraz
o sobě samém.
A pokud se mně někdo veřejně
ptá, proč jsem stejně jako dalších
7 členů z celkových 12-ti členů
ODS v letošním roce opustil místní
buňku ODS Klánovice? Potom
budu muset veřejně odpovědět, že
z ryze osobních důvodů. Zastávám názor (a nejsem sám), že člověk nemá spolupracovat s lidmi,
jejichž názorů a činů si nemůže
vážit.
Na závěr svého slova se tak
opět obracím k Vám, kteří jsou připraveni „svým“ Klánovicím pomoci. Znovu chci poděkovat všem,
kteří pomáhají třeba i tím, že udržují své okolí. Přiloží ruku k dílu
tam, kde je to nutné. Děkuji všem,
kteří neslibují, že pro Klánovice
něco udělají až potom co získají
„své funkce“. Chci poděkovat
všem občanům, mezi které samozřejmě patří i (dnes již bývalí)
členové klánovické ODS, kteří se
snažili a snaží pro „své“ Klánovice
udělat „něco“ navíc.
Petr Soukup
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Zprávy z ÚMČ

Informace z jednání Zastupitelstva MČ
Martina Petráčková
Zastupitelstvo MČ zasedalo dne
nejdůležitější body
Změny v rozpočtu MČ
MČ poprvé v tomto roce zinkasovala příspěvky od sousedních obcí
na úhradu neinvestičních nákladů
žáků, majících trvalé bydliště v jiné
obci a navštěvujících ZŠ Klánovice
(cca 120 tis/rok)
MČ přesunula část těchto prostředků na úhradu výdajů na úpravu
a obnovu dětského hřiště na dvoře ZŠ.
Odprodej pozemků
ZMČ schválilo vyhlášení veřejného záměru na odprodej pozemků v ulici Šlechtitelská – jedná se o pozemky o rozloze
13 – 82 m2, které jsou v současnosti užívány vlastníky sousedních pozemků
Odměny zastupitelů
Všichni zastupitelé rozhodli hlasováním o tom, že se vzdávají svých měsíčních odměn za výkon funkcí v Zastupitelstvu a Radě MČ. Odměny
budou pobírat pouze starosta a místostarostky. Takto ušetřené prostředky budou evidovány na speciálním účtu, o jejich využití rozhodne zastupitelstvo.
Příspěvek magistrátu (MHMP)
na obnovu lipové aleje
Naše MČ má možnost získat
od MHMP mimořádné prostředky na
sanaci a obnovu lipových alejí v ulicích
Slavětínské, K Rukavičkárně, Dobřenické a Podlipské. Dle odborníků je naprosto nutná postupná obnova poškozených stromů od Šestajovic (kde již

25. 9. 2012 a projednalo tyto
částečně proběhla v loňském roce) až
po školu (tedy k ulici Smržovská). Stávající stromy je třeba až na výjimky vykácet a nahradit novými, neboť jsou natolik poškozené, že představují
nebezpečí. Nové stromy budou vysazovány ve větších vzdálenostech, což je
nezbytné pro jejich plnohodnotný růst.
Zastupitelstvo, v souladu s doporučením Komise ŽP, vydalo souhlasné
stanovisko s obnovou lipové aleje pro
úsek Dobřenická - Bělečská. Devět lip
v havarijním stavu by mělo být vykáceno a nahrazeno novými. Zachovány
zůstanou mladé stromy a navíc přibude lípa místo bývalé trafiky, kde
bude odstraněna zámková dlažba.
Schválení generelu dopravy v pohybu
Zastupitelstvo MČ schválilo koncepční dokument generel dopravy
v pohybu po jeho projednání dopravní
komisí a představení veřejnosti.
Koupaliště - podání soudní žaloby
ZMČ schválilo podání žaloby o vydání bezdůvodného obohacení ve výši
4,7 mil. Kč.
MČ žaluje firmu Gloria Plus o náhradu vady díla – tedy bazénu
v campu Klánovice. Vzhledem k tomu,
že zhotovitel odmítl opakovanou reklamaci, je toto jedinou cestou jak se
domoci zpět prostředků, které následně použijeme na nutnou rekonstrukci bazénu.

Informace z jednání Rady MČ Klánovice
Schválení oprav bytů
RMČ schválila opravy bytů v majetku
MČ na adrese Smržovská 1 a v objektu Beseda.
Zásadní připomínka ke změně ÚP
Rada MČ schválila zásadní připomínku k návrhy celoměstsky významné změny Územního plánu hlavního města Prahy . MČ souhlasí
s nahrazením dosavadních funkčních
ploch SO2 (oddechu – golfová hřiště)
funkčními plochami LR (lesní porosty). Znění celého dokumentu je
k dispozici v zápisu z jednání Rady
MČ ze dne 12. září na webových
stránkách Praha – Klánovice

Na Nepasickém náměstí vzniká
dětské hřiště
Přestože jsme nezískali grant na vybudování dětského hřiště na Hornopočernicku, začali jsme ho postupně budovat
vlastními prostředky. V první fázi byl pořízen kolotoč, houpadlo na pružině, přibude i pískoviště. Těší nás zájem nejmenších a plánujeme postupné
rozšíření dalšími herními prvky. Velmi
oceníme jakoukoliv výši finančního
daru, který umožní hřiště lépe a rychleji
vybavit. Číslo účtu pro tento účel je
21223-2000707339/0800, v. s. 707.
Případným dárcům předem velmi děkujeme.
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Otázky a odpovědi
Giuseppe Maiello
V minulém čísle KZ uvedl jeden zastupitel: „Pracovním komisím už
druhý rok pokračují vakace, neboť
naši radní je téměř nesvolávají“.
Je-li to pravda, zeptali jsme se radních zodpovědných za jednotlivé
komise
Kolikrát se za posledních 12 měsíců
sešly Komise pro výstavbu a Komise
pro dopravu a bezpečnost?
Ing. Ondřej Voleš, Ph.D.:
Komise mých gescí se sešly celkem
6x. V posledním roce 3x. Ze všech
jednání je vyhotoven zápis, některé
zápisy jsou umístěny i na stránkách
městské části. K jednotlivým aktuálním otázkám se scházejí pracovní
skupiny, jako například jednání o generelech, jednání o „Kouzelné zahradě“, UBM - Hornopočernicko,
bezpečnostní otázky projednávané
s městskou policií. Aktuálně pracuje
pracovní skupina nad projekty
III. etapy rekonstrukcí ulic. Poslední
jednání celé komise pro dopravu
a bezpečnost se zabývalo komplexně připravenými materiály generelu dopravy v pohybu a klidu. Celkově není smyslem činnosti komisí
suplovat práci Úřadu městské části.
Jsou pouze poradním orgánem rady
městské části. Jako vedoucí komisí
si představuji, že tyto budou určovat
vize a směr a zprostředkovaně vyjadřovat názor občanů.
Kolikrát se za posledních 12 měsíců
sešly Komise pro kulturu sport a volný
čas a Komise školská?
Ing. Jana Martinová:
Jsem předsedou Komise školské
a Komise pro kulturu, sport a volný
čas, které se za posledních 12 měsíců sešly v nejširším složení třikrát.
Řešily rozdělování grantů MČ, volnočasové aktivity a jejich možné zpestření, problém povrchu ve sportovní
hale, aktivity adventního času, provozní řád hřiště před školou, dostavbu
školy a školky a jiné.
Na řešení aktuálních otázek týkajících se školství, sportu a kultury proběhly desítky dalších pracovních schůzek se zástupci
příslušných subjektů, členy těchto
komisí.

Kolikrát se za posledních 12 měsíců
sešla Komise pro životní prostředí?
Mgr. Zorka Starčevičová:
Komisi pro životní prostředí jsme svolali za posledních 12 měsíců sedmkrát, dále se narychlo scházíme vždy,
když nás pracovnice úřadu pí. Janoušková požádá, abychom řešili nějaký aktuální případ. Členové komise
se účastní i místních šetření. Mimo
běžnou agendu jsme tento rok organizovali besedy o protihlukových stěnách a o lípách s představiteli ekologických organizací a také jsme
vytvářeli a shromaždovali připomínky
k EIA (kauza golf). Jediný problém vidíme v tom, že jsme jenom čtyři aktivní členové, a proto bychom rádi přivítali alespoň další dva spoluobčany,
kteří by posílili naše řady.
Kolikrát se za posledních 12 měsíců
sešly komise sociální, zdravotní a bytová a Komise na podporu investic?
Ing. Petr Soukup:
Komise na podporu investic je speciální komisí, která je určena na řešení otázky výstavby domu seniorů.
S ohledem na to, že jednání se zájemci o výstavbu nepřekročili deklarativní zájem, nebylo jednání komise
svoláno.
Komise sociální, zdravotní a bytová se schází pravidelně cca jednou
měsíčně, vyjma prázdnin, poslední
jednání komise nebyli s ohledem
na nízkou účast usnášeníschopné.
Přítomní členové komise si rozdělili
úkoly spojené s činností komise.
Kolikrát se za posledních 12 měsíců
sešly Redakční rada Klánovického
zpravodaje?
Ing. Martina Petráčková:
Redakční Rada Klánovického zpravodaje (dříve Komise pro komunikaci) má ze Statutu KZ povinnost
scházet se 10x ročně, vždy před vydáním KZ.
Vzhledem k tomu, že ale řešíme
i jiná témata, scházíme se častěji –
konkrétně v roce 2012 se uskutečnilo do září včetně celkem 12 schůzek. Minimálně 2 další máme naplánovány. Tato fakta je možné ověřit
na webu městské části, kde jsou
uveřejněny zápisy z těchto jednání.
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Slovo šéfredaktora

