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CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

V areálu Střední školy hotelnictví a gastronomie je i vysoká škola a konferenční
centrum s hotelem a dokonce i Muzeum gastronomie
FOTO SŠHG
Pokud se Klánovice mohou něčím v porovnání se svým okolím pyšnit, pak to
vedle překrásné, ale stále ještě neobnovené tradice lesních lázní, výstavnosti mnoha zdejších vil a záviděníhodného klidu je rozhodně zdejší školství. Protože v Klánovicích lze doslova
od školky, přes základní a střední školu dostudovat až k vysokoškolskému
diplomu magisterské úrovně.
Všechna zdejší zařízení si přes různé
problémy školství, které se nevyhnuly
ani školám klánovickým, udržují velice
vysokou úroveň. Učiteli, vychovateli,
profesory a přednášejícími počínaje
a zázemím, mnohdy i architektonicky
zajímavým nekonče. Zájem se samozřejmě logicky soustřeďuje na mateřskou a Masarykovu základní školu,
které svoji úroveň potvrzují už jen tím,
že zájem o umístění dětí a žáků na ně
mnohdy přesahuje jejich kapacitu a jejich věhlas do nich přivádí děti i žáky
z okolních obcí a městských částí. Samostatnou a nikoli nevýznamnou kapitolou je Dětský domov Klánovice, který už svým prostředím patří k nejlepším zařízením svého druhu v České republice.
Trochu stranou obecného, nikoli obecního, zájmu stojí zdejší Střední škola

hotelnictví a gastronomie, špičkové
zařízení celorepublikového významu,
které příští měsíc oslaví padesát let své
existence, čemuž se samozřejmě KZ
bude v příštím čísle náležitě věnovat.
Protože se mi občas poštěstí navštěvovat akce nejvyššího společenského
významu, jako státní recepce, večeře
prezidentských návštěv, či slavnosti významných velvyslanectví, mohu vás
ujistit, že tam všude se se studenty této
výjimečné školy setkáte.
Nejvíce utajeným zařízením je zdejší
Vysoká škola podnikání, která je pražskou pobočkou stejnojmenné v Ostravě působící školy a Manažerský institut COOP, který poskytuje postgraduální vzdělání a školení této nejvýznamnější české maloobchodní síti.
Soukromá Vysoká škola podnikání,
která má i magisterskou akreditaci, poskytuje plné vysokoškolské vzdělání
kombinovaným způsobem studia.
Šíří poskytovaného vzdělání i jeho
úrovní nemají Klánovice v širokém
okolí obdoby a je to rozhodně oblast,
do níž by měly dále investovat a snažit se o její rozvoj a ještě větší zapojení
dětí, žáků, studentů a škol do života
obce.
Viz téma str. 4 a 5
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
O prázdninách byly Klánovice
bohaté na události, začali jsme s další opravou školy – dostavbou výtahu a rekonstrukcí kotelny. V současné době je již nová školní kotelna v provozu a hrubé stavební práce pro stavbu výtahu budou dokončeny do poloviny měsíce září. Výtah
(vybavení výtahu) bude nainstalováno do konce roku. Škola v novém
školním roce uvítá své žáky novými
učebnami – učebnou hudební výuky
a počítačovou učebnou. Investice do
základní školy v letošním roce jsou
předpokládány ve výši 6,5 mil. Kč.
V rámci zpříjemnění vstupu do základní školy Městská část investovala
do zlepšení školní hřiště částku
ve výši cca 70 tisíc korun.
Díky přidělené dotaci na opravu
povrchu ve sportovní hale bylo vypsáno výběrové řízení a vybrán dodavatel – firma ROYAL TECH s.r.o.,
která provede opravu sportovního
povrchu tak, aby splňoval současné
normy a sportovci si neničili při sportu své zdraví. Předpokládané náklady na tuto akci činí 1 040 000 Kč.
V měsíci srpnu v Klánovicích došlo
k rozšíření dalších zastávek pro midibusovou linku. V ulici K Rukavičkárně
od září přibydou nové zastávky. Další
zastávky budou realizovány po ukončení správních řízeních – povolení
o umístnění stavby. Předpokládáme,
doplnění těchto stanic do konce letošního roku.
Tempo pokračování stavby komunikací – stavba č. 0196 TV Komunikace
se v letních měsících zbrzdila. Nicméně
jsme byli investorem stavby – Odbor
městského investora hl.m. Prahy a zhotovitelem ubezpečeni, že etapa stavby nemá zpoždění a bude řádně v termínu dokončena.
V závěru měsíce srpna jsme zaznamenali enormně vysoké teploty. Děkuji dobrovolným klánovickým hasičům,
kteří se snažili tyto okolnosti zmírnit
a postarali se o snížení prašnosti klánovických cest a zálivku zeleně.
Do mateřské školky nastoupil nový
ředitel Mgr. Žák. Přeji jak žákům mateřské školy tak i žákům základní školy mnoho úspěchů v novém školním
roce.
Petr Soukup
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Zprávy z ÚMČ

Informace z jednání Zastupitelstva MČ
Martina Petráčková
Zastupitelstvo MČ zasedalo před začátkem prázdnin dne 28. 6. 2012
a projednalo tyto nejdůležitější body:
Závěrečný účet MČ Praha – Kláno- Grant ve výši 800 tis. bude použit
na výměnu povrchu podlahy haly.
vice za rok 2011
Závěrečný účet MČ Praha – Klánovice byl po projednání finančním Personální změna v Zastupitelstvu
Zastupitel Ing. Prokopič ze sdruvýborem schválen Zastupitelstvem
MČ jednohlasně bez připomínek. žení Spolu pro Klánovice se před zaV roce 2011 hospodařila městská sedáním zastupitelstva vzdal z osobčást v rozpočtové oblasti se schod- ních důvodů svého mandátu. Jeho
kem 1.737.935,61 Kč, který byl pokryt místo v zastupitelstvu zaujal dle výz přebytků hospodaření minulých let. sledku voleb (po odstoupení paní
K největším investičním výdajům Fisherové) Mgr. Robert Zoulík z téhož
v roce 2011 patřila oprava silnic sdružení.
Robert Zoulík pracuje od začátku
(3.061.554,-) a rekonstrukce školní
volebního období jako zástupce
budovy (11.386.819,-).
ZMČ schválilo také hospodařeni předsedy redakční rady, je také členem komise dopravní. Mgr Zoulík sloZŠ a MŠ Klánovice za rok 2011
žil slib zastupitele a stal se tak čleÚprava rozpočtu na rok 2012 nem zastupitelstva MČ Klánovice.
Celý zápis je k dispozici na
v souvislosti s poskytnutím grantu
na výměnu povrchu sportovní haly www.praha-klanovice.cz nebo v buMČ Klánovice žádala úspěšně dově UMČ. Další jednání Zastupitelo poskytnutí grantu na úpravy stva se uskuteční dne 26. 9. V 18:30
ve sportovní hale starosty Hanzala. v budově UMČ Praha - Klánovice

Informace z jednání Rady MČ Klánovice
Výběrové řízení na výměnu povrchu ve sportovní hale
RMČ vypsala výběrové řízení na
dodavatele výměny povrchu ve sportovní hale a jmenovala členy výběrové a hodnotící komise. Následně
schválila na doporučení výběrové komise objednávku pro firmu Royal
Tech. Oprava povrchu sportovní haly
je ze 70% hrazena z dotaze magistrátu HMP.
Výběrové řízení na digitalizaci kina
RMČ vyhlásila výběrové řízení na
digitalizaci kina BESEDA a jmenovala výběrovou a hodnotící komisi.
Digitalizace je nutným předpokladem
pro další provozování kina v naší
MČ. MČ na digitalizaci získala maximální možnou dotaci ve výši
300 tis. Kč.
Žaloba společnosti UBM Klánovice
Rada MČ vzala na vědomí sdělení
o podání návrhu žaloby společnosti
UBM Klánovice ve výši 2,6 mil. Kč

proti MČ Praha – Klánovice. Podstata žaloby spočívá v údajném zmaření investičního záměru společnosti
UBM tím, že Zastupitelstvo naší MČ
jak v minulém, tak i v tomto volebním
období vyjádřilo opakovaně nesouhlas s napojením sítí a infrastruktury
na plánovanou výstavbu na území
Horních Počernic z důvodu nemožnosti dalšího zatížení Klánovických
cest plánovanou výstavbou. Právní
zástupce městské části bude tuto záležitost řešit a budeme o ní dále informovat na stránkách KZ.
Oprava střechy ZŠ Smržovská
RMČ schválila uzavření smlouvy
s firmou Complet Service CZ, s. r. o.
na opravu střechy u budovy Smržovská 1.
Nové zastávky midibusu
RMČ schválila uzavření objednávky na provizorní zastávky minibusu č. 262. Autobus obsluhující tzv.
Hornopočernicko bude mít od září
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Otázky a odpovědi
Marie Mikušová
Odpovídal starosta Petr Soukup

Za parkovištěm u nádraží je zachovalá zastřešená turistická tabule. Je naprosto neviditelná za
parkujícími auty a nesplňuje svůj
záměr, tj. informovat návštěvníky
Klánovic. Je možné, aby MČ vyjednalo s majitelem tabule její přemístění k podchodu nádraží, kde by poskytovala
aktuální
informace
o Klánovicích příchozím turistům?
V současné době by byla realizace navrhovaného řešení plýtváním finančními prostředky, neboť
probíhá správní řízení o modernizaci traťového svršku železniční
trati v úseku Běchovice-Úvaly, se
kterým bude spojena výstavba nového podchodu. Jsme připraveni
v rámci výstavby jednat s investorem o poskytnutí ploch pro propagaci MČ v novém podchodu.

