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CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

Možná nejkratší jednosměrka v Praze, ulice Nové Dvory. Podobné nesmysly
by měl nový generel odstranit.
Foto KZ: R. Kůla
V časech mého dětství jsme v naší luže, už také navždy zůstanou jen
ulici vždy takhle odpoledne natáhli vzpomínkou. Ale přesto mi přijde, že
provaz mezi vrata, vzali si dřevěné pál- v Klánovicích, v té naší lázeňské čtvrti,
ky a tenisák a pak jsme dlouhé hodi- autům ustupujeme příliš.
Samozřejmě, mnozí z nás je potřeny hráli tenis. Můj mladší bratr hrál
na betonu před garáží, já měl svoji po- bujeme, k práci, nebo alespoň k dolovinu „kurtu“ na silnici. Vždy, když se pravě do práce. Ale tady v Klánovicích
blížilo nějaké auto, což bylo především jsou nadužívána. I ti z nás, kteří by
o víkendech jen párkrát za hodinu, tak mohli do školy či do školky jít ráno pěšjsme přerušili hru, počkali, až auto pře- ky, tam své děti vezou autem, autem
jezdíme na nákupy, na popovídání
jede, a pak jsme hráli dál.
Před pár lety jsem se něco po- k sousedům, na oběd do restaurace,
dobného pokusil zopakovat se svým na film do KC Beseda, na vlak do Prasynem Jakubem. Na nové vydláždě- hy. A předtím, abychom dodali našemu
né ulici, kde nám v rámci „moderni- životu absurditu, si pro zdraví chodíme
zace“ ulice bez ptaní vykáceli před zaběhat do lesa, nebo si zacvičíme
domem dvě krásné višně a švestku, v posilovně, zaplaveme v bazénu
která měla ta nejlepší karlátka, kte- a o víkendu naložíme na střechu auta
rá jsem v životě jedl, nejen tenisák kola a jedeme na zdravý cyklovýlet.
Proto doufám, že v rámci dalších
neodskakoval tak dobře jako na asfaltu, ale hlavně jsme pořád přeru- plánů Klánovic budou chůze a jízda na
šovali, protože jezdilo jedno auto kole přinejmenším zrovnoprávněny
s auty, že v rozvoji Klánovic dostane
za druhým.
Já vím, ta léta, kdy se po Klánovicích před osobními auty přednost vlak a auchodilo na procházky uprostřed ulice tobusy, třeba elektrické, protože pak se
a chodníky nebyly téměř potřeba, se už tu bude nám všem lépe, klidněji žít. Potěžko někdy vrátí. A líté boje mezi námi jďme si to společně vyzkoušet. Co tře„bytovkáři“ a „počerniřáky“ s hokejka- ba takhle vyhlásit týden, nebo aspoň
mi a tenisákem, které se dlouhé hodi- den, „Klánovice bez aut“?
Viz téma na str. 4 a 5.
ny odehrávaly kousek od zeleniny U ka-
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
na stránkách KZ se dozvíte o koaliční krizi v Klánovicích. Chci Vás
ubezpečit, že na chod úřadu politická vyjednávání nemají zásadní vliv.
Městská část Praha-Klánovice
byla úspěšná při žádosti o investiční dotaci na dostavbu základní
školy a od hl. m. Prahy obdržela
6,5 mil. Kč. Na základě získání
této dotace jsme vypsali výběrová
řízení a máme v plánu stavbu
realizovat v době prázdnin, aby
byl minimálně omezen provoz školy. Škola tak v září uvítá své žáky
novým výtahem. V rámci dokončení celkové rekonstrukce bude
opravena i dosluhující kotelna.
Chtěl bych poděkovat paní ředitelce klánovické mateřské školky,
která vyslyšela naše přání a zabezpečila provoz mateřské školky
i v měsíci červenci formou příměstského letního tábora se zaměřením na sport.
Měsíc květen byl bohatý na
mnoho sportovních, kulturních
a společenských událostí. Chci
poděkovat za práci všem organizátorům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Běhu naděje,
orientačního cyklozávodu MTBO,
klánovickým rybářům za organizaci
soutěže pro děti a dospělé, organizátorům akce Sochání pro Hedviku a Pohádkovým Klánovicím o. p. s. za Pohádkový les.
V měsíci květnu rovněž propukl
čilý stavební ruch v centru Klánovic
spojený s výstavbou komunikací. Investorem této stavby je Odbor městského investora hl. m. Prahy a její
součástí je i vybudování odvodnění komunikací. Jsme si vědomi
toho, že některé klánovické komunikace jsou v daleko horším stavu
než ty současně opravované. Tato
stavba podléhá stavebnímu povolení
a výběrovému řízení na dodavatele stavby, a proto nelze pořadí výstavby libovolně měnit. V letošním
roce bude proinvestováno 20 mil. Kč
a naší snahou je, aby v příštím roce
byla zahájena oprava ulice Krovova
a navazujících komunikací.
Petr Soukup
starosta@prahaklanovice. cz