Nádraží je železnic,
ostuda Klánovic
Klánovice se nedávno dostaly
mezi nejvýznačnější místa Prahy.
Ovšem nikoli jako krásná lázeňská
čtvrť hlavního města, ale jako
místo, kam rozhodně nemáte vodit žádného cizího turistu. Mapa,
která se k tomuto tématu objevila
na internetu, ukázala Klánovice
jako celek, text však výslovně
mluvil pouze o tom našem strašidelném nádraží.
Chtěl bych proto moc poděkovat
všem, kteří se podíleli na vybílení
a zvelebení našeho klánovického
podchodu. Faktem však je, že to
nestačí a že podobnou akci by potřebovalo celé klánovické nádraží.
Úplně nejlépe by pak bylo celé nádraží odkoupit. Kdybych měl pár
miliónů zbytných, tak bych to udělal sám. A to proto, že není v celých
Klánovicích a okolí lepší místo
pro obchody, restauraci, kavárnu,
nebo tabák. Žádným místem totiž
neprojde denně tolik lidí, jako právě klánovickým nádražím, nebo zastávkou, abych byl přesný. V objektu by se zcela jistě uživila i malá
samoobsluha. Místo toho je klánovická zastávka vybydlená, s vypnutým topením, bez možnosti si
koupit noviny, o nějakém kultuře
cestování nemluvě.
Železnice, které objekt vlastní,
jsou neschopným molochem, který si dal rekonstrukci (respektive
zbourání části nádraží) někam
do svých plánů na dodělání koridoru přes Klánovice. Rekonstrukce nádraží tam podle mého
skromného odhadu je až na posledním místě – za několik let
a pokud budou peníze.
Prozíravá obec by za takové situace nádraží koupila, zrekonstruovala a pak vydělávala na jeho
pronájmu. Pokud to Klánovice neudělají, tak jim nejen uteče mezi
prsty dobrá podnikatelská příležitost, ale především ještě léta budou Klánovice pro ostudu. Protože nádraží je sice železnic, ale ostuda naše.
Luboš Palata, šéfredaktor KZ
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Téma čísla

Parkování u nádraží

City Elefant je evropskou špičkou mezi příměstkými vlaky
FOTO Archiv
Doprava v Klánovicích byla předchozími vedeními městské části dlouhodobě koncepčně neřešena. Je to
však jedna z priorit současného vedení a proto jsme hned od začátku
usilovali o vypracování koncepčních dokumentů, o které bychom
se mohli opřít při jednání s Magistrátem i ostatními složkami státní
správy (například při žádostech
o granty). Nechali jsme proto vypracovat 2 dokumenty. Generel dopravy
v pohybu, na který úzce navazuje
další práce v revizi projektů rekon-

strukcí ulic a generel dopravy v klidu,
který se především zabývá problematickým parkováním v okolí Klánovického nádraží. Oba dokumenty jsou
v plném znění přístupné na webových stránkách městské části.
Generel dopravy v pohybu byl
veřejně projednáván v květnu t. r. ,
následně schválen dopravní komisí
a 26. 9. také Zastupitelstvem MČ.
Generel dopravy v klidu byl
rovněž projednán dopravní komisí.
Veřejné projednání tohoto dokumentu se za účasti odborníků
uskuteční dne 10. 10. v KC Beseda.

Většina aut není z Klánovic
Z analytické části generelu dopravy v klidu, která vychází z podrobného dvoudenního průzkumu
(235 respondentů) vedeného
ve dnech 14. - 15. června 2012,
jednoznačně vyplývá, že Klánovice
na úkor svých občanů řeší problémy okolních vesnic a městských
částí. Na koláčovém grafu je uvedeno procentuální zastoupení vozidel parkujících u nádraží pro jednotlivé okolní obce. Podíl Klánovic
zde činí 19%.
Výzkumy dále potvrdily, že
80 % parkujících pokračuje do cíle
své cesty vlakem, tedy, že využívají
parkovací stání u nádraží jako tzv.
živelné P+R. Tomu odpovídá
i střední doba stání jejích vozidel,

která je 8:35 hod., přičemž značná
část parkovací kapacity je zaplněna již mezi 6-7 hodinou ranní,
ačkoli největší nájezd vozidel byl
zaznamenán mezi 7-8 hodinou
(viz. sloupcový graf)

Bude tedy nutné zavést restrikce vůči okolním a zvýhodnit rezidenty Klánovic. Pak bude
kapacita parkovacích míst v okolí
nádraží dostatečná, ulice nebudou
přeplněny parkujícími auty a do ce-
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lého živelného systému se vnese
řád.
Doporučovaným řešením je zavedení zóny placeného stání. Tato
zóna musí být zavedena na celou
městskou část s tím, že je možno ji
ale vyznačit pouze v části u nádraží, jak je uvedeno na přiložené
mapce.
Provozování ZPS se děje na základě schválené koncepce HMP.
Ze zákonných důvodů je jediným příjemcem tržeb z parkovného Hlavní
město Praha. V případě, kdy je městské části svěřená i majetková správa,
stává se tímto i příjemcem tržeb
z parkovného, avšak nese s sebou

Minibusy zavedl i Újezd nad Lesy FOTO Archiv
i veškeré náklady spojené se zřízením a provozováním ZPS – MČ se
stává investorem, byť toto může přenést smluvně na najatého správce.

Po skončení každého roku se provádí vyúčtování provozování ZPS,
kdy se od sebe odečtou příjmy
a náklady. Rozdíl se poté dělí v poměru 1 : 1 mezi hlavní město a městskou část a MČ musí hlavnímu
města poslat jeho podíl na „zisku“.

Autobus jako alternativa aut.
FOTO Archiv
Prakticky by v okolí nádraží byla
„modrá zóna“ s tím, že rezidenti Klánovic by si mohli koupit roční kartu.
Tato zóna by byla zavedena buď jako
kombinovaná nebo by zde bylo vyhrazeno několik stání pro krátkodobé
placené stání (parkovací automat).
Modrá zóna by mohla mít například
platnost od 7 h do 12 h ve všední dny
tak, aby místním nekomplikovala
běžný život (návštěvy v odpoledních
hodinách, sobotách atd.), ale aby se
zamezilo živelnému P+R parkovišti.
Ing. Ondřej Voleš, PhD,
radní pro dopravu
Klánovice jsou ideální místo pro kola
FOTO Archiv
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Klánovický Hyde park
Doprava patří mezi naše priority.
Slíbili jsme Vám, že v rámci zklidnění dopravy zavedeme zónu
30 km/hod. Tato zóna je již zavedena. Do konce roku budou instalovány moderní stojany na kola.
Rozšířili jsme obslužnost městskou
hromadnou dopravou. Pro další
kroky ke splnění našich volebních
slibů jsme podpořili vypracování generelu dopravy v klidu a dopravy
v pohybu. Generel dopravy v klidu
popisuje problematické parkování
u nádraží a nastiňuje možné řešení,
vznik tzv. modré zóny. Zásadně to
ovlivní dopravu i parkování v Klánovicích. Ne všichni budeme zřejmě
s navrhovaným řešením spokojeni,
ale každý z nás má jedinečnou příležitost se tohoto rozhodování
zúčastnit. Oba dokumenty jsou
k dispozici na www.praha-klanovice.cz a veřejné projednání proběhne za účasti odborníků 10. října
v KC Beseda.
Petr Soukup (ODS)

Batrachomyomachie?
Ne, děkuji!
I Česká republika má již zkušenost s antipolitikou. Jedná se
o postoje, kterými na celostátní
úrovni smutně prosluly Věci veřejné. Antipolitika zakládá svůj
úspěch na obecně negativním
vnímání „politiky“ a na používání
laciného populismu. Výsledkem
antipolitiky jsou často i žabomyší
války (v řečtině Batrachomyomachia) a těch jsme už dva roky
svědky mezi tzv. koalicí a opozicí
i v Klánovicích, kde se na vyvolávání atmosféry zbytečného konfliktu často bohužel podílí i tento
zpravodaj. „Koaliční strany“ v Klánovicích dělaly dobrou práci, nyní
ale nastal čas, aby se i tzv. opozice aktivně podílela na řízení
obce. Konečně bychom tak ukončili nesmyslné spory, které pouze
ohrožují obec a její krásy a nepřinášejí nic dobrého.
Giuseppe Maiello, Čas na změnu

Zastupitelstvo v poločase
Zanedlouho uplyne polovina volebního období, což může být důvod
k ohlédnutí. Vedení naší MČ se má
čím pochlubit, přesto si myslím, že
by bylo co zlepšovat – zejména mi
jde o kontraproduktivní rozdělení na
koalici a opozici. Přiznávám, že si
moc z toho, co se povedlo, na svůj
štít připsat nemohu, o některých věcech jsem byl informován až následně. Po vytvoření Rady MČ pociťuji určitou degradaci zastupitelské
funkce, neboť mnohá rozhodnutí
probíhají bez vědomí „řadových“,
hlavně „opozičních“ zastupitelů.
Přitom je evidentní, že úspěšné klánovické zastupitelstvo musí mít
dobré kontakty na pražský magistrát, neboť veškeré zdejší větší
investice jsou odkázány na přísun
magistrátních peněz. Tady zůstává
ke škodě Klánovic přehlížena možnost užší spolupráce vedení radnice s představiteli TOP09.
Tomáš Ruda (TOP 09)