Na informačních tabulích byly
umístěny orientační mapy Klánovic.
Zda jsou dostatečně reprezentativní
je otázkou. Jsou malé, navíc se nachází mezi nejrůznějšími roztrhanými „plakáty“ a působí dojmem
chudé „popelky“. Uvažuje MČ
o kvalitních profesionálních velkých
orientačních mapách Klánovic pro
novou turistickou sezonu v roce
2013, které by Klánovice patřičně
reprezentovaly?
Otázkou je, jaké srovnání se na
umístěné mapy použije. Dle mého
názoru se jedná o informační mapy
a jejich velikost odpovídá požadované funkci. O nových propagačních materiálech uvažujeme. Omezením je náš rozpočet. Otázkou je,

MČ dodalo několik nových stojanů na kola před místní prodejny.
Faktem ale je, že nejvíce kol se nachází na nádraží, kde stojí starý
zrezivělý stojan z dávných let. Uvažuje MČ o zakoupení nového stojanu pro větší počet kol u nádraží?
Umístěné nové stojany nejsou
v režii MČ. Nicméně MČ se přihlásila do programu Magistrátu hl.m.
Prahy o umístnění nových moderních stojanů. Tento program je
v současné době pozastaven. Požadavkem MČ je umístění stojanů
např.u sportovní haly, u areálu Beseda, také u železniční zastávky,
ale rovněž vybudování B+R (bicycle+ride), jehož realizaci v současné době ověřuje ROPID.

pokračování ze str. 2

Obnova přechodů pro chodce
Tak jako každý rok před začátkem

3

Slovo šéfredaktora

Bezpečná cesta do školy
zda v případě vyčlenění finančních
prostředků na propagaci, tj. na informační materiály a mapy, nám nebudou finanční prostředky chybět
na opravy komunikací, údržbu
a opravy budov.

V červenci bylo částečně posekané veřejné prostranství v ulicích
Zádražanská a Holohlavská. Sekání
nebylo dokončeno a navíc posekaná tráva nebyla odvezena a zůstala na silnici. Je stanoven rozsah
této práce – konkrétně plocha sekání a odstranění posekané trávy?
Zajišťuje MČ kontrolu nad provedenou prací tak, aby byla dokončena
v požadovaném rozsahu a kvalitě?
Klánovice spravují cca 66 km silnic a cca 50 ha ploch, o které se
starají 4 pracovníci technické čety.
Rozsah práce je dán jak kapacitními tak i technickými omezeními.
Zmíněný pozemek byl ošetřen tak,
aby nedocházelo ke snížení profilu
průjezdu. Kontrola prací se provádí.
Při této příležitosti chci opět vyzvednout stále se rozšiřující zvyk
klánovických občanů pečovat nejen
o své zahrady ale i o své bezprostřední okolí. Je vizitkou každého
z nás, jak se postaráme o svůj majetek a své okolí.

tři nové zastávky v ulici K Rukavičkárně a autobusové spojení se tak
stane dostupnější pro širší oblast
Klánovic.

strana

školního roku budou i tentokrát obnoveny přechody pro chodce v okolí
Slavětínské ulice.
Zápisy z jednání Rady MČ jsou k dispozici na www.praha-klanovice.cz
nebo k nahlédnutí v budově UMČ.

Začal školní rok a rodiče, jejichž děti to nemají do školy
zrovna coby kamenem dohodil,
mají dilema. Zda vozit děti do
školy autem, nechat je jít pěšky,
jet autobusem, nebo, což by bylo
asi nejlogičtější, je nechat jet
do školy na kole.
Klánovice jsou zdánlivě pro
kola jako stvořené. Nějaký kopec
aby pohledal, nikde žádná dálnice nebo tovární haly, které by
člověk musel zdlouhavě objíždět.
Kromě pár zimních měsíců, kdy
ulice zapadají sněhem, nebo panují podzimní plískanice, je kolo
v Klánovicích příjemným a rychlým dopravním prostředkem.
Nikoli však dopravním prostředkem bezpečným. Klánovicím chybí byť i jen páteřní síť cyklostezek a bezpečných cyklotras,
na které by mohl rodič vypustit
dítě na kole s klidným svědomím
a bez obav ze stále se zvyšujícího automobilového provozu.
Chodníky jsou pro větší než
desetileté děti pro jízdu na kole
zákonem zapovězeny a i ohleduplná jízda po chodníku může
být trestána mastnou pokutou.
„Bezpečná cesta do školy“, která by přinejmenším umožnila dětem bezpečně jezdit po hlavní ulici, tedy Slavětínské, či z Počernicka a od koupaliště, tak stále
neexistuje.
Je otázkou, zda čekat na nějaký velký magistrátní projekt,
který se možná někde na obzoru
rýsuje, nebo zda přijít s vlastní iniciativou, jež by možná nestála milióny, ale pár korun. Pár korun,
za něž by bylo třeba možné změnit část chodníků na kombinované trasy pro chodce a kola s omezenou rychlostí kol na 15 km
za hodinu, tak jak je to obvyklé
v Berlíně, ve Vídni a jinde, kde
tyto věci bez problémů fungují.
Až budete někdy stát před osmou ráno některé krásné zářijové jitro se svým autem v zácpě
před školou, zkuste se zamyslet,
zda by to nešlo jinak. Já myslím,
že šlo.
Luboš Palata, šéfredaktor KZ
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Téma měsíce

Utajená vysoká škola pod borovicemi
Luboš Palata
Nenápadné přízemní domy na
rohu Aranžérské a Kuchařské ulice
ukrývají jednu z nejnečekanějších
věcí v Klánovicích. Vysokou podnikatelskou školu a Manažerský institut,
instituce, které už více než patnáct let
poskytují vysokoškolské a postgraduální vzdělání stovkám studentů,
manažerů a pracovníkům obchodu.
Vysoká škola podnikání, na níž lze
získat i magisterský titul, je pobočkou stejnojmenné, celorepublikově
významné ostravské vysoké školy
a zaměřuje se na kombinované studium. To znamená, že přednášky
a semináře, na nichž je povinná účast
studentů, se konají během prodloužených víkendů, což je výhodné
především pro studenty, kteří již mají
své stálé zaměstnání. Klánovickou
vysokou školou prošlo za minulých
patnáct let už hodně přes tisíc studentů, vysokoškolský titul zde získali
i mnozí Klánovičáci.

„V minulosti zde studovalo až sto
padesát studentů a přednášelo na
dvacet profesorů“ uvádí Jana Hudiová, ředitelka Manažerského institutu COOP, ve spolupráci s nímž Vysoká škola podnikání v Klánovicích
funguje. V současnosti se počet pražských studentů, kteří do Klánovic přijíždějí, pohybuje kolem padesátky.
Pokud by se chtěl ještě někdo na klánovickou vysokou přihlásit, je to
v průběhu září ještě stále možné.
Školné je necelých 42 tisíc ročně
v bakalářském a 48 tisíc v magisterském studiu, přičemž délka studia je
tři roky v bakalářském a dva roky
v magisterském cyklu. Studijní program je zaměřen na ekonomiku
a management.
Vedle vysokoškolského studia
poskytují nenápadné budovy plnohodnotné konferenční a ubytovací zázemí i Manažerskému institutu
COOP, což je dnes největší český

obchodní řetězec. Svůj původ má
v družstevní síti Jednoty a svými asi
3000 prodejen a obratem 27 miliard
korun představuje dnes jedinou domácí konkurenci cizím obřím nákupním řetězcům. Manažerský institut
školí jak vrcholový management společnosti, tak i zaměstnance COOPu.
„Spolupracujeme například s Vysokou školou ekonomickou, Svazem
obchodu a cestovního ruchu, školení
tu měly ale i velké koncerny, například Siemens,“ uvádí Jana Hudiová.
Konferenční místnosti i ubytovací zázemí jsou překvapivě moderní a poskytují komfort na úrovni slušného
tříhvězdičkového hotelu pro téměř
dvě stě lidí, a to včetně stravování.
„Rádi tu ubytujeme i návštěvníky Klánovic,“ říká Jana Hudiová. V další
části uvnitř moderně zařízených budov ubytovává Ministerstvo zemědělství asi dvacet pět svých zaměstnanců.