Pohled na Klánovice před desítkami let

Foto archiv

Zprávy z ÚMČ

Zprávy z jednání Rady městské části
Martina Petráčková
Rada MČ projednala na svém zasedání v květnu tyto nejdůležitější body:
Zadání poptávky na zpracování Jmenování vedoucího odboru
analytického podkladu pro řešení výstavby
Rada MČ jmenovala na návrh tadopravy v klidu.
Vedle studie řešení dopravy, která jemnice MÚ pana Ing. Antonína
byla v tomto měsíci představena ob- Rezka vedoucím odboru výstavby
čanům, je třeba zpracovat také studii MČ Praha-Klánovice. Tajemnice nadopravy v klidu, která bude řešit vrhla pana Ing. Rezka na základě
především parkování. Analytická část doporučení výběrové komise.
bude mj. obsahovat celodenní dopravní průzkumy (ráno – poledne – Mateřská škola
Rada MČ se seznámila s vývečer), vyhodnocení potřeb rezidentů,
zjištění potřeby parkování. Na základě sledky přijímacího řízení do MŠ
závěrů této analýzy bude po projed- Klánovice. Pro školní rok 2012/2013
nání v zastupitelstvu rozhodnuto, zda bylo do MŠ přijato 50 dětí – tam,
MČ přistoupí k procesu realizace zón kde rozhodovacím kritériem byl věk
placeného stání, nebo přijme jiné re- dětí, byly přijaty děti s datem narození až do 16. května 2009.
gulativní opatření.
Výběrová komise se sejde dne
28. 5. a doporučí Radě MČ nového
Ekovoda
Rada MČ rozhodla ukončit ná- ředitele/ředitelku MŠ, kterého Rada
jemní smlouvu se společností Eko- MČ následně jmenuje.
voda z důvodu její ekonomické záPodnikatelský záměr projektu
těže pro Městskou část.
Za to, že společnost Ekovoda pro- Lázně Klánovice
Rada MČ se seznámila s poddávala občanům na území MČ vodu,
městská část dosud hradila za odběr nikatelským záměrem společnosti
elektřiny této společnosti elektřinu Sunny Spa na projekt Lázně Kláve výši 20 000 Kč/rok. Z ekonomic- novice. Společnost Sunny Spa má
kých důvodů byla tato spolupráce zájem o pronájem části šatních
ukončena. Pitná voda bude nadále prostor v prostorách haly starosty
zajišťována pro občany Klánovic po Hanzala. V těchto prostorách
dohodě s MÚ Šestajovice na území chce zbudovat Relaxační centrum.
našich sousedů.

Klánovický zpravodaj

6

XXI. ročník

Otázky občanů a odpovědi MÚ
Marie Mikušová
Na mimořádném jednání Výboru
územního rozvoje hlavního města
Prahy se má rozhodovat o zrušení
konceptu územního plánu bývalého primátora Pavla Béma a zahájení příprav Metropolitního
územního plánu nového radního
Tomáše Hudečka. Je možné získat
informace do KZ6 o průběhu či závěrech jednání, týkajících se změn
územního plánu v oblasti Klánovického lesa?
Ano, informace lze získat na příslušném odboru Magistrátu hl. m.
Prahy – odbor územního plánování.
O otázce územního plánu rozhoduje Zastupitelstvo hl. m. Prahy,
a to na základě doporučení tohoto
odboru a příslušných komisí. Práce
na přijetí nového tzv. metropolitního
plánu byly zahájeny a budou navazovat na práce z nového územního
plánu. O návrhu MČ Praha-Klánovice na změnu územního plánu se
jedná a dle sdělení náměstka primátora pana Hudečka (TOP 09) lze
výsledky projednání očekávat
ve lhůtě 2 let.

Je možné požadovat od ÚMČ
např. formou vyhlášky, aby občané
o víkendu (sobota odpoledne a neděle celý den) nesekali trávu či neprovozovali jiné aktivity doprovázené
velkým hlukem? (otázka více klánovických občanů)
Bohužel nelze očekávat zásah
městské části formou vyhlášky do této
sféry sousedského soužití. Jediným
možným řešením, na kterém může
městská část participovat, je podání
stížnosti na chování sousedů rušící
klidné soužití. Nicméně před podáním
takové stížnosti doporučuji nejprve si
se sousedy promluvit a pokusit se domluvit pravidla. Ze své zkušenosti vím,
že stačí sousedy slušně požádat.
Forma vyhlášky a následné represe
ze strany úřadu anebo Městské policie
sousedské vztahy nezlepší a nevedou
ke spokojenosti zúčastněných. Při této
příležitosti chci poděkovat těm klánovickým, kteří se příkladně starají o veřejnou zeleň a přilehlé okolí u svých
nemovitostí, a zároveň požádat o vzájemnou ohleduplnost při činnostech,
které by mohly rušit Vaše sousedy.

Umění odejít
Jana Martinová
Po 18 letech se rozhodla paní
Hana Fišerová odejít z funkce ředitelky mateřské školy.
„Cítím, že nastal vhodný čas
k mému odchodu a k poskytnutí prostoru novým podnětům,“ říká. Odchází v čase, kdy školka „šlape“ jako
nikdy. Její technické zabezpečení
a materiální vybavení je na výborné
úrovni, loňská inspekční zpráva nešetří pochvalami ve všech sledovaných oblastech. „Přínosem je
erudovaný přístup ředitelky a její pozitivní vliv na celkově příznivou atmosféru školy,“ píše se v závěru této
zprávy. Myslím, že tato věta vystihuje
mnohé.
Atmosféra – klima místa, kde
děti tráví většinu dne, je pro rozvoj
osobnosti určující. Důraz na pocity,
potřeby dítěte, na tvořivost, talent,

ekologii, multikulturní program, toleranci, na podporu vyjadřování,
tvořivosti, integrace a spoustu dalšího nejsou pod vedením současné
ředitelky v klánovické školce jen
fráze z webových stránek, ale každodenní náplň výuky.
Inovativní přístup paní ředitelky
a jejího pedagogického týmu můžete
vidět na vlastní oči při procházce
kolem zahrady školky. Herní zahradu
s četnými interaktivními prvky, přírodní učebnu s jezírkem, srubem, dopravní hřiště s čerpací stanicí atd.
obdivuje každá návštěva i inspekce.
Přitom její koncept a realizace je čistě
zásluhou výše jmenovaných.
Dovoluji si tímto paní Haně Fišerové poděkovat za obdivuhodný
přístup k dětem a za odvedený kus
práce i Vaším jménem.
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Slovo šéfredaktora