Dům seniorů stále v nedohlednu
Poslední KZ uvádí, že si naši senioři
na jarní besedě společně postěžovali na tempo výstavby domu pro seniory. Uvádím fakt, že pan starosta
Hanzal zajistil pozemek a stavební
povolení. Za mého starostování
jsem investicí do tohoto pozemku
v roce 2007 zachránil toto stavební
povolení před propadnutím. Takže
se dnes stále jedná o rozestavěnou
stavbu s platným stavebním povolením a částka 10 mil.Kč z prodeje
Švestkovy vily měla být do této
stavby investována. Předpokládal
jsem, že se s argumenty půjde dál
na Magistrát, na ministerstvo,
že máme platné stavební povolení,
že dáváme pozemek a 10 mil. Kč,
ať nám také pomohou. Bohužel dál
je to o tom, že by to od našich politiků chtělo zde více aktivity a méně
plevelného slohu. Přitom je zde riziko utracení těchto 10 mil.Kč jinde
až příliš reálné. *
Ladislav Hrabal, Občané Klánovic

Klánovický S-bahn
Parkování u nádraží nelze řešit odděleně od celkové koncepce dopravy
v Klánovicích. Takový systematický
plán zde ale doposud neexistoval
a v důsledku toho zde máme nesmyslné jednosměrky i chaos u nádraží a v přilehlých ulicích. Jako radní
zodpovědný za tuto gesci jsem inicioval vypracování generelu dopravy,
jehož tzv. klidová část se věnuje parkování u nádraží. O faktických doporučeních generelu se blíže rozepisuji
dále v tomto čísle, zde proto jen
stručně: Nechceme rozšiřovat parkovací plochy a suplovat tak P+R
parking. Na současných stáních plánujeme zřídit kombinaci rezidenčního
a placeného parkování. Budeme se
věnovat posilování alternativní přepravy k nádraží v ranních a odpoledních hodinách (podmínky pro cyklodopravu a úschovna kol, rozšíření
minibusu, lokální taxi dispečink).
Ing. Ondřej Voleš, PhD,
Spolu pro Klánovice

Hlas Klánovic
příspěvek nedodal

Příspěvky
ODS,
Spolu pro Klánovice
a TOP 09
byly kráceny KZ

*Dle informace stavebního úřadu
Prahy 21 vypršela platnost
stavebního povolení
v červenci 2008 - pozn. redakce

Poznámka Redakční rady: Příspěvky na této straně vyjadřují stanoviska uskupení zastoupených v klánovickém
zastupitelstvu. Redakční rada KZ do jejich obsahu nezasahuje.
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tam dost), od České Pošty k Šestajovicím
a od Náměstí H. Vilgusové ke Smiřické
a zastávce ČD Praha-Klánovice. Navrženy jsou i další trasy.
Realizována je pouze světelná křižovatka u ZDŠ a dopravně značené cyklostezky
ve Smržovské a V Soudním. Takže - není nutno čekat na velký projekt M HMP, je třeba oživit dokument a získat další finance, protože
za pár korun se toho pořídit moc nedá.
K druhému příspěvku jen osobní poznámku k MHD A262.
Ke spojení do oblasti „Hornopočernicka“ existuje již delší čas usnesení MZ, požadující jeho urychlenou realizaci. Ač v té
době nebyly místní komunikace pro provoz
linky vhodné, sondoval jsem možnost provozní realizace na ROPIDu. V té době měl
DPP k dispozici tři minibusy: dva obsluhovaly
linku Anděl – Žvahov a třetí byl reservní. Měl
jsem radost, když 262 začala jezdit, zejména rozšířená o nové zastávky v době úspor.
Chápu ji jako význačnou pomoc občanům se
sníženou pohyblivostí i nemocným, zejména když nemají vždy po ruce jiné „přibližovadlo“. Vyjádření pana zastupitele je opravdu velice kontraproduktivní.
S poděkováním Jaroslav Losert

Letní ozvěny
Většina z nás prožila krásné léto
v Klánovicích. Bohužel ne všichni. V ulicích U Besedy a Ve znaku si klánovické léto neužili. Oprava silnic se táhla
a znepříjemňovala život těm, kteří zde
bydlí. MČ v předchozích KZ sdělovala,
že s firmou se špatně komunikuje a v posledním KZ uvedla, že termíny budou dodrženy. Obyvatelé ale neví, jaký byl či je
řádný termín ukončení rekonstrukce. MČ
by měla tuto informaci občanům sdělit.
Další klánovickou nepříjemností je, že
z kostela byly ukradeny měděné okapy
a svody. Jiný nenechavec si zase odnesl
stylovou lampu z Besedy.
Ale byly i příjemné postřehy. Navštívili nás přátelé. Jeli vlakem a potom midibusem na Nepasické náměstí. Sdělovali, že se klánovičtí už ve vlaku vzájemně zdravili a později když nastoupili do midibusu, řidič vítal pasažéry s úsměvem a pozdravem a ti stejným způsobem odpovídali. Klánovická atmosféra je příjemně překvapila.
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Slovo zastupitele

Bezpečná cesta do školy
Rád bych, reagoval na sloupek „Bezpečná cesta do školy“ Bc. Palaty a příspěvek
„Mlčet znamená souhlasit“ Ing. Hrabala,
CSc., KZ 9/2012.
Projekt „Bezpečně do školy“ existuje na
ZDŠ, a ÚMČ Praha-Klánovice v papírové
i elektronické formě. Vznikl na obecnou výzvu Odboru dopravy MHMP školám. Na tvorbě spolupracovali žáci prvního stupně ZDŠ.
Děti, vedené paní učitelkou, s pomocí rodičů, shromáždily anketou informace o svém
pocitu nebezpečí při docházce do školy.
Na vyhodnocení ankety navázal projekt, vypracovaný na Fakultě dopravní ČVUT v Praze. Projekt byl předložen jako bakalářská práce a s výsledkem „výborně“ obhájen na jaře
2010. Obhajoby jsem se, na požádání,
zúčastnil jako oponent.
Práce obsahuje vstupní podmínky, návrh řešení, mapovou část i fotodokumentaci. Všech jednání na ZDŠ se zúčastňoval zástupce OD MHMP a byla přislíbena
finanční podpora, neboť úroveň celé práce byla vyhodnocena jako vynikající. Místní cyklotrasy navazují na regionální cyklostezky – „Pražské kolo“ a „Pojizeří“
a obec Šestajovice. Po Slavětínské trasa
vede na samostatných pásech (místa je
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Dalším příjemným zážitkem bylo,
když jsme při našem běžeckém kolečku
vyběhli z lesa do ulice Jeníkovická a uviděli před jednou zahradou židli, na ní přepravku, v ní cukety a dýně s cedulkou
10 Kč za kus a s prosbou: „Peníze prosím vložte do schránky“. Neuvěřitelné!
Mezi příjemné zážitky bylo i srpnové pracovní setkání v Besedě. Společnost Nadosah dostala finance na vylepšení Besedy z grantu od T-mobilu. Sešlo se nás hodně. Většinou ženy a to jak
klánovické maminky tak i děvčata z T-mobilu. Dostavili se i dva pracovně zdatní muži - pan ředitel Žák a pracovník
z T-mobilu. Takovéto společné pracovní
setkání má své kouzlo, popovídali jsme
si se štětkou v ruce stejně dobře jako bychom seděli u piva či vína a navíc jsme
přispěli k tomu, že nová sezóna Besedy uvítá své návštěvníky s bíle natřeným
plotem a novým vybavením pro děti.
(kráceno KZ)
Marie Mikušová

Pravda“ v zájmu čtenáře
Jak získat relevantní a objektivní informace o dění v Klánovicích? Přirozeně se nabízí Klánovický zpravodaj, který má být dle
svého statutu „informačním periodikem pro občany Klánovic“.
Problémem ale je, co si kdo pod
tímto pojmem představuje. Někdo
informace vyvážené, někdo informace řádně zcenzurované.
Každý příspěvek totiž podléhá
schválení Redakční radou. Tato
mocná skupina rozhoduje o tom,
který článek bude otištěn a který
nikoliv. U některých nepovolí dokonce ani uveřejnění v internetové verzi KZ+, přičemž autory
o tom (v rozporu se statutem
KZ!!!) raději ani neinformuje.
To aby náhodou nechtěli svůj článek uveřejnit alespoň formou placené inzerce. A podle čeho rada
při výběru článků postupuje? Podle slov své předsedkyně Martiny
Petráčkové rada posuzuje, který
článek je skutečně v nejlepším zájmu čtenáře. Opravdu si velmi
„cením“ toho, jak se tato rada stará o mé zájmy a o zájmy ostatních
klánovičáků… Soudě dle podoby
KZ v posledním roce se zdá, že
RR dbá především o naše zdraví
a nechce, abychom se zbytečně
rozčilovali nad některými nešvary. Asi proto „hodná“ RR za nás
rozhoduje o tom, jaká je ta „správná“ pravda. Asi proto v KZ nacházíme převážně články pochvalné a pozitivní, články o úspěších a pracovitosti našich představitelů a vyhlídky na světlé zítřky. A asi proto v KZ naopak nenajdeme „ošklivé“ informace
o tom, jak postupují (nebo nepostupují???) práce na projektu
Senior-Centra, proč se Policie
ČR zajímala o poptávkové řízení
a financování akce „Lípy“ nebo informace o tom, že starosta opustil klánovickou ODS a přešel/přeběhl do ODS Běchovice. Trochu
mě z toho mrazí v zádech. Nějak
jsem se totiž domníval, že doba,
kdy nějaká komise „v zájmu čtenáře“ posuzuje „správnost“ názorů, je už přes 20 let minulostí…
Ferdinand Polák
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Revitalizace rybníka Horní
Na Placinách