Nenápadné budovy Manažerského institutu COOP a Vysoké školy podnikání
v sobě ukrývají moderní učebny a konferenční hotelové zázemí. FOTO MICOOP
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KZ představují nového ředitele
mateřské školy
Na práci s předškoláky se těším…
Robert Zoulík
„Vždycky mě víc bavilo učit malé děti
než vyšší ročníky. V mateřské škole se
zaměřím na práci s předškoláky, na kterou se už moc těším.“ Říká v rozhovoru nový ředitel klánovické mateřské
školy Mgr. Matěj Žák.
Toužil jste už od mateřské školky stát
se ředitelem mateřské školy?
No tak to ne. Ale po celou dobu studia speciální pedagogiky jsme se společně s jednou kamarádkou připravovali,
že založíme soukromou mateřskou
školu. Nakonec z toho bohužel sešlo.
Dnes po mnoha letech ale kamarádka
skutečně soukromou školku má no a já
jsem se stal ředitelem tady v Klánovicích.
Rodiče Vás znají jako učitele základní školy. S jakou představou jste šel
do konkurzu? Co chcete v následujících
6 letech zrušit, co změnit a co zachovat?
Prezentoval jsem svoji vizi nazvanou
PAMPELIŠKA, což znamená 15 mých
priorit. Každá z nich začíná písmenem
P. Například Přátelství, Pochvala, Pobavení, samozřejmě Personál, ale také
Profesionalita a Podnik.
Nechci dělat žádné revoluční změny. Hlav-

ní cíl je, aby se tu děti cítily dobře a aby
do školky chodily rády. Kdybych udržel
školku v takové kvalitě, jako je dnes, a
přidal k tomu ještě něco navíc sám ze
sebe, tak budu šťastný.
V inspekční zprávě z roku 2011 se píše:
děti vykazují zaujetí pro hru, schopnost
kooperovat a osvojení návyků pečlivého úklidu. Jak byste zhodnotil v těchto
třech bodech sám sebe?
Vynikající, dobrý, méně dobrý.
Ve škole jste pořádal společné výlety s rodiči a dětmi. Chystáte něco podobného i pro nejmenší?
Samozřejmě! To se mi moc osvědčilo. Nejde tu jen o děti, ale právě i o ty
rodiče, vzájemně se lépe poznáme, rodiče to stmelí dohromady, získají důležité vazby a vše je nenásilné a dobrovolné.
V tomto školním roce bylo přijato jen
každé druhé dítě z přihlášených. Chystáte nějaké změny v kritériích pro přijímání dětí?
Ne. Základem přijetí je bydliště a věk.
Kapacita školky nám umožňuje přijmout okolo 50 dětí.

Mgr. Matěj Žák
Narodil se v Praze v roce 1975. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou. Věnoval se na vrcholové
úrovni basketbalu, ale nakonec odešel
na civilní vojenskou službu a po té vystudoval Pedagogickou fakultu University J.E. Purkyně v Ústí nad Labem obor
vychovatelství a speciální pedagogika.
Nastoupil na speciální školu Chotouňská v Praze 10, kde 7 let pracoval s autistickými dětmi. Od roku 2006 působil
jako učitel prvního stupně na ZŠ v Klánovicích. V červnu 2012 vyhrál konkurz
na ředitele MŠ Klánovice. Žije s manželkou v Horních Počernicích, má sedmiletou dceru Ajšu
PLACENÁ INZERCE

Zasazený čtyřlístek a další projekty
KLÁNOVICE SPOLU o.p.s. informuje
Cílem naší společnosti je všestranně
podporovat spolkový život v Klánovicích.
Za tímto účelem organizujeme a financujeme řadu projektů, a to jak samostatně, tak i ve spolupráci s jinými subjekty
a spolky. Níže uvádíme některé z nich
realizované v poslední době:
• Knihovna - vysoká úroveň služeb poskytovaných místní knihovnou je dlouhodobě známou skutečností. Pro rozvoj
její další činnosti a akcí spojených s podporou četby knih jsme klánovické knihovně poskytli finanční dar ve výši 7 000,- Kč.
• Kniha - i další z našich akcí směřovala do kultury. Částkou 25 000,- Kč jsme
podpořily vydání knihy „Nová pražská
strašidla“ od zde žijícího spisovatele Jana
Nejedlého (podmínkou bylo jen vyškrtnout
všechna strašidla klánovická neb se v nich
někteří členové naší společnosti poznali).

• Šnek - tradičním těžištěm naší činnosti
jsou projekty pro děti a mládež. Symbolem zdejší ZŠ je šnek. Jednoho květinového šneka v nadhlemýždí velikosti naleznete od letošního školního roku pod
okny školních učeben (cena 23 500,- Kč)
• Zasazení čtyřlístku - loni o prázdninách jsme instalovali na dvoře školní budovy č.p.1 lanový most a domeček, což
byl první krok ke vzniku hřiště. Projekt se
setkal s nadšením dětí i učitelů a tak jsme
se rozhodli hřiště rozšířit o houpadlo
ve tvaru čtyřlístku v ceně 10 000,- Kč. „Zasazení“ čtyřlístku se uskutečnilo na konci srpna.
• Scanner pro seniory - Snažíme se
aktivně zapojovat do klánovického dění
lidi všech věkových kategorií. Po notebooku jsme proto našim seniorům darovali další počítačové vybavení – scanner.

Financování všech projektů se uskutečňuje jen díky příspěvkům dobrovolným dárcům. V poslední době nás
začínají podporovat i lidé stojící vně
naši společnost. Mnohokrát bychom jim
tímto chtěli vyjádřit svůj dík. Pokud i Vy
budete mít zájem přispět na realizaci
konkrétního projektu, můžete si ten
„svůj“ najít na webových stránkách
společnosti: www.klanovice-spolu.cz,
kde jsou k dispozici i důležité údaje
a kontakty.
Jana Martinová
Dana Jonková
ředitelka
členka správní rady
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Klánovický Hyde park
Klánovické školy včera, dnes a zítra…
Včera: Před 2 roky jsme získali klánovické školství do naší gesce. Podědili jsme ZŠ s kotelnou a technickými instalacemi v havarijním stavu,
okapy zatékalo do budovy, výstavba
půdních tříd byla zastavena. MŠ již
více jak 5 let bojovala s nedodělky
stavby nových budov.
Dnes jsou rozvody v ZŠ kompletně vyměněny, opraveny podlahy a okapy,
v podkroví se v tomto školním roce otevírají dvě nové učebny, před dokončením je instalace výtahu.Ve dvoře vzniklo
hřiště. Letos se nám podařilo také otevřít
přípravnou třídu, která ulehčí kapacitě
MŠ. Veškeré nedodělané práce
ve školce byly již dokončeny. Více
na www.spoluproklanovice.cz
Zítra: Do budoucna se zaměříme na
následující tři body: 1. Řešení kapacity
škol, 2. Podporu jejich modernizace
a odborné vybavenosti 3. Kooperaci
se soukromými školami v obci
Ing. Jana Martinová
(Spolu Pro Klánovice)

Mlčet znamená souhlasit
Pro děti školou povinné skončily vakace. Našim pracovním komisím
však vakace už druhý rok pokračují,
neboť naši radní je téměř nesvolávají, přičemž by jim tyto komise určitě v lecčem pomohly pootevřít oči.
I to přispívá k tomu, že se v Klánovicích staví doslova od plotu k plotu,
že na spadnutí je odsouhlasení projektu tří natěsnaných krabic zvaných
Kouzelná zahrada. Že uprostřed
Klánovic probíhá výstavba skladu.
Většinou prázdný autobus nám projíždí 38x denně. Golfisté nadále provozují nezkolaudovanou restauraci
za zpestření protizákonnými ohňostroji (zákon o lese nepřipouští zacházení s ohněm 50m od lesa), před
dvěma roky si vykáceli 21 vzrostlých
stromů bez náhradní výsadby. K dotazům občanů na webu naši představitelé arogantně mlčí. Šlo by
pokračovat. Ale můžeme si za to
především sami.
Ladislav Hrabal (Občané Klánovic)