Divočáci
Luboš Palata
Viděl jsem před pár dny leteckou
fotografii Klánovic. To je vám taková krása. Městečko vrostlé do lesa,
ve svých mnoha částech dokonce
z té výšky les připomínající, takové
pražské Kersko. V tom našem lese
tu s námi žijí i další zvířata, jezevci,
lišky, srnky, zajíci a spousta ptáků.
Miluji ta jarní a letní rána, kdy mě
ptačí zpěv doslova budí, těším se
z pohledu na protější borovici, která už je po léta ve společné péči
strakapouda a páru veverek.
Náš les ale nabízí setkání se zvířaty, která dorůstají někdy i velikosti
dospělého člověka, tedy divokými
prasaty. Jsou to zvířata vesměs plachá a člověku se vyhýbající. Takže
pokud nemáte obzvláštní štěstí,
nebo se v ranní či noční hodiny nevydáváte do nejzapadlejších koutů
lesa, můžete narazit jen na stopy
po jejich existenci. Místa, kde jejich
stádečka, občas dokonce i stáda,
přespávají, rochní se v bahně nebo
hledají něco k snědku.
Poměrně často se setkávám
s názorem, co ti divočáci v „našem
lese“ dělají. Že by bylo nejlepší je vystřílet, protože jsou přece nebezpeční. Ano, úplně bezpečný samozřejmě náš les není. Můžete tu
narazit třeba i na zmiji (byť užovek
je tu mnohem víc), může vás teoreticky pokousat i liška nakažená
vzteklinou (ale pokousání od nějakého psa je asi stokrát pravděpodobnější) a ano, můžete narazit
na bachyni se selátky, která bude
mít potřebu je bránit.
Na to všechno ale lesníci v době,
kdy takové nebezpečí reálně hrozí
(u bachyní divočáků to je jen pár
týdnů v roce), upozorňují, a je třeba
jejich doporučení dbát. Ale hlavně,
v lese se chovat jako návštěvníci,
kteří mají respekt k jeho skutečným
obyvatelům, tedy lesní zvěři. Zní to
trochu jako výzva z časopisu pro
děti, ale myslím, že i dospělým by
se to mělo občas připomenout.
Protože jen tak zůstane les kolem
nás skutečným jedinečným Klánovickým lesem.
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Téma měsíce

Generel dopravy Klánovice potřebují
Ondřej Voleš, Ivana Horská
Městská část Praha-Klánovice prochází, stejně jako jiné pražské části,
v poslední době obdobím rekonstrukcí
stávajících místních komunikací. Tato
činnost završuje předchozí etapy,
ve kterých byla v daném území rekonstruována a doplňována technická infrastruktura inženýrských sítí. Cílem
této závěrečné etapy je realizace finální podoby jednotlivých místních komunikací. Řešen je celý uliční prostor
zahrnující tedy jak zpevněné plochy
vozovek a chodníků, tak i nezpevněné
plochy se zelení. Součástí je i řešení
odvedení dešťových vod z těchto ploch.
Celé území Klánovic bylo pro tyto
účely situačně rozděleno do cca šesti
oblastí, pro které byla uskutečněna in-

vestorská příprava. Investor stavby,
kterým je Odbor městského investora
Magistrátu hl. m. Prahy, pověřil touto
agendou ZAVOS, spol. s r. o. Vzhledem k postupné přípravě jednotlivých
etap výstavby je i současný stav jednotlivých ulic různý. Některé oblasti
jsou již rekonstruovány, v jiných stavební činnost právě probíhá a pro některé teprve probíhají schvalovací řízení. Jednotlivé etapy výstavby byly
investorem připravovány i tendrovány
každá samostatně, mají tedy více zhotovitelů, a to jak vlastní výstavby, tak
i projektové dokumentace. Tato činnost dnes již trvá více než deset let
a konec je prozatím velmi daleko.
I když jsou vlastní rekonstrukce ulič-

ních prostorů přijímány místními obyvateli jako celek kladně, dochází po
provedené rekonstrukci k dílčím stížnostem, týkajícím se zejména provedených změn dopravního režimu
nebo některých lokálních změn
a úprav. Ačkoli prošly návrhy rekonstrukcí obvyklou agendou schvalovacích řízení a jsou realizovány
v souladu s vydanými stavebními povoleními, jsou uplatňovány (vzhledem k delší době přípravy a realizace a i vývoji názorů zástupců
městské části) názory, že některá navržená řešení by měla být upravena,
protože v této době již ne zcela odpovídají aktuálním potřebám, přáním
a požadavkům místních obyvatel.

zatím neřešené druhy dopravy – cyklistickou, pěší a dopravu v klidu.
Generel tak poskytuje MČ materiál zahrnující požadavky vyplývající
ze současného pohledu zástupců
MČ Klánovice (a zprostředkovaně
i místních obyvatel) na problematiku
prováděných rekonstrukcí komunikací. Navržené úpravy stávajícího
nebo nově navrženého stavu vyplývají zejména z nutnosti komplexního
řešení všech etap jako celku. Vý-

sledně zahrnuty jsou však pouze ty
úpravy, které jsou z obecně technického hlediska realizovatelné. Konkrétní podoba jednotlivých navržených úprav bude však předmětem
dalších jednání, a to jak se zpracovateli jednotlivých projektů po technické stránce, tak především s investorem rekonstrukcí, a to zejména
v případech spojených s požadavky
na možné zvětšení navržených rozsahů úprav.