Informace Úřadu MČ

V září 2012 bylo vydáno Úřadem
MČ Praha 21, odborem životního
prostřední a dopravy stavební povolení ke stavbě: Revitalizace rybníka Horní Na Placinách. Znamená
to odbahnění horního rybníka,
úprava hráze a objektů. Výhledově
bude odbahněn spodní rybník.
Alena Janoušková

Vážení občané,
my všichni, ale zejména děti jsme
se těšili na léto plné sluníčka a dny
dovolených. Dovolenou máme většinou za sebou. Většinou nám zůstaly
hezké vzpomínky a sluníčko si s námi
ještě občas pohrává i nyní. Dětem
dny volna skončily a nastal čas školního roku. Pro školáky z Klánovic
příp.okolí se v průběhu prázdnin
událo několik změn, a to jak například
v mateřské škole výměnou paní ředitelky za pana ředitele, tak byly v základní škole provedeny stavební
úpravy, aby se jim ve škole líbilo
a měli kulturnější a bezpečnější prostředí.
V průběhu letních měsíců bylo
upraveno dětské hřiště u školní budovy ve Smržovské ulici, kde městská část nechala položit travnatý koberec, aby si ti nejmenší nemuseli
hrát v prachu, na budově byla opravena terasová střecha, aby do ní nezatékalo a v mezích možností narovnány a opraveny okapy. V budově
základní školy v ulici Slavětínská proběhla kolaudace nově vybudovaných
tříd v podkroví, byla zahájena přístavba výtahu, bezbariérový vstup
do školy. Přístavba výtahu probíhá
a měla by být ukončena v listopadu
2012. Dále byla v měsíci srpnu kompletně opravena kotelna v základní
škole a v souvislosti se zahájením
školního roku byly nově natřeny
všechny přechody v bočních ulicích
od Slavětínské, a to pro bezpečnou
chůzi zejména žáků do školy.
Pro řádné využívání tělocvičny Beseda a zajištění rovných podmínek
pro všechny zájemce o její pronájem
byla přijata ze strany ÚMČ opatření.

Kontejnery na objemný odpad
budou přistaveny v sobotu
20. 10. 2012 od 12:00 hod.
do 16:00 hod. na těchto místech:
Přimské náměstí
Aranžerská ulice
(křižovatka s ul. Nové Dvory u separovaného odpadu)
Do přistavených kontejnerů na
objemný odpad je možné odložit:
starý nábytek, koberce a linolea,
zrcadla, umyvadla, vany a WC
mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty
nelze odkládat:
živnostenský odpad, nebezpečný
odpad (např. - autobaterie, zářivky,
barvy, rozpouštědla, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory,
počítače, lednice, mrazáky a sporáky
Prosíme občany, aby odpad
ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí.
Objemný odpad lze ukládat
ve sběrném dvoře v Praze 9-Běchovicích a v Praze 9-Horních
Počernicích.
Kontejnery na listí a rostlinný
odpad budou přistaveny v těchto
termínech a na místech:
13. 10. 2012 od 13 hod. do 16 hod.
sobota odpoledne
Lovčická x Malšovická
Přimské nám. (u separovaného
odpadu)
Medinská x Smiřická (u bytových
domů)
20. 10. 2012 od 9 hod. do 12 hod.
(sobota) dopoledne
Lochenická x Medinská
Želkovická x V Cestkách
28. 10. 2012 od 9 hod. do 12 hod.
(neděle) dopoledne
Nepasické nám. x Rodovská
Dobřenická x Voňkova
Kuchařská x Aranžerská
(u separovaného odpadu)

8

Zámek byl vyměněn a s okamžitou platností dostali na starost provoz v tělocvičně Beseda správci
ze sportovní haly. Dnes, pokud si
chcete jít zacvičit do této tělocvičny,
stačí pronájem domluvit se správcem ve sportovní hale, vyzvednout
si před cvičením klíče a po skončení je zase vrátit. Protože nám
není lhostejný stav této tělocvičny
a chtěli bychom z ní udělat kulturní,
sportovní zařízení, poptali jsme odborné firmy k předložení předpokládané finanční náročnosti při
opravě parketové podlahy, vymalování prostoru atd.
V srpnu byla s firmou REN CAR
domluvena údržba autobusových zastávek na Slavětínské ulici, a to čtyř,
které zmíněná firma spravuje. Společnost nám vyšla vstříc též v naší
žádosti, aby byly do zastávek instalovány rámečky na umístění mapy
Klánovic.
V září proběhlo jednání hodnotící
komise pro výběr dodavatele digitalizace kina KC Beseda, v listopadu
2012 proběhne realizace opravy podlahy ve Sportovní hale starosty Hanzala. Během měsíce září probíhá též
oprava havarijního stavu kanalizace
v bytovém domě Bazar a tato potrvá
cca do poloviny října.
Slíbili jsme úřad otevřený a co nejvíce transparentní. Všechny naše aktivity ohledně výzev k předložení nabídek na dodávky stavby nebo služeb
ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek najdete na našich www
stránkách v sekci „Veřejné zakázky“.
Přeji všem ještě hodně slunečních
dní.
Ivana Horská,tajemnice ÚMČ

Milí spoluobčané,
rada naší Městské části si vás dovoluje pozvat na
BESEDU SE ZPRACOVATELI DOPRAVNÍHO GENERELU KLÁNOVIC.
Dále bychom vás chtěli seznámit s projekty rekonstrukce komunikací
nebo jejich částí, tzv. „etapou 0003, Komunikace III“
[K Rukavičkárně (Slavětínská – Sendražická), Krovova (Slavětínská – Sendražická), Kunčická, Lovčická (Slavětínská – Karla Křížka), Sendražická (Lovčická – Boušova), Voňkova (Lovčická – Boušova), Blešnovská (Blatovský potok /cca v půlce mezi Kuchařskou a Novými Dvory/ – Lovčická), Řepečská].
Beseda se uskuteční ve středu 10. října od 17 30 hodin
v KC Nová Beseda.
Všichni jste srdečně zváni
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Policie informuje
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28. října v 17 hod

Bezpečnost 21
Rád bych, po prázdninové odmlce, pozdravil všechny obyvatelé
z obvodu Prahy 21. V současné
době, kromě zpracovávání a dokumentace trestných a přestupkových
činů a běžné hlídkové činnosti, prožíváme přípravy na nastávající stěhování našeho oddělení na nové
místní oddělení, které nám nechalo
postavit současné zastupitelstvo
ÚMČ Prahy 21 v čele s panem starostou RNDr. Roušarem. A za to jim
patří naše veřejné poděkování. Nové
místní oddělení policie bude hned vedle ÚMČ Prahy 21 s vchodem z ulice
Hulická, a bude tedy blíže našim občanům. Stěhování oddělení by mělo
podle plánu proběhnout během měsíce října. Už teď se těšíme na nové
prostory a příjemné prostředí, jak pro
nás, tak i pro naše občany.
V měsících červenci a srpnu
2012 byl zaznamenán mírný nárůst
trestné činnosti oproti stejnému období roku 2011. Opětovně byly přijaty
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bezpečnostní opatření zdejším oddělení, tak jako minulý měsíc,
ve formě pořádání mimořádných dopravních bezpečnostních akcí se zaměřením na vyhledávání trestné činnosti spojené s dopravou a jinou
majetkovou trestnou činností, dále
pak vyhledávání celostátně hledaných osob a věcí. V červenci a srpnu
2012 bylo zaznamenáno v celém obvodu MOP Újezd nad Lesy celkem
75 trestných činů, což je o 9 trestných
činů více než v předchozím roce
za stejné období.
Co se týče obvodu části Klánovice, je statistika následující:
V červenci a srpnu 2012 bylo zaznamenáno celkem 18 trestných činů,
což je o 3 více než za stejné období
roku 2011. Ve čtyřech případech se
jednalo o vloupání do motorového vozidla, ve čtyřech případech o vloupání
do rodinných domů a firem V ostatních případech se jednalo o drobné
krádeže či podvodné jednání.

se u příležitosti
státního svátku
DNE VZNIKU SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
koná
za účasti veřejnosti

TRADIČNÍ AKT
KLADENÍ VĚNCŮ
u památníčku za kostelem.

Jubilanti
V říjnu oslaví své narozeniny
Pavel Hrubý
Olga Nyklíčková
Zdeňka Vojtěchovská
Marie Vlasáková
Jiří Podhora
Helena Kocourková
Jana Blažková
Václav Fereš

Střípky z policejní práce
v praxi za uplynulý měsíc
Alkohol za volant nepatří
To, že alkohol za volant nepatří, se
přesvědčil 22letý muž, kterého kontrolovala hlídka policie MO Újezd nad
Lesy dne 1. 7. 2012 ve velmi brzkých
ranních hodinách v Běchovicích ul.
Za Poštovskou zahradou, když řídil
osobní motorové vozidlo značky VW.
Během kontroly bylo zjištěno, že muž
před jízdou požil alkoholické nápoje.
Následným měřením byla zaznamenána hodnota 1,79 promile alkoholu
v dechu. Po řádném prověření a zajištění důkazů byl spis realizován ve
zkráceném přípravném řízení se sdělením podezření.