Vše pro naši školu!
U nás v Klánovicích chybí středobod, to místo, kde jinde mají klasickou náves s lípou či náměstí s podloubím. Zdá se však, že tuto
symbolickou roli na sebe vzala Masarykova základní škola. Skrze ní
totiž vede nehrbolatá cesta ke
zdejší prvorepublikové tradici, navíc nám její existence přináší naději
do budoucna v podobě „zasévání
do dětí“ a v pravidelných intervalech také naději společenskou – ve
školní budově se konají všechny
volby. Klánovická základka je obecním srdcem, o jehož smyslu málokdo pochybuje. Právě proto se
péče o školu stala stabilní prioritou
komunální politiky. Pověstná (a někdy silně otravná) hašteřivost, která
už roky patří k životu zastupitelů,
značně uvadá ve chvílích, kdy se
jedná o záležitostech školy. Je to
spojnice, kotva, kořen. Díkybohu,
že ji tady máme.
Jiří Karban (TOP 09)

Poznámka Redakční rady: Příspěvky na této straně vyjadřují stanoviska uskupení zastoupených v klánovickém
zastupitelstvu. Redakční rada KZ do jejich obsahu nezasahuje.

Klánovický zpravodaj

9

XXI. ročník

Příspěvky občanů

strana

Slovo zastupitele

Senioři informují: Jaro a léto 2012 Rada

Začátkem května jsme se zúčastnili každoročního slavnostního odpoledne Charity Neratovice v Libiši.
Účast na tomto setkání bereme jako vyjádření díků všem pečovatelkám
a zdravotním sestrám, které se celoročně starají o naše občany. Především
patří náš dík pí. Machovcové, ředitelce Charity a jejím spolupracovnicím,
které nás vždy ochotně přijdou informovat a seznamují nás se všemi možnostmi, jak našim spoluobčanům pomoci při řešení jejich každodenním
problémů, a navíc zažijeme vždy velice pěkné odpoledne.
Hned zkraje dubna jsme zahájili
„kondiční“ pochody kolem Klánovic. Společně jsme obešli náš les, nejprve směrem do Úval k Horoušanům a zpět ke koupališti, jindy zase na Xaverov, Běchovice
atd. Počasí nám zatím vždy přálo.
Koncem května jsme uspořádali
tradiční výlet na Karlštejn, letos byla
změna trasy, prohlédli jsme si golfové
hřiště na Karlštejně, odpoledne jsme
pak došli na mléčnou farmu p. Homolky
v Bělči a zpět do Zadní Třebáně.V květnu byl rovněž náš plánovaný výlet
autobusem, navštívili jsme zámek Karlova Koruna v Chlumci n.Cidlinou, odpoledne jsme měli zajištěnou prohlídku v hřebčíně Kladruby.
Na jaře jsme také ukončili naši divadelní sezónu návštěvou dvou představení v Hor. Počernicích, zhlédli
jsme veselohru Tři v háji a naposledy
generálku na hru Pieta. Obě inscenace se líbily.
Poslední jarní beseda v klubu proběhla s dr. Polákem, který nás ochotně informoval o plánovaných trendech
našeho zdravotnictví, o změnách péče
o pacienty a na závěr jsme si společně postěžovali na tempo výstavby
domu pro seniory.
Začátkem června jsme odjeli na rekondiční pobyt, a to do Deštné v Orlických horách. Počasí jsme měli střídavé, zažili jsme jak vedro, tak jsme
i jednou pořádně zmokli. V hotelu
Deštná jsme byli již před pěti lety, hotel sám o sobě trochu zchátral, ale stravování bylo více než výtečné. Každý
den jsme po dopoledních procedurách
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a cvičení chodili na vycházky po okolí, zhlédli jsme všechno, co bylo v našich silách a na delší trasu jsme si objednali autobus. Moc hezké odpoledne jsme zažili v Rychnově n. Kněžnou., kde nás p. Krám (býv. učitel) provedl jak po památníku Karla Poláčka,
zavedl nás do obnovené židovské
synagogy, ukázal nám sochy všech
5 kluků „co spolu chodí“ a na závěr
skvěle renovované sklepy hotelu Havel na náměstí. Ten den jsme ještě
navštívili zámek Častolovice, prohlédli
jsme jak zámek, tak i skvělý park.
Při dalším výletě na návštěvě arboreta
v Sedloňově jsme pěkně promokli, ale
za hodinku ve Slavoňově při návštěvě dřevěného kostelíka to bylo již
v klidu. Poslední výlet byl do Neratova – jeli jsme podél hranic, podle řeky
Orlice a kostel nás všechny nadchl.
Z úplné ruiny byla vybudována nádhera se skleněnou střechou, prostě rarita a krása. Na kostele bude ještě hodně práce, ale již dnes je to skvělá věc.
Na závěr jsme dojeli na Šerlich a občerstvili se v Masarykově chatě. Počasí
nám přálo, byl krásný rozhled na okolní hřbety hor. Pobyt se nám vydařil
a odjížděli jsme všichni spokojeni.
Doma jsme nezaháleli ani v červenci, každé útery jsme uspořádali pěší
výlet, jednou po cyklostezce do Horních
Počernic, potom přes les na Xaverovský háj a až do Dolních Počernic
a v pochodech pokračujeme každé úterý odpoledne.
V srpnu jsme odjížděli na ozdravný pobyt do Mariánských lázní – pro
velký zájem jsme uspořádali dva týdenní turnusy,
Pravidelnou činnost v klubu zahájíme opět v pondělí 3. září t.r. cvičením
od 16 hodin. Všechny potřebné informace najdete vždy na vývěskách jak
v klubu, tak na vývěsce u stanice
autobusu.
Těšíme na bohatou účast při každé naší činnosti.
Olga Paplhamová,
STP

Těžko nám bude někdo vyčítat, že
nám v důležitých chvílích chyběla
schopnost se rozhodnout. Stačí si jen
připomenout hlavní momenty, které se
staly rozhodující: vstup do politiky,
svolání velkých demonstrací v Klánovicích i v centru Prahy, vypsání
referenda, vstup do koalice, pevný
postoj vůči Ing. Hrabalovi nebo
MUDr. Polákovi, atd. Díky naší zkušenosti a, přiznávám, s trochou
štěstí, jsme byli úspěšní a tzv. zdravý rozum nám říká, že bychom
měli pokračovat tak, jak jsme začali.
Teď, když byl zažehnán pokus
o rozvrácení vztahů v klánovické politice vedený kolegou Polákem, který,
jak připomínám, chtěl vytvořit novou
koalici (bez nás), kde každý politický
subjekt měl mít „právo veta ve věci rozpočtu, zpravodaje a golfu“, nastal - dle
mne - čas na změnu i v našich řadách.
Takovýto postoj je typický například pro německé zelené, kde část
poslanců nebo zastupitelů podstoupí místo dalším z kandidátky,
aby i oni získali přímé zkušenosti
s prací v samosprávě. To konkrétně
znamená, že bych se vzdal svého
zastupitelského mandátu ve prospěch své náhradnice. Ale hle, najednou jsem znejistil. Ne proto, že
bych nevěřil samotné myšlence,
ale protože většina mých kolegů mě
upozorňuje na to, že „v Čechách, by
mohl být podobný akt interpretován
jako ´vyklízení pole´“.
I když v Klánovicích žiju dlouho,
musím se přiznat, že mě toto nenapadlo, a nechci, aby můj eventuální
odchod byl důvodem dezinterpretace našich myšlenek. Pěkná šlamastika, ale i tentokrát, kdy naštěstí není
třeba si vybrat určitý okamžik, definitivní rozhodnutí nastane.
Giuseppe Maiello
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Informace Úřadu MČ