Klánovice chtějí mít slovo
Po zvážení tohoto stavu rozhodli
zástupci MČ Praha-Klánovice o nutnosti vstoupit jako MČ více do procesu probíhající přípravy. Aby byly
shrnuty a uspořádány data a informace o současném stavu i limitních
podmínkách rozvoje komunikační
sítě Klánovic, bylo zadáno zpracování tohoto materiálu, nazvaného
Generel dopravy. Vzhledem k požadovanému účelu i stanovenému omezení rozsahu elaborátu (pouze pro
některé druhy dopravy) se ale nejedná o komplexní materiál obvyklý
pro standardní generel dopravy, ale
o jeho modifikaci, určenou jako podklad pro další konkrétní jednání a rozhodování MČ Praha-Klánovice.
Prvotním požadavkem pro vznik
tohoto materiálu bylo shrnutí záměrů
jednotlivých etap rekonstrukcí
do jedné celkové situace Klánovic.
Již v zadání byl omezen rozsah
zpracování pouze na silniční automobilovou dopravu a obslužnost
MHD, ostatní druhy dopravy (od železniční po leteckou) nejsou do této
části generelu zahrnuty. MČ předpokládá jeho další možné rozšíření
v následné etapě, která zahrne i zde

Příliš mnoho značek a mnohdy nelogické jednosměřky, to by se mělo nyní
omezit.
Foto KZ - R. Kůla

Klánovický zpravodaj

6

XXI. ročník

Generel dopravy v Klánovicích
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Názory stran a uskupení klánovického zastupitelstva
Klánovice budují nové komunikace od roku 2000 a díky minulé pasivitě úřadu začal vznikat systém
jednosměrek, který nebyl logický.
Pro nápravu bylo nutné vypracovat
generel dopravy v pohybu. Zadání vzniklo na základě doporučení
komise dopravy a diskuse s veřejností. Mezi hlavní požadavky
patřilo zjednodušení a zklidnění
dopravy, omezení jednosměrného
provozu, podpoření rezidenčního
charakteru. Vzniká generel, který
napravuje některé minulé chyby
a podporuje cyklistickou dopravu.
Bohužel vše se již napravit nedá,
ale generel nám umožní důrazněji prosazovat naši koncepci. Je to
první krok při řešení problematiky.
Dalším neméně naléhavým krokem je vyřešení dopravy v klidu.
Jedná se o finančně náročnější záležitost a naší snahou je, aby Klánovice nebyly bezplatným P+R
pro Středočeský kraj.
Petr Soukup, ODS (kráceno)

Naše pozice ke generelu je jasná
Ohledně generelu dopravy je naše
pozice jasná: je nutno napravit
chyby, které se vytvořily především
za období starostování pana Jaroslava Loserta. Na řešení takového
úkolu se výrazně podílejí i naši
představitelé v komisi pro dopravu.
Ohledně tzv. politické krize v Klánovicích nás těší, že nás p. Bažantová
z FRGP považuje za jediný reálně aktivní subjekt, který je schopný bránit
Klánovický les před jejich plánem,
a proto se zřejmě snaží vyvolat politické zemětřesení skrze zastupitele
F. Poláka. My se však domníváme, že
p. Bažantová se zase (pokolikáté již?)
mýlí, protože Klánovický les je schopno
bránit i dalších 80 % občanů, kteří se
už jednou (a doufejme provždy) jasně
k tomuto, pro les prokazatelně negativnímu, záměru vyjádřili. Čas na
změnu se na žádných politických intrikách nepodílí a podílet nebude.
Zorka Starčevičová,
Čas na změnu (kráceno)

Upřesnění k výzvě
KZ3 uvedl, že jsem vyzval místostarostku Martinovou k odstoupení pro
střet zájmů – je rovněž předsedkyní DR
o. p. s. NADOSAH. Důvod však nespatřuji ve vlastním členství v orgánu, ale
výhradně v tom, že v rozporu ze zák.
159/2006 o střetu zájmů o svém postu
neinformovala řádně a včas. Dle zákona měla POVINNOST předem informovat o svém vztahu k projednávaným
věcem. Jednala skrytě. RMČ nebyla informována dříve než na konci 1/2012
a ZMČ vůbec. Od srpna do konce
roku 2011 bylo v radě i v ZMČ opakovaně projednáváno mnoho věcí
týkajících se NADOSAH – správce
KCB, vyjednání podmínek smlouvy
o spolupráci a investice v areálu.
Všechna tato jednání zastřešovala na
dvou židlích sedící místostarostka
a navíc aktivně hlasovala ve prospěch
těchto věcí! Tak pokračovala i na bř.
ZMČ při rozdělování grantů a provozní dotace pro svoji o. p. s.
Petr Kubíček, Hlas Klánovic / ČSSD
(reakci místostarostky najdete
na stránce názorů, pozn. KZ)

Rekonstrukce ulic patří k nejpalčivějším otázkám Klánovic. Investorem je Odbor investora MHMP. Veškerou projektovou přípravu, realizaci
tendrů a samotnou stavbu si zajišťuje sám. Náš vliv na již vyprojektované a nyní realizované stavby je
dnes omezen. Doba, kdy se mohla
MČ k tomuto vyjádřit, dávno minula.
Naší snahou je ovlivnit maximálně
pozitivně nyní probíhající stavby
a výrazněji zasáhnout do projektování dalších oprav. Ke shrnutí
a uspořádání faktů o současném
stavu i limitních podmínkách rozvoje
komunikační sítě Klánovic se zpracovává tzv. Generel dopravy. Tento
materiál standardně předchází projektování oprav. K tomu bohužel nedošlo. Dopravní generel v pohybu je
dokumentem, který nám pomůže při
jednání s MHMP, odborem dopravy
v Újezdě, s policií. Další etapou je
zpracování dopravy v klidu.
Za Spolu PRO Klánovice
Ondřej Voleš (kráceno)