Řízení vozidla se zákazem
řízení od soudu se nevyplácí
To, že řízení vozidla se zákazem řízení vyslovený soudem se nemusí
vyplatit, se přesvědčil 29letý muž,

kterého zkontrolovala hlídka policie
MO Újezd nad Lesy v Běchovicích
ul. Českobrodská dne 16. 7. 2012
v odpoledních hodinách, když řídil
osobní motorové vozidlo značky VW.
Během kontroly bylo zjištěno, že muži
byl soudem vysloven zákaz řízení
motorových vozidel na dobu 5 let.
Po řádném prověření a zajištění důkazů, byl spis realizován ve zkráceném přípravném řízení se sdělením
podezření.
Jako pokaždé se na závěr obracím
se na občany obvodu Prahy 21, aby
v případě podezřelého jednání neváhali a volali na linku 158, která je bezplatná nebo přímo zde na místní oddělení 974 859 770 a podíleli se tak
na zlepšení bezpečnostní situace
v našem obvodu.
Npor. Ing. Vladimír Fober
vedoucí oddělení

Všem oslavencům blahopřejeme!!!

Svaz tělesně postižených
informuje
Besedy v Klubu STP se konají
v následující dny (vždy pondělí)
1. října 2012 v 16 hod.
12. listopadu 2012 v 16 hod.
10. prosince 2012 v 16 hod.
(téma a jméno hosta bude oznámeno vždy na vývěskách)
Ostatní pondělky je vždy cvičení
na židlích – rovněž od 16 hod.
Vycházky kolem Klánovic:
Vždy v úterý – sraz ve 13 hod.
u vývěsky u školy.
18. září 2012
9. října 2012
13. listopadu 2012
Poslední rekondiční pobyt se koná
od 13. - 20. 10. 2012 v Sezimově
Ústí.
Za výbor MO STP
Olga Paplhamová

Klánovický zpravodaj

Můžete se těšit

Na cestě
a 50 let naší střední
Jedním z vrcholů říjnové nabídky
KC Nová Beseda je představení
Na cestě, které do Klánovic přivede
herečky Nataša Burger a Agátu
Duškovou.
Divadelní hra Na cestě je částečně autobiografickým dílem vycházející z autorčina společného
soužití s dcerou, která zde hraje
jednu z hlavních rolí. Vtipně ukazuje
úskalí soužití dvou žen, které jsou
k sobě svázány jedním z nejsilnějších pout. Iveta Dušková vykresluje
úsměvně, avšak citlivě úskalí i štěstí
společného vztahu dvou žen, které
od sebe sice dělí jedna generace,
ale přesto jsou si v mnoha ohledech
jejich životy i ony samy podobné.
Představení, které vychází ze života, ale protínají ho magické prvky,
živě hudebně doprovází se svým
procítěným zpěvem a tklivou kytarou
Andraž Polič.
Z hudební nabídky stojí za pozornost koncert Yellow Sisters,
Hravá ženská vokální skupina, která
svým zpěvem prochází napříč žánry
soulu, funku, r´n´b, world music,
jazzu i reggae. Sestry jsou zvukovými iluzionistkami. Experimentují
s melodií a rytmem a hledají nové
způsoby práce s hlasem. Jejich ryze
autorská tvorba z nich dělá nejoriginálnější českou a cappellu.
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Tři události měsíce
Podchod sobě, vinobraní a minifestival
Pravda, klánovický železniční
podchod není tak kulturně významná stavba jako Národní divadlo, ale přesto si troufám tvrdit, že
mnoha spoluobčanům poskytne
jeho vybílení stejné potěšení, jako
romantický pohled přes řeku na Zlatou kapličku. V sobotu 15. září 2012
v odpoledních hodinách se nádražní podzemí, připomínající dosud spíše cestu do pekel než
vstupní bránu do naší obce, rozezvučelo lidskými hlasy, mlaskáním
malířských štětek a drhnutím kartáčů. Na zemském povrchu se zjevovaly obílené dětské postavičky
s válečky v rukách, takže rodičům
činilo na závěr akce jisté potíže si
tyto neidentifikovatelné objekty rozebrat. Nutno dodat, že někteří o ně
ani nepřekypovali velkým zájmem.
O významu celého projektu svědčí
i účast jednoho Francouze a jednoho budoucího prezidenta. Dovoluji si proto touto cestou poděkovat
všem, to znamená desítkám lidí,
kteří přišli a přiložili ruku k dílu.
Mnozí z nich také přiložili svoji dlaň
na stěnu podchodu a vytvořili tak
při vstupu do Klánovic symbolický
obraz lípy. A možná proto, že se
happening „Podchod sobě“ konal

Blízké Divadlo Horní Počernice
nabízí ve středu 24. října legendární představení S Pydlou
v zádech Divadelní společnosti
Josefa Dvořáka. Hra S Pydlou
v zádech měla svou premiéru v divadle Semafor 4. 6. 1981 a dočkala
se téměř 500 repríz. Postavička
prostého lidového chytráka, který se
zaplétá v šachové partii mocných,
poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro řadu brilantních
klaunských čísel a stále nachází
vděčné diváky.
V Klánovicích pak Střední škola
hotelnictví a gastronomie oslaví
o víkendu 12 a 13. října padesát
let svého trvání. KZ se přidávají
ke gratulantům.
(lup,nb,dhp)
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Klánovický podchod díky
“brigádníkům” konečně prokoukl.
Foto KSP

jako součást Klánovického Vinobraní, připomíná trochu toto výtvarné dílko lidovou tvořivost moravských sklípků. Celkový dojem
nekazí ani fyziologické anomálie
některých pracantů, jako je například šestiprstý otisk dlaně Aleny
Nejedlé. Sluší se dodat, že celou
akci zorganizovala a financovala
obecně prospěšná společnost Klánovice SPOLU.
Klánovické Vinobraní
Stejně jako v loňském roce se
i letos v sobotu 15. 9. v Restauraci
u Dašů konala pod záštitou městské části Praha-Klánovice akce Klánovické Vinobraní. Odpolední program proběhl ve venkovních
prostorách restaurace. Návštěvníci
mohli ochutnat letošní burčák i jiné
alkoholické nápoje do 20% alkoholu
díky právě vyhlášené částečné prohibici. To však na náladě neubralo.
Svůj stánek zde s programem pro
děti měla Vanessa Hardi (ARTbox).
Chuťové buňky bylo možné povzbudit kozími sýry přímo z farmy
nebo čerstvými koláčky ze Staročeské pekárny – ty byly také možno
vyhrát v podvečer losované tombole. Tradičně nejvyšší účast byla
na after-party – tentokrát již v Restauraci u Dašů, kde se tančilo
do pozdních nočních hodin.
Malý, milý a náš
První září se konal v Besedě
druhý ročník Klánovického hudebního minifestivalu. Stejně jako loni
to byla milá akce se spoustou dobré
muziky, pohodou a přátelskou náladou. Počasí bylo lepší než loni,
takže se hrálo tentokrát venku. Kapely Houpačky, Bedřich a zoufalci,
MorningManiacMusic, Free Q a na
závěr tradiční Blues Klan vytvořily
báječnou atmosféru, ale hlavně spolu
s Klánovickým fórem celou akci zorganizovali. Podobně jako Klánovické
Vinobraní i minifestival podpořila příspěvkem i městská část.
Robert Zoulík, Martina Petráčková,
Luboš Palata

Klánovický zpravodaj
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2. Klánovický veletrh kroužků
vydělal rekordních devět tisíc korun
Ve středu 5. září 2012 se v hale
starosty Hanzala konal druhý ročník
Klánovického veletrhu kroužků. V prostoru velké tělocvičny se sešlo na
30 vystavovatelů, kteří nabízeli výběr
z více než stovky aktivit pro děti i dospělé. Atmosféra si v ničem nezadala
s ruchem skutečných brněnských či
pražských veletrhů. U stánků se nabízelo, diskutovalo a předvádělo, a do
všeobecného hlaholu tak dobře zapadla i živá vystoupení. Na dvě stovky
návštěvníků získalo možnost udělat
si na začátku školního roku přehled
o nabízených volnočasových aktivitách v Klánovicích a blízkém okolí,
případně si rovnou účast na nich domluvit. Součástí veletrhu byla i fi-

nanční sbírka na nákup vybavení ZŠ.
Letos se peníze vybírali formou dobrovolného vstupného, v rámci tomboly
a prodejem dobrot z domácí pekárny.
Výsledná částka činila rovných
9 000,- Kč a byla oproti loňsku dvojnásobná. Spoluorganizátor akce Klánovice SPOLU o.p.s. částku navýší
a nakoupí za ní tabule a stůl s lavicemi na venkovní hřiště u školní budovy č.1. Děti si tak během her mohou nejen odpočinout nebo se
nasvačit, ale pilnější z nich i procvičovat na tabulích nově získané vědomosti. Všem organizátorům i účastníkům patří náš velký dík.
Dana Jonková
členka správní rady KS

Říjen v mateřském centru
V říjnu se roztočí kolečka všech
kroužků, pár míst je ještě volných, informujte se, prosím na www.mcsikulka.webz.cz.
Ve dnech 12. a13. 10 proběhne
tradiční Burza dětských potřeb,
v pátek navečer můžete přinášet věci
k prodeji a v sobotu od 8 do 12 hodin
přijít nakupovat, info na tel.
604 315 231.
V říjnu budou podzimní prázdniny
a možná řada rodičů bude řešit kam
s dětmi, aby je to bavilo – nabízíme

dvoudenní Kempování s kapkou
angličtiny 25. - 26. 10. /čt-pá/
i s jedním nocováním v MC pro děti
5 – 11 let. Strava, pitný režim a bohatý program, částečně v angličtině,
bude zajištěn. Informace na tel.
731 0476 35, adela.ambroz@seznam.cz.
Zájemci o doučování angličtiny
v MC se mohou hlásit na tel.
608 362 310, lze připravit i na zkoušky ve skupině či jednotlivě.
Za MC Dlasková Jitka