Generel dopravy v klidu
Městská část Praha – Klánovice je
situována na okraji hl. m. Prahy. Poloha předurčuje tuto městskou část
ke klidnému charakteru, který je potvrzen i převažující nízkopodlažní zástavbou rodinných domů. Vyskytuje
se zde však prvek, který působí negativně. Tímto prvkem je živelné parkování Park & Ride, které je
navázáno na přítomnost železniční
zastávky Praha Klánovice. Proto přistoupila MČ Praha Klánovice
ke zpracování dopravně analytického
podkladu, jehož cílem je popsat
aktuální stav dopravy v klidu na hodnoceném území. Tento podklad bude
základním prvkem pro zpracování
následného návrhu řešení.
S ohledem na potřebu získání
komplexního pohledu na celou oblast, byla do území začleněná i část
spadající již do území MČ Praha –
Újezd nad Lesy – Vidrholec, která je
situována jižně od železniční zastávky Praha Klánovice.
Zpracovatel dopravního generelu
došel k závěru, že je možné na hodnoceném území pracovat s maximální kapacitou 630 parkovacích
stání. Pokud bychom striktně uplatnili zákonná ustanovení zákona
č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích, bylo by
možné za „legální parkovací stání“

prohlásit pouze 272 parkovacích
stání. Toto zjištění odpovídá dopravnímu průzkumu, který se uskutečnil
v typické pracovní dny 14.–15. 6.
2012, který byl doplněn o anketu. Anketa se zaměřila na ověření chování
řidičů v blízkosti železniční zastávky,
které je enormně zatížené parkujícími vozidly během dne. Ankety se
zúčastnilo celkem 235 respondentů.
Cílem ankety bylo zjistit chování řidičů v okolí železniční zastávky
Praha- Klánovice, ale i v ostatních
oblastech vzdálenějších od žel. zastávky. Hlavním předmětem ankety
bylo zjištění, zda řidiči parkující
v okolí žel. zastávky pokračují dále
do cíle své cesty vlakem linky S zahrnuté do PID nebo jinými spoji
hromadné dopravy. Souběžně s anketními průzkumy probíhaly průzkumy
kapacitního zatížení komunikací,
které potvrdily enormní zatížení komunikací v okolí žel. zastávky.
Z anketních průzkumů je patrné:
➣ že 80% parkujících, kteří byli součástí ankety využívá k přiblížení
do svého cíle cesty, kromě svého
vozidla, které odstavují na území
Prahy-Klánovic i vlak.
➣ V okolí žel. zastávky bylo dotazováno 199 řidičů a pouze 13 uvedlo,
že má cíl v místě parkování. Ostatní
pokračují do cíle své cesty vlakem.

➣ Mimo vytipovanou oblast se podařilo získat 36 odpovědí a pouze
jediný řidič uvedl, že bude dále
pokračovat do cíle své cesty vlakem.
➣ Dlouhodobé odstavování vozidel
prokazuje graf střední doby parkování. Střední doba parkování řidičů, kteří pokračují dále do
svého cíle cesty vlakem v okolí
žel. zastávky je 8,35h.
➣ Střední doba parkování řidičů,
kteří mají cíl cesty v místě parkování a parkujících řidičů mimo
okolí žel. zastávky je 4,36 h resp.
4,02 h.
Z vypracovaného materiálu vzešly
dvě doporučení na řešení stávající
dopravní situace a to regulace parkování pomocí tzv. modré zóny a druhým řešením je úprava místních
podmínek, resp. doplnění dopravního
značení. S materiály – dopravním generelem v klidu se můžete seznámit
na webu Městské části www.prahaklanovice.cz v sekci Na čem pracujeme. Příští vydání KZ bude
věnováno řešení dopravy v klidu. Připravujeme k této problematice veřejné projednání, na kterém Vám
zodpovíme Vaše dotazy a zohledníme i Vaše názory na řešení dopravy v klidu v Klánovicích.
Petr Soukup

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informovala, že Magistrát hl. m. Prahy, odbor
územního plánu, oznámil zahájení
řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 1733/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy.
Jedná se o nám všem známou
změnu týkající se Klánovického lesa,
o kterou už několik let naše městská
část usiluje. Změna spočívá v nahrazení převážné většiny ploch pro golfová hřiště (SO2) v Klánovickém lese
plochami pro lesní porosty (LR).
Úplný návrh na vydání změny je
vystavený k nahlédnutí (v úředních
hodinách) na následujících místech:

v informačním středisku URM, Jungmannova 29; v kanceláři č. 330
MHMP, Jungmannova 29 a v elektronické formě na internetové adrese:
www.praha.eu v sekci územní plánování a rozvoj města.
Dovolujeme si vás zároveň pozvat
na veřejné projednání této změny,
které se bude konat v pátek 14. září
2012 v 9.00 ve velkém zasedacím
sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1.
Do 14.9.2012 lze uplatnit připomínky a námitky k této navrhované
změně. Připomínky může podat
každý z vás.
Zorka Starčevičová
zástupce starosty

Jubilanti
V září oslaví své narozeniny
Zámiš Karel
Štěp Miloš
Hanák Stanislav
Tesařová Věra
Veselá Jitka
Hryzbilová Hana

Všem oslavencům blahopřejeme!!!

Klánovický zpravodaj
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Informace Místního úřadu

Lesní hospodářský plán
V současné době je před schválením nový Lesní hospodářský plán
(dále LHP) Lesního hospodářského
celku (dále LHC) Újezd nad Lesy
(rozloha 1061,26ha). K tomuto záměru již v srpnu 2011 podala MČ své
podrobné připomínky. Tento nový
plán má platnost od 1. 1. 2012 do
31. 12. 2021 a jeho zpracovatelem je
firma Lesprojekt Hradec Králové.
Schvalujícím orgánem státní správy
lesů je Odbor životního prostředí
MHMP. Dne 28. 6. 2012 proběhlo závěrečné šetření v budově Krajského
ředitelství LČR, s.p., v Brandýse
nad Labem.
Celkové množství mýtní těžby
bylo podle připravovaného LHP stanoveno na 34 379 m3, těžby předmýtní 8 121 m3. Z 90 % byly těžby tzv.
umístěny. To znamená, že je přesně
v mapě vyznačeno, kde se bude těžit
(pro informaci zákonný požadavek je
umístění 80 % těžeb). Pro vybrané
plochy bylo navrženo prodloužení
lhůty zajištění kultur což znamená,
že některé porosty se budou těžit
v pozdějším věku, než je stanoveno
zákonem. Dále v souladu s přijatým
Plánem péče o zvláště chráněná
území (dále PP) bylo požádáno o povolení úmyslné mýtní těžby v porostech mladších 80 let což znamená,
že se jedná o rekonstrukci mladých
porostů tak, aby jejich druhová
skladba byla v souladu s výše uvedeným PP. Zde se však jedná o plochy v řádu několika arů.
S vlastníkem lesa bylo dohodnuto pokračování spolupráce s dotčenými městskými částmi o informovanosti z hlediska plánované těžební
činnosti.

Údržba dřevin
Na základě výběrového řízení
byla podepsána s firmou TREEMEN s.r.o. smlouva o dílo na údržbu
dřevin rostoucích mimo les v katastru
obce. Jako první proběhlo v obci posouzení stavu dřevin a stanovení
priorit údržby. V tomto kalendářním
roce jsou plánovány následující akce:

* ulice Aranžérská – výchovné řezy,
zvýšení podjezdné a podchodné
výšky u 201 ks jeřábu (max. cena
17 500 Kč)
* ulice Aranžérská – opožděný výchovný řez u 8 ks lip (max. cena
4 200 Kč)
* ulice Slavětínská – výchovné řezy
u 46 ks lip (nejedná se o loňskou
výsadbu, max. cena 16 100 Kč)
* ul. Slavětínská – bezpečnostní řez,
obvodová redukce, zvýšení podjezdného profilu a dynamická
vazba u 4 ks lip (max. cena řezy
5 700 Kč, vazby max. 4 700 Kč)
* ul. Podlibská – bezpečnostní řezy,
výškové a obvodové redukce, stabilizace sekundární koruny, odstranění výmladků u 42 ks lip, instalace
1 ks bezpečnostní vazby (max.
cena 100 000 Kč)
* ul. Utěšilova – bezpečnostní a redukční řez, bezpečnostní vazba,
2 ks borovice, 2 ks dub
(max. cena 11 270 Kč)
* ul. Riegrova – celkové sesazení koruny u 5 ks vrb (max. cena
5 970 Kč)
* požadavek firmy Eltodo – cca 25
zásahů u dřevin, které stíní veřejné
osvětlení (max. cena 12 060 Kč)
* park přiléhající ke kostelíčku – bezpečnostní řez, zdravotní řez, výškové a obvodové redukce, instalace bezpečnostní vazby (11 ks)
celkem u 39 ks dřevin (max. cena
50 000 Kč).
V seznamu nutných zásahů jsou
i další položky jako je např. parčík
před kinem Beseda, ošetření dubů
u parkovišť u zastávky ČD a další.
Ty však budou realizovány postupně
podle výše finančních prostředků.
Současně je třeba poděkovat občanům, kteří se zapojili do akce
„Adoptujte lípy“. Z celkového počtu
43 ks vysazených dřevin jich bylo
adoptováno 14 a obec tak získala
70 000 Kč, které mohou být investovány do údržby zeleně v naší městské části. Dík patří zejména rodině
Hladkých, která adoptovala 4 ks lip.
Ivana Horská, tajemnice MÚ
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Mobilní sběrný dvůr
Mobilní sběrný dvůr bude provozován v ul. Smidarská, oplocený pozemek mezi ul. Slavětínská a Malá Smidarská
v sobotu 15.9.2012 od 8,00 hod.
do 14,00 hod.
v pondělí 12.11.2012 od 13,00
hod. do 19,00 hod.
Mobilní sběrný dvůr funguje jako
dočasné stanoviště sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů
na zpevněné ploše určené pro
krátkodobý sběr určitých druhů
odpadů od osob s trvalým pobytem
na území hl. m. Prahy na základě
předložení občanského průkazu
nebo jiného dokladu prokazujícího
trvalý pobyt a lze zde v provozní
době odložit objemný odpad (20 03
07), dřevěný odpad (20 01 38), odpad ze zeleně (20 02 01) a kovy
(20 0140).
Alena Janoušková