Krize? Pšššt!
Taky jste si mysleli, že v Klánovicích
se nic neutají? Omyl! Redakční
radě KZ (což je mocný kolektivní
orgán, který rozhoduje o obsahu
každého vydání monopolního
média) se podařilo zcela pominout
dubnové vypovězení koaliční
smlouvy. A to je zvláštní věc – ve
chvíli, kdy koalice po volbách
vznikla, byli o tom občané Klánovic
informováni z několika informačních
kanálů, avšak v době „krize“ nastalo
ticho. Netroufám si odhadovat, zda
se spolčení ODS, zelených a SPK
(Spolu Pro Klánovice) pod vlivem
letního žáru usmíří, nebo jestli bude
zapotřebí sestavit jinou místní
vládu. Tato historka však ukazuje
na paradox mediální globalizace:
zatímco se neuvěřitelně rychle dozvídáme o politických pnutích kdesi
v daleké divočině, tak důležitá
obecní událost je nám bůhvíproč
zatajována. Kde to žijeme?
Jiří Karban (TOP 09), zastupitel

Čekají nás další handle?
Pan starosta na webu uvádí:
„Mohu potvrdit, že pan Polák v současné době vede jednání o vzniku
nové koalice s podmínkou, že ODS
bude mít v otázce ochrany Klánovického lesa a výstavby (obnovy) golfového hřiště v Klánovicích zásadní
vliv na rozhodování svých koaličních
partnerů. To znamená, že pokud
v těchto otázkách jakýkoliv návrh nepodpoří aspoň jeden zastupitel
zaODS, nebudou mít ostatní koaliční
partneři možnost v těchto otázkách
hlasovat v rozporu s názorem ODS.“
ODS tak předkládá podmínky,
které jsou v rozporu s demokracií
a se zákony ČR, neboť mj. každý
zastupitel vykonává svou funkci na
základě svého svědomí, respektive
by se neměl propůjčovat k tomu, že
bude nedůstojnou figurkou.
Zda ODS pro tento styl politické
kultury partnery v Klánovicích uloví,
bude vizitkou současných zastupitelů.
Ladislav Hrabal, Občané Klánovic

Klánovický zpravodaj
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ODS odstoupila od koaliční smlouvy
MS ODS Praha-Klánovice rozhodla
dne 16. 4. 2012 o odstoupení od koaliční smlouvy se sdruženími Spolu pro
Klánovice a Čas na změnu. Hlavním
důvodem je zásadní nesouhlas ODS
se způsobem jednání obou koaličních
partnerů v otázce výstavby (obnovy)
golfového hřiště v Klánovicích. Místo
snahy o kompromis a dohodu v rámci
koalice byli zastupitelé za ODS opakovaně silově přehlasováváni ostatními stranami koalice hlasujícími ve
shodě s opozicí. Takto nemůže koaliční spolupráce vypadat. ODS odmítá
osobní útoky na členy ODS ze strany
zastupitelů za Stranu zelených (Čas
na změnu) na březnové schůzi zastupitelstva, vedení hysterické kampaně
formou letáků, KZ i oficiálního webu
městské části a vytváření nepřátelské

atmosféry. ODS je i nadále připravena
se aktivně podílet na zlepšování stavu
Klánovic. Chceme však spolupracovat
s těmi subjekty, které ctí zásady partnerské a věcné komunikace a s nimiž
dosáhneme i splnění volebního programu MS ODS pod heslem „Vrátíme
Klánovicím ztracenou tvář“.
Ferdinand Polák
předseda MS ODS
Pozn.: Toto oznámení o vypovězení
koaliční smlouvy bylo připraveno
k otištění již do minulého čísla KZ,
vzhledem k datu uzávěrky (15. 4. 2012)
však Redakční rada rozhodla o jeho
neuveřejnění.
(Pozn. šéfredaktora KZ – Redakční
rada neměla článek pana Poláka
v dubnu k dispozici.)

Reakce zastupitelů za ODS
My, zastupitelé ODS, se důrazně
distancujeme od způsobů a prostředků používaných při vyjednávání

slečnou Bažantovou a panem Polákem.
Martina Petráčková, radní;
Petr Soukup, starosta

Poznámka redakční rady KZ k názoru Petra Kubíčka na str. 6
Místostarostka Ing. Jana Martinová seznámila redakční radu KZ se
stanoviskem legislativního odboru magistrátu, z něhož jednoznačně vyplývá, že zákon 159/2006 o střetu zájmů se na danou situaci nevztahuje,
a tudíž nemohlo dojít k jednání v rozporu s ním. Tento dokument byl také
poskytnut dne 3. dubna 2012 všem
zastupitelům za účelem objasnění, že

zastáváním funkce v dozorčí radě
o. p. s. Nadosah nedošlo ani k upřednostňování osobních zájmů nad zájmy veřejnými ani ke vzniku osobního
prospěchu. Ing. Martinová upřímně lituje stále trvajícího nedorozumění
ze strany Ing. Kubíčka v této věci, ale
nehodlá se celou kauzou již nadále
zabývat ani ji jakkoliv komentovat.
RRKZ

O politické kultuře
MUDr. Ferdinand Polák, nový předseda MS ODS, mne a ostatní zastupitele Času na změnu osobně informoval,
že „ODS odstoupila od koaliční smlouvy“, na konci dubna poté, co informoval
opoziční zastupitele. Pan Polák zároveň
dodal, že koalice by byla možná, pokud
bychom akceptovali právo veta v otázce výstavby golfu, rozpočtu a zpravodaje.
Podmínku ve věci transformace lesa
v golfový areál samozřejmě akceptovat
nelze, proto jsme tuto nabídku p. Poláka odmítli. Pan Polák má dle nás absurdní požadavky, které mohou ohrozit
výsledky klánovického referenda ale
i chod celé klánovické „radnice“. Navíc