Nemáte Ibsenovu Noru?
Víte, jak v knihovně poznáme, že
se prázdniny chýlí ke konci? Nejpilnější žáci a studenti si začnou chodit pro doporučenou školní četbu.
Po 1. září již přijdou i ti ostatní, obvykle s dlouhým seznamem v ruce.
Pak hledáme, rezervujeme a hlavně
dítka přesvědčujeme, aby knížku
rychle přečetla, aby se dostalo i na
ostatní. Protože se skladba této literatury příliš nemění, snažíme se ji
mít ve více exemplářích. Pomáhá
nám pátrání v antikvariátech a často i knižní dary našich čtenářů.
Ostatně, nemáte doma zbytečnou Ibsenovu Noru? Není k sehnání a středoškoláci ji potřebují...
Jaké zajímavosti v knihovně přibyly?
Prozaický debut Marie Michlové

Smrt Múz je skvěle napsaný a kritikou vysoce hodnocený historický
román. Corinne Hofmannová (Bílá
Masajka) navázala na svou trilogii
čtvrtým dílem Afrika, má láska.
Šňupec je dalším dílem Úžasné
Zeměplochy Terry Pratchetta. Zajímavou publikací jsou Příběhy léků
Tomáše Cikrta. Je napsaná čtivě
a pomůže nám zorientovat se v léčivech, jejich účinku i riziku užívání.
Dětem můžeme doporučit obě
knihy, které pro ně napsal Jo Nesbo
(jinak autor výborných detektivek).
Jeho Doktor Proktor baví děti i dospělé. Dále dobrá zpráva pro starší
děti – máme nové díly detektivní
řady Cherub.
Jitka Frýdmanová
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Claireton Chorale
uspěl v Pekingu
na 11. mezinárodní
m festivalu sborů.
Při příletu na čínské letiště
jsme si připadali jak v jiném
světě – mnoho lidí, jiný vzduch
a taky nás lákala nepředstavitelná touha po prozkoumání Pekingu. Po ubytování v krásném
hotelu, jsme celý týden v doprovodu s čínským průvodcem
„Frankem“ pojížděli památku
za památkou. První z našich cílu
bylo Zakázané město, kde sluníčko pralo víc než kdekoli
na světě. Viděli jsme i spousta
dalších památek, ale nejvíce
nás uchvátila starobylá typická
čínská ulička, kde jsme dokonce
ochutnali smažené kobylky,
a Velká čínská zeď. Je to jeden
ze sedmi divů světa a také
pro nás to byl jeden z největších
zážitků.
Další zážitek byly naše koncerty, v soutěží mezi 165 sbory
z celého světa jsme dokonce vyhráli cenu za třetí místo a poté
ještě ocenění za mír a přátelství.
To je opravdu úspěch! Také jsme
zjistili, že lidé v Pekingu jsou velice fascinovaní cizinci, a právě
proto jsme byli součástí atrakce,
každý Číňan si nás chtěl vyfotografovat jako nějaké celebrity.
V Pekingu jsme zažili všechny
druhy počasí od tropického vedra
až po prudké deště, který nás doprovodil až na letiště…
Eliška Chaloupková
a Patricie Urbanová

Klánovický zpravodaj
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Velká cena
již pošesté
v Úvalech
V sobotu 1. září se konala
DEXTER Velká cena města
Úval.
Na technické trati se utkali rekreační jezdci s profesionály a nejrychleji závod dokončil Tomáš Bohata a Zuzana Pirzkallová.
Pořadatelé kromě jedinečného servisu pro závodníky připravili také
bohatý doprovodný program, kterému dominovala exhibice v Dirt
jumpu. Na všechny čekala také
tombola s hodnotnými cenami a
vyhlášení výsledků sobotního závodu i celého seriálu. Velká cena
města Úval byla totiž součástí
Újezd.net „Seriálu tří závodů pro
Zdraví“ a předcházely jí dva jarní
závody v duatlonu a v cyklistickém
orientačním závodě.
Celkovým vítězem se nakonec
stal veterán Michal Novotný z
Kralup nad Vltavou a mezi ženami si až tímto závodem zajistila
prvenství Michaela Matoušková.
Letos vstupovali pořadatelé do
sezóny s heslem: „Když zážitek
je víc než výkon“ a na tváři spokojených závodníků bylo vidět, že
toto heslo na závodech pořádaných sdružením Tři pro zdraví
opravdu platí. Poděkování patří
všem partnerům seriálu, dobrovolníkům, starostům a zástupcům městských částí, závodníkům a všem, bez kterých by se
tyto závody nemohly uskutečnit.
Informace o závodech najdete
na www.triprozdravi.cz
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Oddíl Stopa v roce 2012
Děti z turistického oddílu Stopa
absolvovaly v letošním roce řadu
tradičních akcí. Vedle výletů jsme
uklízeli v Klánovickém lese nepořádek po „prasátkách“ – tím se nechci dotknout divočáků v lese, ale
nepořádných lidí, kteří odhazují
v lese spoustu odpadků. Slušný člověk si obal od vypitého nápoje strčí
zpět do tašky a odnese ho do koše.
Jeho odhození do lesa si opravdu
volá po titulu „prase“.
Velmi úspěšnou byla akce pro
malé děti z mateřské školy. Letos
nám na tuto akci přišlo tolik rodičů
s malými dětmi, že jsme sotva vystačili s odměnami (na naše děti ze
Stopy nic nezbylo) a diplomy jsme
museli narychlo přidělávat v lese.
Dále se musíme pochlubit třetím
místem v celopražském kole přírodovědné soutěže Zelená stezka,
zlatý list. Získalo ho naše družstvo
mladších dětí v kategorii do 6. třídy.
Děti úspěšné v celoroční oddílové
hře jely opět v červnu na tajný výlet.
Letos jsme byli v malé zoologické zahradě Lesů hl.m. Prahy v Malé
Chuchli. Viděli jsme zblízka všechna
zvířata, vyzkoušeli si foukačku na
uspávání drobnější zvěře, zúčastnili
se dětského odpoledne pořádaného
zde ke dni dětí a na závěr dne si děti
ještě zkusily hledat trilobity ve skalách
pod Barrandovem.
Vrcholem naší činnosti v uplynulém školním roce byl tábor. Letos
jsme s dětmi poznávali Žďárské
vrchy. Ubytováni jsme byli na statku

ve vesničce Blatiny (nedaleko Sněžného). Počasí nám přálo, někdy
toho sluníčka bylo až příliš. V chladnějších dnech jsme absolvovali
3 celodenní výlety. Pro děti jsme
dále měli připravenu půldenní
orientační hru. Zbylý čas jsme strávili převážně v chládku nedalekého
lesa při hrách, soutěžích, stavění
přehrad na potůčku a skotačením
ve vzniklých tůních. Nezbytnou
částí programu bylo poznávání přírody – jejich živočichů, bylin a stromů.
Děti provázela celotáborová hra zaměřená na poznání zemědělství. Večery ve společenské místnosti se měnily na burzu se zemědělskými stroji
a komoditami. Nakonec samozřejmě
vyhrály všechny čtyři družiny, protože
našly poklad.
S novým školním rokem jsme tu
opět pro děti z Klánovic a okolí
s nabídkou naší činnosti. Při velkém zájmu dětí však bude nutné
zájemce vybírat, protože kapacita
oddílu je omezená.
Závěrem mi dovolte vyjádřit poděkování našim hlavním donátorům, bez kterých by naše činnost
nemohla být tak bohatá. Jedná se
především o pana Voráčka a jeho
Nadaci pro obnovu a rozvoj, dále
získáváme nemalé prostředky na
činnost od Městské části Praha Klánovice, Magistrátu hlavního města
Prahy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Ing. Petr Macháč
vedoucí oddílu Stopa

Rybářské žně
Co je nového u klánovických rybářů?
¨ Jako každoročně chceme pozvat
všechny domácí i přespolní na tradiční výlov chovného rybníka na
Placinách. Proběhne v sobotu
13. října a začátek je naplánován
již na devátou hodinu ranní. Pro
všechny příchozí bude zajištěno občerstvení a milovníci rybího masa si
budou moci zakoupit živého kapra.

Navíc je tento výlov na delší dobu
poslední z důvodu dlouho plánované rekonstrukce našich rybníků.
Ty budou po dlouhých sedmačtyřiceti letech odbahněny a jejich hráze
budou zpevněny. Dále budou zhotovena nová stavidla a je naplánováno vybudování bezpečnostních
přelivových hran.