Můžete se těšit
Vážení sousedi a příznivci burčáku,
rádi bychom za MČ Praha Klánovice, s pověřením pana starosty Petra Soukupa a o.p.s. Klánovice Spolu, pozvali všechny naše sousedy
na 2. ročník Klánovického Babího
léta spojeného s vinobraním.
Akce se uskuteční 15. 9. 2012
od 10.00 v prostoru před naším
nádražím a v přilehlé zahradě restaurace U Dašů.
Připravili jsme pro vás prezentaci
lokálních ale i jiných surovin a produktů, jejich přípravu uvidíte na vlastní oči. Nezapomněli jsme na doprovodný program hlavně pro děti a jejich rodiče. Budeme se na váš těšit
stejně jako vloni
Pavel Cón, šéf restaurace U Dašů

Přijďte si zahrát
basketbal !
Začínáme v září,
každý čtvrtek
od 19:15 v tělocvičně Besedy
Ing. Jan Procházka
777 242 820

Klánovický zpravodaj
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Ze života Klánovic

Co chystá KC Nová Beseda
v nové sezoně
Odpovídá Romana Voženílková

Květinový šnek a další novinky
Nemáte-li ve škole dítě či vnouče,
možná jste ani nezaregistrovali, že už
18 let máme ve znaku usměvavého
šneka. Kresbička žákyně 7. třídy, která tehdy zvítězila v soutěži, se postupně stala jedním ze symbolů naší
školy. Od roku 2006 se "ŠNEK" jmenuje i náš školní vzdělávací program.
Myšlenka pořídit před školu květinovou sochu hlemýždě nás tedy nadchla.
Díky velmi výrazné pomoci o.p.s.
"Klánovice spolu" se tato myšlenka
změnila ve skutečnost. Doufám, že se
náš květinový symbol nestane terčem
vandalů a bude vždy po celé vegetační
období krášlit prostranství před jižním
křídlem školy.
Kromě této (možná trochu úsměvné) inovace nás ovšem v novém školním roce čeká spousta dalších změn.
Od září začne v prostorách školní družiny působit přípravná třída, která
pomůže některým předškolákům lépe
zvládnout nástup do školy. V malé školní budově zůstanou už jenom první
a druhé třídy, 3. -5. ročník zabere
celé první patro hlavní školní budovy.
Odborná učebna chemie je přestěhována do přízení a sloučena s fyzikou - pro naši přeplněnou školu byla
samostatná pracovna pro předmět
s celkem šesti odučenými hodinami
týdně příliš velkým luxusem. Až na jazykovou učebnu (ta vznikne z bývalé
učebny počítačů) tak bude důsledně
oddělen první stupeň od druhého, což
povede k výraznému zpřehlednění situace na školních chodbách a tím ke
zlepšení kázně žáků.
Nové učebny v podkroví (počítačová, učebna výchov) se konečně
dočkaly kolaudace a vstupují do
"ostrého" provozu.
Vážíme si toho, že naši zastupitelé vnímají školství jako na jednu z priorit MČ.
Děkujeme.
PaedDr. Michal Černý
ředitel Masarykovy ZŠ (kráceno KZ)

Společnost NADOSAH, o.p.s. se stala
součástí Besedy a tím i Klánovic. Jaké
jsou Vaše dojmy a zkušenosti ze setkávání s Klánovičáky tj. jako s diváky a posluchači, ale také ve vzájemné spolupráci při sestavování programu?
Po skoro čtyřech měsících provozování KC Nová Beseda mohu za náš tým
říci, že nás velmi těší zájem diváků nejen z Klánovic, ale i okolí. Návštěvníci kulturního centra si velmi oblíbili pravidelná
divadelní a koncertní představení, která
bývají vyprodaná. Z ohlasu diváků i účinkujících je patrné, že se jim u nás líbí
a jsou spokojeni, což nás těší nejvíce.
Podařilo se velmi dobře nastartovat spolupráci se ZŠ, proběhly již dva edukační
programy. Dále oba kurzy pro mládež
(yoyování, footsack) mají ohlas mezi
dětmi a mládeží. Dokonce jsme spolupořádali celopražskou soutěž „SLUSNY
JUNIOR CUP II“, kde se kluci z našich
kurzů velmi dobře umístili. Také se nám
povedla akce Hurá prázdniny, bylo nádherné počasí, hrála kapela, úžasné grilování, děti vyráběly, soutěžily a lezly na
lezeckou stěnu, nechyběl turnaj v petanque ani módní přehlídka. Jsme proto
spokojené, jak se Nová Beseda „rozjíždí“. Radost by nám však udělalo,
kdyby návštěvníci KC chodili do Nové
Besedy nejen za kulturou, ale i za příjemným posezením v parčíku pod kaštany s dobrým vínkem a slaným francouzským koláčem quichem či kávou
zpříjemněnou domácím sladkým koláčem. Takže určitě přijďte, chceme být
Vaší výbornou kavárnou v Klánovicích.

Čeká nás po prázdninách nějaké překvapení?
Určitě. Malé i větší děti se můžou těšit na nové hřiště s novými herními
prvky, kapely na větší venkovní podium.
Zároveň bude natřeno oplocení a upraven parčík. Toto vše díky získání grantu
od společnosti T-mobile, na kterém jsme
spolupracovali s mnoha dobrovolníky –
občany Klánovic, kterým tímto mockrát
děkujeme.
Můžete nám prozradit, co chystáte
v programu do konce roku 2012?
Ráda bych Vám prozradila, ale to byste
se již neměli na co těšit. Poslední víkend
o prázdninách jsme spolupořádáli s kapelou BluesKlan II. ročník Klánovického
hudebního minifestivalu a pak se již program v KC rozběhne tak, jak jste zvyklí.
Koncepce programu zůstává stejná jako
před létem, tzn. jednou v měsíci se
uskuteční nová výstava, divadlo pro
dospělé i děti, koncert, filmová představení, přednášky pro rodiče i seniory,
španělská konverzace, kurzy yoyo
a footsacku, výtvarné kurzy.
Myslím, že bych přeci jenom mohla
jednu úžasnou novinku prozradit a tou je
schválení digitalizace kina MÚ Klánovice, bez které bychom mohly promítat
jen starší filmy, neboť většina kopií nových filmů jsou pouze v digitální podobě.
Již bylo vyhlášeno výběrové řízení a po
vybrání dodavatele by měla být digitalizace do konce roku 2012 dokončena.
Takže se všichni filmoví fanoušci můžou
těšit na nové trháky i u nás v Klánovicích!
Za KZ děkuje Marie Mikušová

Je skvělé, že tradice
Klánovického hudebního minifestivalu pokračuje. K akci se
vrátíme v příštím čísle
KZ.
Foto KZ

Klánovický zpravodaj
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Mateřské centrum od září 2012
Začátkem září se opět po prázdninové pauze otevřou dveře MC na obou pobočkách. Připravili jsme pro předškolní
děti a rodiče řadu tradičních kroužků, ale
máme také několik novinek, např. Dubínek – přírodovědně turistický kroužek, Dubínek II. na cestách – sobotní výlety, tel.
739 072 866, Skřivánek – pěvecký kroužek, tel. 604 478 001 Výtvarka Šikulka,
tel. 604 133 206, Malovánky s pohádkou
tel. 739 072 866. Z těch tradičních připomínáme, že opět každé úterý odpoledne
cvičíme v Besedě Rodiče s dětmi 1,5-5 let,
tel. 604 315 231, každou středu od 15
a 16 mohou děti hrát na flétničku Notičky, tel. 739 224 057 nebo mohou navštěvovat hudební Yamaha kroužky