MUDr. Polák osobně tzv. Koaliční smlouvu mezi zastupiteli zvolené za ODS,
Spolu pro Klánovice a Čas na změnu
sám nikdy nepodepsal, tak jeho jednostranné odstoupení (zřejmě po intervenci
p. Bažantové) se stává poněkud směšnou a tristní záležitostí. Koalice dobře funguje, naopak nefunguje pan Polák, který měl mít na starost záležitosti kolem
domu seniorů. Výsledky? Zatím žádné.
MUDr. Polák se jako jediný postavil
na jednání zastupitelstva dne 6. března 2012 aktivně a jasně proti výsledkům referenda a pro jeho politické postoje jsem ho vyzval k odstoupení (dokonce jsem nabídl párování, tj. že od-
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O zvířátkách
Zvířátka v lese se dohodla, že si
musí zvolit někoho, kdo by se dobře
staral o jejich záležitosti. Sešla se
na mýtince a radila se, koho zvolit.
Nakonec zvolila mo(u)drého Jestřába, také SUPa, neohroženého agenta09. Důležitě se tvářil i zvolený Socan. Promiňte, chci říci samozřejmě
Krocan. Zelená Žluva věřila, že dozrál čas na změnu, a mnozí si ji oblíbili. Nakonec zvolili i Spolka zahradního. Už zase chyba, chci říci
Zvonka zahradního. Z toho vidíte, že
zvířátka uvěřila tomu, že ptáci (alespoň někteří) vidí vše shůry, tedy
lépe, a že splní to, co naslibovali. Jak
to viděli Sup s Krocanem, dohodli se,
že se nikdy neopustí. Pro jejich pýchu a nadutost s nimi nikdo další nemohl nic domluvit. Jestřáb, Žluva
a Zvonek začali společně dělat vše,
aby se v jejich lese začalo lépe dařit. A dařit se začalo. Vtom se v Jestřábovi ozvalo jeho druhé, mnohem
mo(u)dřejší Já. A začalo vyvádět.
Takhle to přece dál nejde. Jediné, co
ta zvířata potřebují, je zbavit se toho
hnusného lesa. A to my zařídíme. Zvířátka se podivila, kdeže to budou bydlet, když les zmizí. Zanechte hysterie
a nepřátelské atmosféry vůči mému
poradci Bažantovi, zvolalo moudré
druhé Já. On ví, co chcete a potřebujete, lépe než Vy. Sup a Krocan brunátní vztekem, že se s nimi nikdo nebaví, se s mo(u)drým druhým Já dohodli, že je potřeba šikovně se zbavit Žluvy a Zvonka. Všechna zvířátka
v lese se nestačila divit. Co že se to
vůbec děje? Měla starost, zda to Jestřáb, Sup a Krocan myslí vážně,
nebo snad nejsou náhodou nemocní. Zvířátka je proto požádala
o předložení lékařského osvědčení.
Jako první ho odmítl Jestřáb a pukl
vedví. Sup odkroužil opodál odfrkuje znecťující poznámky na všechny
a na všechno. Hůře to dopadlo s Krocanem. Další úder nalomenému sebevědomí neunesl a pokusil se vzlétnout. To se mu ovšem stalo osudným.
Takže vidíte sami, zas jednou všechno dobře dopadlo. Příběh pro Vaši
kratochvíli připravil sám život a vyprávěl Vám ho Váš zastupitel.
Ivan Prokopič

Klánovický zpravodaj

Zemřela paní učitelka
Pavla Kinštová
V době mimo školní vyučování
mohou dnes děti z nižších tříd prvního stupně naší školy navštěvovat
školní družinu, ty starší mají na výběr
z celé řady zájmových kroužků, nebo
se o svůj volný čas musí postarat
samy. O generaci dříve navazoval
na školní družinu tzv. klub, který byl
určen pro děti z vyššího stupně. Vedoucí klubu bývala paní učitelka Pavla Kinštová. Vedle toho také vedla taneční kroužek, který úspěšně vystupoval na školních akademiích. S dětmi se nerozloučila ani po odchodu
do důchodu, léta vypomáhala jako vychovatelka v dětském domově.
Neodvratnost plynoucího času
těm, co ji znali, připomněla zpráva,
že paní učitelka Kinštová uprostřed
května ve věku nedožitých 85 let náhle zemřela.
Tomáš Ruda

Zprávy z úřadu
MČ Praha-Klánovice ve dnech
19. 6. a 21. 6. 2012 uvítá na svém
územní celorepublikové cvičení
Policie ČR při hledání pohřešovaných osob. O průběhu akce se
dozvíte více v příštím vydání KZ.