Rádi bychom tímto poděkovali
Úřadu městské části Praha Klánovice
s významnou pomocí při úspěšném
dotažení tohoto problému, který se
nedařilo vyřešit několik let. Věříme, že
nově zrekonstruované rybníky budou
opět ku prospěchu nám všem.
Za výbor MS ČRS Klánovice
Richard Hladík, Jiří Kolátor

Klánovický zpravodaj

10

XXI. ročník

strana

13

Fotbalový klub FK Klánovice – přijďte mezi nás
Další klánovická fotbalová sezóna
začátkem září odstartovala. Věříme,
že bude minimálně stejné úspěšná,
jako byla to loňská. Při té příležitosti
zveme všechny malé i větší kluky
a holky mezi nás. Máte-li chuť vyzkoušet si několik tréninků, neváhejte
a přijďte do jednoho z nejkrásnějších
pražských fotbalových areálů (hřiště
najdete na konečné stanici autobusu
číslo 261 u koupaliště). Nezávazně si
s námi můžete zahrát fotbálek a případně se stát součástí některého
z týmů. Pro děti jsou k dispozici výborní trenéři, kvalitní travnaté hřiště,
množství nejrůznějších tréninkových
pomůcek a příjemné zázemí šaten.
Během roku hrajeme mistrovské
i přátelské zápasy, zúčastňujeme se

Starší přípravka.
zimních lig i halových turnajů a v létě
(některé týmy i v zimě) pravidelně jezdíme na fotbalové soustředění.
Každé pondělí a středu od 17 hodin trénují naši nejmenší v rámci minipřípravky (ročník 2006 a 2007),
mladší přípravka (ročníky 2004
a 2005) a starší přípravka (ročníky
2002 a 2003). V úterý a ve čtvrtek
pak probíhají tréninky mladších
a starších žáků (ročníky 1999
až 2001) a mladší dorost (ročník 1996
až 1998). Chcete-li získat další informace, můžete zavolat paní Aleně
Royston (mobil 602 774 668).
A jaké jsou dosavadní výsledky klánovických týmů? Muži „A“ v prvním
kole remizovali v Troji 1:1 a poté prohráli 1:2 s Bohnicemi. Muži „B“ nej-

Mladší dorost

FOTO FK Klánovice

Starší žáci

FOTO FK Klánovice
prve porazili Koloděje 3:0 a doma jen
remizovali s Šeberovem 0:0. Nově
postavený mladší dorost nejprve prohrál 3:9 s Bohemians „B“ a poté
s Braníkem „B“ 2:4. Starší žáci prohráli doma s Bohemians „B“ 2:3
a na hřišti Braníku 1:6. Starší přípravka prohrála v Ďáblicích 6:13
a doma po boji porazila Bohnice 9:8.
Suverénní je tak zatím mladší přípravka, která oba zápasy vyhrála –
v Dolních Měcholupech 10:7 a doma
se Slavií Praha (dívky) 10:3.
Závěrem bychom se chtěli obrátit
na rodiče klánovických fotbalistů
i klánovickou veřejnost s žádostí o finanční i nefinanční (míče, dresy,
sportovní pomůcky apod.) dary v jakékoli výši (možnost i jako sponzorský

FOTO FK Klánovice
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ROZPIS ZBÝVAJÍCÍCH PODZIMNÍCH ZÁPASŮ (případné změny jsou na www.fkklanovice.cz):
Kolo

Datum

Den

Čas

Domácí

Hosté

Kategorie

7.

19.10.12

pátek

16:30

Klánovice

Cholupice

Mladší přípravka

7.

20.10.12

sobota

9:00

Klánovice

Libuš

Starší žáci

7.

20.10.12

sobota

15:30

Klánovice B

Slavia Malešice B

Muži "B"

7.

21.10.12

neděle

10:30

Miškovice

Klánovice

Mladší dorost

7.

21.10.12

neděle

11:30

Satalice

Klánovice

Starší přípravka

7.

21.10.12

neděle

15:30

Klánovice

Hloubětín

Muži "A"

8.

27.10.12

sobota

10:00

Královice

Klánovice

Mladší přípravka

8.

27.10.12

sobota

10:30

Rapid

Klánovice

Muži "A"

8.

27.10.12

sobota

11:00

Klánovice

Řepy

Mladší dorost

8.

28.10.12

neděle

12:00

Lipence

Klánovice

Starší žáci

8.

28.10.12

neděle

12:30

Březiněves

Klánovice

Starší přípravka

8.

28.10.12

neděle

14:30

Dolní Počernice C

Klánovice B

Muži "B"

9.

02.11.12

pátek

15:00

Klánovice

Vršovice

Mladší přípravka

9.

02.11.12

pátek

15:00

Klánovice

Troja

Starší přípravka

9.

03.11.12

sobota

9:00

SK Vikt. Žižkov B

Klánovice

Mladší dorost

9.

03.11.12

sobota

9:00

Klánovice

Tempo B

Starší žáci

9.

03.11.12

sobota

14:00

Klánovice B

Záběhlice

Muži "B"

9.

04.11.12

neděle

14:00

Klánovice

Běchovice

Muži "A"

10.

10.11.12

sobota

9:00

Klánovice

Uhříněves

Starší žáci

10.

11.11.12

neděle

12:00

Vyšehrad

Klánovice

Mladší přípravka

10.

11.11.12

neděle

14:00

Březiněves

Klánovice

Muži "A"

11.

16.11.12

pátek

14:30

Klánovice

Točná

Mladší přípravka

11.

18.11.12

neděle

11:45

Újezd Praha 4

Klánovice

Starší žáci

11.

18.11.12

neděle

13:30

Klánovice

Satalice

Muži "A"

Muži B

FOTO FK Klánovice
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dar). Finanční situace klubu je dlouhodobě napjatá a moc
uvítáme Vaši pomoc. V případě, že nám chcete a můžete
pomoci, obraťte se na Alenu Royston (mail
alena.royston@orchard.cz, telefon 602 774 668).
Další informace o klánovickém fotbalu naleznete
na adrese www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda
tomiks@seznam.cz
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ROMANTIKA-KREATIVNÍ SVĚT
výtvarné potřeby
řezané kvě0ny
dekorace
dárky

Centrum Blatov II, Oplanská 2614, Újezd nad Lesy

www.kve0ny-darky.eu

www.mujsikula.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921

Mladší přípravka.

FOTO FK Klánovice

Placená inzerce
Rodiče chcete, aby vaše dítě bylo připravené
na vstup do základní školy?
Přihlaste své dítě na kurz

Metoda dobrého startu

ÚVALY

Velká parcela o výměře 1068 m2
ve vilové čtvr0, ul. Dobrovského 886.
Na pozemku je RD + garáž.
Možno zde eventuelně postavit i dva RD.
Cena: 4 000 000,-Kč.
Kontakt:
ing. Čeněk Hrdlička 602 201 666

Kurz je určený předškolákům
a dětem s odkladem školní docházky.
Tato originální metoda je vstupní etapou
budoucí výuky čtení a psaní
a působí též jako prevence speciAických poruch učení.
Metoda dobrého startu je zpracována do 25 lekcí.
Začátek kurzu:
Ukončení kurzu:
Kdy:
Kde:
Cena kurzu:
;

listopad 2012
květen 2013

1x týdně středa 16:30 - 17:30 hodin
V Mš Smíškov - Klánovice
3 450 Kč
( 3 250 Kč + 200 Kč za pracovní listy
a zapůjčení rytmizačních polštářků)

Přihlášky a informace:
Mgr. Romana Oubrechtová
tel.:
777 302 239
e-mail: oubrechtova@seznam.cz

Klánovický zpravodaj
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KONTEJNERY KRÁL
s u ť • o d p a d • p í se k • š t ě r k • z e m i n a • k ů r a
př e v oz s t r oj ů • t e r é nn í ú pr a v y • n ak lad ač

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

„Pomohu Vám v právních nesnázích“.

JUDr. Jiří Vyvadil
advokát
bývalý trestní soudce, soudce Nejvyššího
správního soudu, poslanec i senátor
K jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9,
GSM: 606 647 760, e-mail: J.Vyvadil@seznam.cz

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.

Nový dvougenerační dům
z masivu zde v Klánovicích
730m2 vyměním za větší
nemovitost (pozemek).
Tel. 606 542 223
KOUPÍM BYT 3+kk, I. nebo II. patro,
balkon, parkovací stání, rozhraní
Klánovice Šestajovice – Pražská ul.
nebo Trojmezní případně přímo
v Klánovicích. Platba ihned.
Mám zájem i o případný pronájem.
Kontakt: 727 297 697

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

JUNKERS, BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
VIADRUS, VIESSMAN. Servis, montáž,
revize, regulace.
PlynTech Kalát,
www.plyntech.cz, +420 608 62 64 96.

Klánovický zpravodaj
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PROGRAM říjen 2012
KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice |
tel: +420 608 418 494 | www.kcnovabeseda.cz
Výstava měsíce
vernisáž
1. 10. pondělí, 18:30

HLEDÁNÍ KRAJINY, výstava fotografií tvůrčí skupiny 7. JELEN

Koncert
1. 10. pondělí, 19:30
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci

BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

Kino

4. 10. čtvrtek
19:30

POLSKI FILM
ČR / Polsko / 2012 / komedie / 113 min
Improvizovaná komedie o dávném přátelství známých brněnských herců.

Divadlo

5. 10. pátek
19:00

KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Kapesní Klánovický svařák u příležitosti uvedení knihy Nová pražská strašidla.

Tvořivé
dílny

7. 10. neděle
MALUJEME, RAZÍTKUJEME, BATIKUJEME TRIKA A TAŠKY
14:00 - 17:00 Malujeme, razítkujeme a batikujeme trička a tašky různých velikostí. Lektorka: R. Kudrnová

Divadlo
pro děti

7. 10. neděle 16:00
a 8. 10. pondělí, 9:30

POHÁDKA O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Pohádka Divadla pro Malé je plná vtipu, písniček a poučení.
Je přece mnoho důvodů, proč se neztrácet...