Kroky a Krůčky, tel. 777 081 939, angličtinu pro děti, tel. 608 362 310,
603 194 623, rodinnou angličtinu
606 884 173. Opět otvíráme volné herny.
Na obou pobočkách probíhá školička Šikulka, tel. 604 315 231 a Pacholíček,
tel. 605 255 558. Podrobnosti přečtete
na www.mcsikulka.webz.cz, psát dotazy
můžete na j.dlaskova@email.cz, telefonujte na udaná čísla. Míst je zatím dost, ale
přece jenom jsme limitováni prostorem, proto pokud máte zájem, zarezervujte vašemu dítku místo nebo přijďte za námi na veletrh kroužků do ZŠ Klánovice do tělocvičny
ve středu 5. 9. 2012 od 16 hodin. Těšíme
se na vás!
Za Mateřské centrum Jitka Dlasková

Informace od hasičů
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Klánovice v pohlednicích
Pan Jindřich Lukáš připravuje vydání
knihy „Klánovice v historických pohlednicích a fotografiích“. Cílem pana Lukáše je přinést unikátní knihu, která bude obrazem Klánovic zkraje minulého století.
Městská část poskytla nad tímto unikátním projektem záštitu a uvítáme širší zapojení klánovické veřejnosti a to jak formou poskytnutí historických podkladů, tak
i finanční podporou tohoto projektu. Bližší informace o tomto projektu Vám poskytne pan Jindřich Lukáš, tel:
602 810 672, nebo 281 960 205, email:
jindrichlukas@atlas.cz. Předpokládáme
vydání knihy ke konci letošního roku.
Děkujeme všem, kteří již zapůjčili
anebo darovali své fotografie a pohlednice.
Rovněž děkujeme dárcům, kteří přislíbili svou finanční účast. Přispět na vydání
knihy lze pomocí daru a nebo inzerce.
Petr Soukup, starosta

Pořádně rušné prázdniny u hasičů
Letošní prázdniny u hasičů byly
„horké.“ Vše začalo již v sobotu
30.6.2012, kdy pro prověření akceschopnosti a možnosti výjezdu vyhlásil velitel jednotky cvičný výjezd. Ukázalo se, že ač jsou klánovické sobotní
trhy pro občany přínosem, většina nakupujících, kteří přijedou autem, nedodržují pravidla silničního provozu
a parkují všude, kde se jim zachce a jak
se jim zachce. Pomineme-li oblíbené
parkování na zákazu zastavení před
vraty hasičské zbrojnice a parkování na
chodníku okolo parkoviště u Haly starosty Hanzala, řidiči parkují po obou
stranách ulice V Soudním a nenechají minimální jízdní pruh o šířce 3 m
v obou směrech.
Jak tedy cvičný výjezd dopadl? Jednoznačně katastrofa. Limit pro výjezd
jednotky po vyhlášení poplachu je
10 min. Jen cesta s cisternou CAS 25
Liaz od hasičské zbrojnice po vjezd do
lesa v ulici V Soudním v sobotu
30. 6. 2012 v 9 hodin trvala cca 20 min.
Jak se za tuto dobu rozhoří v suchém
lese požár nebo co zbude z hořícího
automobilu nebudeme komentovat.
Nezbývá nic jiného, než apelovat
nejenom na řidiče – návštěvníky trhů, ale
i na strážníky Městské policie, aby dodržování povoleného parkování důrazně vyžadovali. Nikdo totiž nemůže předem vědět, zda vyjíždějící jednotka ha-

sičů nemíří zrovna k vám či k vašim blízkým, kteří na pomoc netrpělivě čekají.
Aniž bychom chtěli přivolat něco zlého, v 10:02 dne 30.6.2012 vyzval operační důstojník HZS Praha jednotku k výjezdu na požár skladovací haly do ulice
Ve Žlíbku, Horní Počernice, do areálu bývalých drůbežáren. Jednotka vyjela
s CAS 32 Tatra 148 a DA Nissan Patrol
. Na místě zásahu jednotka dodávala
vodu, zřídila plnící stanoviště a prováděla
likvidační práce v poškozené hale.
Na základnu se vrátila v 17:00.
Další výjezd nedal na sebe dlouho
čekat. Dne 3.7.2012 v 20:31 vyzvalo
operační středisko HZS Praha jednotku k požáru sila na piliny do ulice Poděbradská 24, Praha 9. Jednotka vyjela
s CAS 25 Liaz a CAS 32 Tatra 148.
V 21:10 se vracela na základnu, když
přes radiostanici byla jednotka poslána
v 21:10 do ulice Zenklova k požáru garáží a domu. Jednotka se vrátila v 22:05
na základnu.
Dne 9.8.2012 v 12:50 oznámil občan Klánovic požár lesa v prostoru cca
300 v lese v pokračování ulice Smiřické. Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz
k místu zásahu. Na místě zjištěn požár po špatně uhašeném ohni. Jednotka provedla likvidaci požáru
a v 13:55 se vrátila na základu. Zde se
ukázalo, jak nedostatečně jsou udržovány lesní cesty, protože jednotka

se k požáru musela doslova prořezat
náletovými stromy a keři.
Dne 12.8.2012 byla jednotka požádána občanem Klánovic o pomoc při
čerpání zatopeného sklepa. Jednotka
v 11:22 vyjela do ulice Utěšilovy 707, kde
pomocí plovoucího čerpadla a čerpadla Robin vyčerpala sklepní prostory
domu. Na základnu se vrátila v 13:10.
Dne 14.8.2012 v 16,00 vyzval OPIS
HZS Praha jednotku k výjezdu do ulice
Lstibořské 2422, Praha 21-Újezd nad
Lesy k likvidaci nebezpečného hmyzu,
ohrožující děti. Po mocí chemických prostředků likvidován (viz foto). Jednotka se
vrátila v 17:00 na základnu.
Klánovice: sdhklanovice.estranky.cz.
SDH Klánovice

Hasiči zvou
Tak jako již tradičně pořádá Sbor
dobrovolných hasičů Praha – Klánovice
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HASIČI
které se koná dne
22. září 2012 od 14:00 hodin
v okolí parkoviště Haly starosty
Hanzala.
Na co se můžete těšit:
výstava hasičské techniky, skákací
hrad, soutěže pro děti a jejich doprovod, ukázka činnost psovodů,
dopravní hřiště apod.
Akci částečně finančně podpořil
Úřad Městské části Praha – Klánovice.

Klánovický zpravodaj
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ANGLIČTINA individuálně
pro malé, velké,
doma i ve firmě
jednotlivci i skupinky
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
Tel.: 775 950 098

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
Nový dvougenerační dům
z masivu zde v Klánovicích
730m2 vyměním za větší
nemovitost (pozemek).
Tel. 606 542 223

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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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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PROGRAM září 2012
KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice |
tel: +420 608 418 494 | www.kcnovabeseda.cz
Výstava měsíce
Vernisáž
1. 9. sobota od 16:00
Koncert

1. 9. sobota
15:00

Kino

2. 9. neděle
16:00

SLUNÍČKOVÁ VÝSTAVA - Honza Volf, ten co neumí hrát golf

2. ročník - KLÁNOVICKÝ HUDEBNÍ MINIFESTIVAL
Vystoupí bluesově, rockově a trochu jazzově laděné kapely zejména z Klánovic a okolí.
TADY HLÍDÁM JÁ
ČR/2012/110 min
Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní život…k lepšímu.

Koncert
3. 9. pondělí 19:30
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci

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

Kino

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR/2012/113 min/od 12 let
Volné pokračování úspěšné komedie Líbáš jako Bůh.

6. 9. čtvrtek
19:30

Tvořivé dílny 9. 9. neděle
14:00 - 17:00

ŠPERKAŘSKÁ DÍLNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Vyrábění šperků z korálků, kamínků a minerálů. Lektorka: R. Kudrnová

Přednáška 10. 9. pondělí
10:00 - 11:30

KDO JSEM JÁ, KDO JSI TY / PaedDr. Pavla Žákovská
Jak se vyznat v typologii osobnosti a najít tak úspěšné přístupy k sobě i svému okolí.