KONTEJNERY
na listí a rostlinný odpad
budou přistaveny v sobotu
23. 6. 2012 od 9 do 13 hod.
na těchto místech:
Všestarská ul. (křižovatka
s ul. Krovova za restaurací
SAMOS u transformátoru),
Přimské nám
Jubilanti
V květnu oslaví své narozeniny
Němec Miloslav
Dubská Anna
Průchová Božena
Artmanová Jarmila
Krtek Arnošt
Kodlová Marie
Paplhámová Olga
Kříž Ladislav
Všem oslavencům blahopřejeme!!!
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stoupím ze zastupitelstva také, pokud
tak učiní i on). To, že v klánovické ODS
proběhl vnitrostranický převrat, je její interní věc. Stejně tak není naší záležitostí, že pan Polák jednostranně a bez
respektování procedur vypověděl koaliční smlouvu, kterou sám nepodepsal.
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Strana zelených v Klánovicích
bude, tak jako doposud, spolupracovat s poctivými lidmi napříč celým
politickým spektrem a v žádném případě se nebude podílet na intrikách,
které někdo jiný spřádá.
Giuseppe Maiello, předseda ZO SZ

Názor občana
Současný předseda klánovické
ODS, Ferdinand Polák, rád skloňuje
slovo „hysterie“ ve všech pádech,
zvláště když se jedná o vykácení našeho Klánovického lesa. Oprávněné
protesty občanů proti vykácení lesa,
symbolu Klánovic, nazývá hysterií
a štvavou kampaní. V referendu se
80 % voličů, klánovických občanů, vyjádřilo proti vykácení lesa. Občanský
demokrat F. Polák to komentoval slovy:
„Referendum proběhlo, jedni jsou spokojeni, druzí méně. Ponechme stranou
jeho výsledky…“. Pan Polák je demokrat, ale jen když se mu to hodí, jinak,
zdá se, vůlí občanů pohrdá. Rád
a často naléhá, abychom les nechali
lesem a raději se věnovali „důležitějším“ tématům. Les lesem nenecháme,
ale rádi bychom se věnovali běžným
provozním záležitostem, rádi bychom
řešili pouze nevyhovující klánovické komunikace anebo třeba výstavbu dětských hřišť. Rádi bychom tak činili, kdybychom my, prostí občané, nebyli
neustále nuceni čelit neetickému jed-

nání, pohrdání zákony na ochranu přírody firmou FGRP, viz např.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10
95913550-nedej-se/, kdybychom nebyli neustále nuceni bít se za takovou
samozřejmost, jakou ochrana přírody
je. Klánovická ODS na svých webových
stránkách také uvádí: „Jsme přesvědčeni, že v demokratickém a právním
státě musí mít přednost respektování
zákonů před nátlakem účelových seskupení všeho druhu anebo populistickými prohlášeními politiků, kteří
ve snaze upevňovat vlastní pozice nahrazují vládu práva politickými rozměry.“
Dává představitel klánovické ODS přednost respektování zákonů (na ochranu
přírody) před nátlakem účelových seskupení všeho druhu? Jak je možné, že
se vůbec jen uvažuje o tom, že by se vykácel Klánovický les, chráněné území?!
Zničit rezervaci kvůli soukromým podnikatelským aktivitám je v demokratickém státě něco naprosto nemyslitelného. Tolik můj občanský názor.
Radomír Kůla

I tabule s názvy ulic mají mít svou důstojnost
Při procházkách, při běhání či při
jízdě na kole Klánovicemi lze vidět
leccos, co se dá vylepšit, aniž by ÚMČ
muselo vydat více peněz. Jedním z těchto námětů jsou tabule s názvy ulic.
Některé tabule jsou tak znečistěné, že
názvy ulic lze obtížně přečíst. Když
jsem tak koukala na jednu tabuli a obtížně jsem vyluštila její jméno – Bělečská, naslinila jsem si prst a zkusila ten
nános letitého prachu setřít. Šlo to!
Doma jsem tedy vzala kolo, přibalila

jsem vodu, hadr a JAR a za dvě minuty
byla tabule čistá a název ulice čitelný, viz
přiložené fotografie (foto pana R. Kůly).
Podobně jsou na tom tabule s názvy jiných ulic především v blízkosti lesa
směrem k Úvalům např. Smiřická, Votavova, Mechovka, V pátém atd. Mít čisté
tabule s názvy ulic je také obraz Klánovic a pokud techničtí pracovníci ÚMČ
zvládnou tuto snadnou a rychlou práci,
budou Klánovice zase o krůček hezčí.
Marie Mikušová

Klánovický zpravodaj

6

XXI. ročník

strana

9

Co najdete na úřadu
Vážení občané,
přemýšlela jsem, jak v tomto čísle pojmout zprávy z úřadu, které by nebyly pouze
konstatováním o činnosti úřadu, grantech, rozpočtu apod. Ráda bych Vám poskytla ucelené
informace o tom, jaké osobní záležitosti si můžete vyřídit na Úřadě městské části PrahaKlánovice. Nechci se dlouze rozepisovat, ale věřím, že pár základních informací se Vám hodí.
Správní odbor ÚMČ PrahaKlánovice
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech
a o změně některých zákonů
v platném znění (zákon o evidenci obyvatel)
Hlášení trvalého pobytu
Každý občan může mít pouze jedno
místo trvalého pobytu na území ČR,
a to v objektu určenému k bydlení.
Pro území Praha-Klánovice se občan přihlašuje k trvalému pobytu na
adrese ohlašovny, tj. na ÚMČ PrahaKlánovice. Je nutné vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, předložit doklad opravňující
žadatele užívat byt nebo dům (nájemní smlouvu, výpis z KN příp.
úředně ověřené písemné potvrzení
oprávněné osoby o souhlasu s přihlášením žadatele k trvalému pobytu.
Změna trvalého pobytu
Změna trvalého pobytu se hlásí na
ohlašovně v místě nového trvalého
pobytu. To znamená, že pokud se někdo stěhuje do Klánovic, nahlásí
změnu na ÚMČ Praha-Klánovice. Doklady – viz „Hlášení trvalého pobytu“.
Za ohlášení změny místa trvalého
pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč. Děti mladší 15 let
jsou od poplatku osvobozeny.
Zrušení údaje o místu trvalého
pobytu osoby
O zrušení údaje o místu trvalého pobytu osoby se rozhoduje ve správním řízení, a to na návrh vlastníka
objektu nebo na návrh oprávněné
osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonné podmínky jsou zejména: zánik užívacího práva k objektu nebo jeho části, neužívání
objektu nebo jeho části. Navrhovatel vyplní na ÚMČ Praha-Klánovice
formulář „Žádost o zrušení údaje
o místu trvalého pobytu osob/y“.