Přednáška 9. 10. úterý, 19:30
ŽIVOT V CHUDINSKÉ ČTVRTI V KENI
Benson Ooko nás svým povídáním a krátkým filmem zavede do Kibery, druhé největší chudinské čtvrti v Africe.
Kino

11. 10. čtvrtek
19:30

MUŽI V ČERNÉM 3
USA / 2012 / sci-fi komedie / 104 min / dabing
Agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) - jsou zpět...opět včas.

Divadlo

12. 10. pátek
19:30

NA CESTĚ Příběh matky a dcery, které si během cesty za babičkou řeknou
možná víc, než původně chtěly.

Tvořivé
dílny

14. 10. neděle,
14:00 - 17:00

SCRAPBOOKOVÝ KURZ - KARTONOVÁ MINIALBA Lektorka: P. Staňková,
S sebou: cca 10 FOTOGRAFIÍ RŮZNÝCH FORMÁTŮ! www.kreativity.cz

Kino

14. 10. neděle
16:00

LORAX
USA / 2012 / komedie / 94 min
Smršť bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel, kterou budou vaše děti milovat.

Přednáška 15. 10. pondělí
10:00 - 11:30
Kino

18. 10. čtvrtek
19:30

JAK BÝT V POHODĚ – ASERTIVITA V KOSTCE
Jak si udržet svůj klid,
dělat i to, co nás baví, a odolat přílišným požadavkům a tlaku našeho okolí.
SIGNAL
ČR / 2011 / komedie / 118 min
Komedie o malých českých podvodníčcích a jejich střetu se svéráznými vesničany.

Koncert
19. 10. pátek, 19:30
YELLOW SISTERS
Yellow Sisters je hravá ženská vokální skupina, která svým zpěvem prochází napříč žánry - soulu, funku, jazzu…
Tvořivé
dílny

21. 10. neděle, 14:00 - 16:00 VÝROBA PAPÍROVÝCH MASEK NA HALLOWEEN
Nejen na svátek Halloween si můžete ze čtvrtky vyrobit papírovou masku vašeho totemového zvířete.

Čtení

23. 10. úterý, 10:00

KLÁNOVICE ČTOU SENIORŮM

Přednáška 23. 10. úterý, 10:00 - 12:00 SÍLA ODPUŠTĚNÍ
Jak velký význam má pro naše fyzické i psychické zdraví schopnost odpustit sobě nebo někomu jinému a jak na to.
Kurzy nejen pro kluky KAŽDÉ PONDĚLÍ do konce prosince MODERNÍ YOYOVÁNÍ
Kurzy nejen pro kluky KAŽDÝ ČTVRTEK do konce prosince FOOTSACK (hakisak)
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494 nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz
Změna programu je vyhrazena
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem Po-Pá 10.00-13.00 a 15.00-22.00 a So a Ne 15:00-22:00
Děkujeme Městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
koncertů a divadelních představení pro děti i dospělé.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Šéfredaktor Luboš Palata.
Členové redakční rady KZ: Marie Mikušová, Martina Petráčková, Pavla Fišerová, Radomír Kůla, Giuseppe Maiello, Tomáš Ruda, Robert Zoulík. Kontakt:
zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: úřad MČ, tel: 281 961 201, email: urad@praha-klanovice.cz. Výtvarný návrh hlavičky a grafické úpravy: akad. mal. Jan
Jiskra. Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha-Běchovice, tel. 604 817 600. Registrační číslo MK ČR E 12804. Následující
uzávěrka čísla: 15. 10. 2012. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1300 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Bydlí v Klánovicích

MUDr. Milan Kudyn
V africké poušti se
nad dětským lůžkem
sklání vlídná lékařova
tvář: „Šinu fí muškila?
Fí batna juža? Anta fí
harara?“, ptá se uklidňujícím hlasem malého pacienta. Zní to
jak příběh z Tisíce a jedné noci, ve skutečnosti se ale odehrává v Libyi na konci 80. let. Tím arabsky hovořícím lékařem
je významný český pediatr MUDr. Milan
Kudyn. Narodil se roku 1948 v Praze a po
maturitě jej osud zavál do nemocnice
Na Bulovce, kde pracoval jako zřízenec
na chirurgii. „Oslovila mě tady práce
s dětmi, medicína s malými pacienty mi
přišla taková radostnější. Jak se praví
v jednom vtipu: pediatr je člověk, který
má děti skutečně rád,“ vysvětluje se smíchem, proč se rozhodl pro studium dětského lékařství na Universitě Karlově.
Svoji kariéru začínal v nemocnici Podbořany a na dětské onkologii v Motole
u profesora Kouteckého. „Onkologie je
obrovská škola klinického uvažování.
Nutí vás chápat lidský organismus jako
jeden celek.“ říká doktor Kudyn, který se
ve své dnešní praxi nebrání ani homeopatii či fytoterapii. V roce 1985 odletěl
v rámci zdravotnické pomoci do Libye.
Tehdy to nestraník Milan Kudyn chápal
i jako příležitost opustit Československo
navždy. Na severu Afriky jej ale zastihla
sametová revoluce a on se rozhodl pro
návrat. „Ano, měl jsem tehdy takové
ideály,“ odpovídá na otázku, zda smyslem jeho příjezdu byla touha budovat demokracii. Skepse ale není – alespoň
v jeho případě – na místě. Byl zakládajícím členem a dlouholetým předsedou
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, v roce 2004 kandidoval do Senátu,
působil jako předseda správní rady
Transparency Internacional a v neposlední řadě je členem Společnosti na ochranu
motýlů. Jeho hlavním zaměstnáním, ve kterém si získal věhlas, je však činnost
praktického dětského lékaře ve vršovickém zdravotnickém zařízení EDEN, jehož je zároveň od roku 1993 i provozovatelem. V Klánovicích se Milan Kudyn
poprvé ocitl jako šestiletý chlapec, pravděpodobně již se síťkou na motýly v ruce.
Jeho otec zde totiž zakoupil na radu řezníka Srstky parcelu, nacházející se tehdy ještě uprostřed polí. Od roku 2006
bydlí Milan Kudyn v Klánovicích natrvalo.
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Kolín židovský
čili Jeruzalém na Labi
Kolín, město vzdálené asi půl hodiny cesty autem na východ od Klánovic a vlakem jen o malinko víc.
Město, které má mnoho tváří, moderní, gotickou, hudební, kubistickou…. Pojďme se dnes podívat na
jednu z nich, na tvář Kolína židovského. Nalezneme zde nejen hřbitov,
ale i synagogu a bývalé ghetto.
A nejde o památky ledajaké. První písemné zmínky o židovské komunitě
pocházejí ze 14. století. O dvě století
později byla kolínská obec druhá nejpočetnější v Čechách hned po té
pražské. Kousek od náměstí se zachovala velká část bývalého ghetta,
a to podél ulic Na hradbách a Karoliny
Světlé. Nechybí zde ani úzká ulička
s rampouchy – vzpěrami mezi zdmi
domů – tak typickými pro židovské zástavby u nás. Rozložitá barokní synagoga je skryta ve dvoře domu č.p. 157
a její přívětivě prosvětlený interiér
s dochovaným svatostánkem (aron
ha-kodeš) je možné shlédnou po zakoupení lístku přímo v informačním

centru v průjezdu domu. Dnes slouží
k pořádání kulturních akcí a z vlastní
zkušenosti mohu zážitek večerního
koncertu v kolínské synagoze vřele
doporučit. Může-li pražskému židovskému hřbitovu některý jiný konkurovat, jak významem, tak krásou, pak je
to právě ten kolínský. Kromě náhrobku
Becalela, syna rabbi Lowa z roku
1599 zde naleznete více jak 2 600 náhrobků, nejstarší z nich z 15. století.
Hřbitov se nachází v Kmochově ulici
asi 10 minut od náměstí a jeho prohlídku je třeba domluvit v informačním
centru. Šalom.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

OKI-DOKI
Aneb umrlec s kytarou
Uprostřed Zelenče se nachází
zelená rohová budova, restaurace
Oki-doki, která byla před několika lety
otevřena po nákladné rekonstrukci.
Za barovou, kuřáckou částí, je velká
dvorana s prosklenou střechou a dětským koutkem. V podlaze je prosklená kobka s kostrou, hrající na kytaru.
Na cihlových zdích visí vitríny s nasvícenými elektrickými kytarami. Podoba interiéru a vkusné doplňky jsou
velmi příjemným překvapením. Čepují
především Lobkowicze a Černou
Horu. Při pohledu do jídelníčku jsou
ceny hlavních jídel mírně vyšší. Dali
jsme si medailonky z vepřové panenky zapečené s nivou a pečenou bramborou. Jídlo bylo úžasně naservírované, ale chutnalo průměrně. Fusilli

s lososem – opět prvotřídní čerstvá
ryba, ale těstoviny byly zbytečně
mastné a šetřilo se bylinkami a smetanou. Dojem napravil perfektní grilovaný ananas s karamelem a vanilkovou zmrzlinou a vynikající italské
espresso či macchiato Filicori, které
nás nadchlo a příjemně naladilo
do zbytku dne. Nabízí zde i pravé
neapolské pizzy, které jsme nestačili
ochutnat.
Jídlo: ★★★✩✩
★
Interiér: ★★★★✩
Restaurace OKI-DOKI,
Čsl.Armády 43, Zeleneč
www.mnam.oki-doki.eu
otevřeno: po-čt 11-23, pá 11-24, so-ne
12-24, volání zdarma: 800 654 654
Ivana Zoulíková