Kino

13. 9. čtvrtek
19:30

TOHLE JE VÁLKA
USA/2012 /96 min/české titulky
Jak lehce lze ze souboje o vysněnou dívku udělat Třetí světovou válku.

Koncert

15. 9. sobota
19:30

BÁRA HRZÁNOVÁ & CONDURANGO
Žánrově nezařaditelná hudba, ve které se mísí šanson s latinskými rytmy.

Tvořivé dílny 16. 9. neděle
14:00 - 17:00

SCRAPBOOKOVÝ KURZ - STRÁNKY V ALBECH
www.kreativity.cz
S sebou: cca 10 FOTOGRAFIÍ RŮZNÝCH FORMÁTŮ! Lektorka: P. Staňková

Divadlo pro děti 16. 9. neděle 16:00 POHÁDKA O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH
a 17. 9. pondělí, 10:00 Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své
lodi Bublině vydává za svým snem...
Kino

20. 9. čtvrtek
19:30

MELANCHOLIA
D/2011/130min/české titulky
Kritiky vysoko hodnocené dánské filmové sci-fi drama. Překrásný film o konci světa.

Přednáška 21. 9. pátek
Z CEJLONU DO ČESKOSLOVENSKA ANEB MŮJ DRUHÝ DOMOV
19:30
PhDr. Piyasiri Gunaratna představí rodnou Srí Lancu a podělí se o zajímavé zážitky na své životní cestě.
Tvořivé dílny 23. 9. neděle

KRASOHLEDÍ DÍLNA / Jana Kelíšková

Divadlo

POPRVÉ VDANÁ / Pavel Nillin
One women shaw Taťjany Medvecké.
Poetické monodrama o láskách i neláskách jedné ženy – betonářky.

24. 9. pondělí,
19:30

Přednáška 25. 9. úterý
10:00 - 12:00
Kino

14:00 - 17:00

HARMONICKÉ VZTAHY / Marie Zítková
Zaměříme se na rozpouštění starých vzorců v našich rodinných, partnerských,
přátelských, či pracovních vztazích.

27. 9. čtvrtek,
DIKTÁTOR
USA/2012/83min
19:30
Sacha Baron Cohen se představuje v další bláznivé komedii. Tentokrát si zahrál roli diktátora.

Tvořivé dílny 30. 9. neděle
14:00 - 16:00

VÝROBA OCHRANNÉHO DUCHA A VÁČKŮ PRO ŠTĚSTÍ
Vyrobte si osobní amulet pro vaši ochranu a zdraví. Lektorka: V. Jirásková

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. 9. 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

PhDr. Milan Vodička
Cože?! Vy nevíte, že
v Klánovicích bydlí člověk, který přežil útok
na Pentagon? A že už
předtím ho v Klánovicích zasáhl blesk?
Opravdu ne? Ale než zjistíte, jak to celé
bylo, měli byste vědět, že nějak takhle si
představuji, že by sám sebe svým typicky expresivním stylem uvedl novinář Milan Vodička (1960). Objekt dnešního
medailonu je štíhlý muž s patkou, který
pokud právě nejezdí po světě nebo nepíše reportáž, jezdí alespoň doma v pracovně prstem v atlase. Pochází ze Sezimova Ústí, vystudoval gymnázium v Táboře, a jak sám říká, v pomatení smyslů se přihlásil na pražskou fakultu žurnalistiky. Celý život pracuje v MF DNES, kde
píše především o dění ve světě, v 90. letech působil na postu zástupce šéfredaktora a v současné době vede rubriku
o cestování v příloze Víkend. „Byl jsem
vždycky na šikmé ploše, která vedla k novinařině," říká. „Přečetl jsem vše, co bylo
z papíru, měl jsem rád historii a zeměpis,
a z představy, že cestuju, jsem dostával
horečku. I teď mi stačí, abych nějakou
dobu dřepěl v Praze, a už mě začíná pálit židle." Tato vášeň jej zavedla do 130
zemí světa, stanul díky ní na severním
pólu, zažil války v Afghánistánu, Iráku i jinde, pronikl do moskevského Kremlu i do
Bílého domu a shodou okolností šel
psát reportáž do Pentagonu právě 11. září
2001. „Ne že by zrovna tohle byl ten případ, ale snažím se všechno prožít na
vlastní kůži,“ vysvětluje svou pozoruhodnou metodu, jejímž výsledkem jsou
reportáže – příběhy s názvy jako: Apoštolem WC v Angole nebo Jak jsem učil
hrát Pygmeje basketbal. Na svém kontě
má i rozhovory s Tony Blairem či Helmutem Kohlem, jako jediný český novinář otiskl komentáře v New York Times či
Wall Street Journal, a vydal mimořádnou
knihu „Den, kdy došly prachy“, ve které
popisuje sociální dopady Velké hospodářské krize. Taky učí na Fakultě sociálních věd UK. V Klánovicích žije od roku
2000 a svůj první dojem z obce líčí následovně: „Vjíždíme s manželkou poprvé
v životě do Klánovic, přejedeme most
a bác ho: bylo to jako zásah bleskem z čistého nebe, ještě jsme nebyli u Včely a už
jsme oba věděli, že tady chceme bydlet.“
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Lomy u Dubče
a ještě mnohem více
Byť v Praze, přeci uprostřed krásných přírodních scenérií. Tak se budete
cítit na výletě v Přírodním parku Říčanka u obce Dubeč, ležící 10 minut
jízdy autem od Klánovic. Již samotná
Dubeč nabízí pro turistu mnohá překvapení. V dolní části náměstí se nachází bývalý panský dvůr, kde se zachovaly zbytky gotické tvrze a dnes
nově rekonstruovaný barokní špejchar. Dubeč má i slavného rodáka –
V. F. Červeného, vynálezce dechových
nástrojů, jehož zdobný pamětní reliéf
naleznete na statku č.p. 43 proti škole. Výlet zahájíme na parkovišti před
novostavbami u mostku a vydáme se
podél potoka mezi domky k rybníku.
U oploceného lomu se napojíme na
naučnou stezku,
která nás vyvede nad rybník
na návrší Rohožník, sídliště z
doby kamenné,
a dále k lesíku,
za kterým se nachází zlatý hřeb
výletu – malebný lom Roho-

žník, tvořící travnatý palouk obklopený křemencovým skalním výchozem.
Při těžbě kamene zde došlo k odkrytí mohutné horizontální vrásy, svědčící
o geologických změnách na mořském
dně v pradávné minulosti. Pokračujeme luční nivou proti proudu Říčanky na
hráz Podleského rybníka lemovanou
vzrostlými duby. Poblíž ruiny mohutného mlýna se dříve nacházela jelení obora. Po modré značce se nyní
můžeme vydat zpět (4 km) nebo pokračovat směrem na Uhříněves k židovskému hřbitovu. Po prohlídce náhrobních stél se vrátíme po modré, zahneme ale vpravo k usedlosti Netluky
proslulé chovem koňů (v minulosti
zde byly ustájeni koně Převalského),
pokračujeme
vlevo po asfaltce a znovu vlevo okolo sadu
k rybníku, kde
se opět napojíme na modrou
značku
do
Dubče (8 km).
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Čertousy
Na východním okraji Horních Počernic u rybníka poutá pozornost venkovské sídlo, které zahrnuje restauraci, hotel, dvůr a vinný sklípek. Jeho
ideální poloha láká k návštěvě nejen
rodiny s dětmi, cyklisty i běžné návštěvníky, ale umožňuje i pořádání firemních akcí, oslav či svateb. V roce
1999 proběhla nákladná a citlivá rekonstrukce historických hospodářských budov, respektující původní
venkovskou patinu usedlosti. Kamenné zdi, starobylé osvětlení, klenuté cihlové stropy. Na terase je možnost rožnění a při pořádání oslav si můžete objednat i cimbálovku. Nabízí se zde české i mezinárodní speciality, pečená
vepřová krkovice s kedlubnovým zelím

a pečeným staročeským houbovcem,
hovězí steaky na lávovém grilu nebo
restované škvarky ze sumečka, které
byly i na vysoký standard mimořádná
pochoutka. Z nápojů je k dispozici točená Plzeň i Gambrinus a celá škála
českých i zahraničních vín. Pro děti se
nabízí jahodové knedlíky sypané tvarohem se šlehačkou. Ceny jsou vyšší,
ale obsluha milá a rychlá.
Jídlo: ★★★★✩
★
Interiér: ★★★★✩
Restaurace Čertousy, Bártlova 35,
Horní Počernice
www.restaurace-praha-certousy.cz
Otevřeno denně 7:00-23:00
tel. 605 245 543, 605 245 546
Ivana Zoulíková