Pokud byl občanovi údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, po nabytí právní moci rozhodnutí se stává
adresa sídla ohlašovny, tj. ÚMČ
Praha-Klánovice.
Zákon č. 99/2004Sb., o rybářství
v platném znění
Vydání rybářského lístku. Rybářský
lístek je povinen vlastnit každý občan, který chce lovit ryby v rybářském
revíru. Žadatel vyplní formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“,
který je k dispozici na ÚMČ PrahaKlánovice. Při podání žádosti je nutné
předložit občanský průkaz (cizinci
pas), doklad o odborné kvalifikaci
(osvědčení o získané kvalifikaci, dříve
vydaný rybářský lístek, platný průkaz
rybářského hospodáře a rybářské
stráže). Za vydání rybářského lístku
je stanoven správní poplatek ve výši
100,- Kč/jeden rok, 200,- Kč/tři roky,
500,- Kč/deset let. Pro osoby mladší
15let nebo studující rybářství nebo
osoby, které zajišťují rybářství v rámci
svého povolání nebo funkce je poplatek ve výši 50,- Kč/jeden rok, 100,- Kč/
tři roky, 250,- Kč/deset let.
Zákon č. 114/1992Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění
Kácení dřevin rostoucích mimo les.
Žadatel vyplní „Žádost o povolení…..“, kterou si lze vyzvednout na
ÚMČ Praha-Klánovice. Kácení dřevin se zpravidla provádí v období vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3.
daného kalendářního roku. Přílohou
žádosti je situační zákres polohy dřevin (ulice, číslo popisné a parcelní),
doložení vlastnického nebo nájemního vztahu žadatele k pozemku.
Místní poplatek za výkopy
a překopy veřejného prostranství
Žadatel si vyzvedne na ÚMČ PrahaKlánovice formulář „Ohlášení záboru
veřejného prostranství“. Poplatek
ve výši 10 Kč/m2/den žadatel uhradí

za výkopy, překopy, skládku materiálu,
filmování apod. Poplatek 20 Kč/m2/den
uhradí žadatel za umístění reklamy.
Poplatek za psa – místní poplatek
Držitel psa je povinen podat přiznání
k poplatku do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti ze všech psů.
U psů osvobozených od poplatku
prokáže jejich chovatel do 15. 2. kalendářního roku, že důvod jejich
osvobození trvá i v dalším roce. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíce. Pokud pes uhyne nebo se jeho
chovatel odstěhuje, vyplní chovatel
do 15 dnů formulář „Zánik poplatkové
povinnosti – odhlášení psa“.
Zákon č. 21/2006Sb., o ověřování
v platném znění
Ověření listiny (vidimace). Vidimací se
ověřuje, že kopie nebo opis se doslova
shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani
pravdivost údajů na listině uvedených.
Za obsah listin ÚMČ neodpovídá.
Při žádosti o vidimaci žadatel předloží
vidimovanou listinu a listinu, z níž byla
pořízena. Správní poplatek za vidimaci
každé strany je ve výši 30,- Kč.
Ověření podpisu (legalizace)
Legalizací se ověřuje, že se žadatel
před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis uznal za vlastní.
Žadatel o legalizaci předloží na úřadě
listinu, na které se ověřuje podpis,
a doklad k prokázání totožnosti. Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou
svědků. Správní poplatek za legalizaci jednoho podpisu činí 30,- Kč.
V dalším čísle KZ Vás budeme informovat o tom, co si můžete vyřídit
na ostatních odborech ÚMČ PrahaKlánovice.
Přeji Vám krásné dny plné sluníčka.
Ivana Horská
tajemnice ÚMČ

Klánovický zpravodaj

Můžete se těšit na…
V úterý 5. 6. od 19:30 v Nové Besedě se s Vámi podělí Majka a Olda
Mikušovi o své čerstvé africké zážitky a zkušenosti z expedice
„Od Zambezi k Nilu“. V neděli
10. 6. od 20:00 můžete v KCNB vidět film o životě Margaret Thatcherové Železná Lady. Film o ženě s nekompromisním přístupem k politickému, ale i osobnímu životu s Meryl
Streep v hlavní roli. V tomto čísle KZ
si můžete přečíst rozhovor s Laco
Déczim, fenomenálním jazzovým
trumpetistou, skladatelem a malířem
slovenského původu, který vystoupí
v sobotu 16. 6 v 19:30 v KCNB.
Film, který nám není cizí – Okresní
přebor – Poslední zápas Pepika
Hnátka – uvede KCNB ve čtvrtek
21. 6. v 18:30.
Divadlo V Přírodě Horní Počernice a DS Právě začínáme, zahrada
ZŠ Svépravice, Spojenců 1408, uvede ve čtvrtek 21. 6. ve 21:00 premiéru hry Vladislava Vančury Rozmarné léto. Líná plovárna na břehu
řeky Orše, nálada lázeňského města Krokovy Vary, nestárnoucí přátelé
lázeňský mistr, major a abbé, trávící
chladné a deštivé dny nevydařeného
léta přátelským hašteřením… zastavte se společně s nimi a nechte si
učarovat krásnou Annou… Reprízy:
pátek 22. 6., sobota 23. 6. a neděle 24. 6. vždy od 21:00.
Rockový večer s kapelami Message a Orient můžete prožít v restaurantu Level – Újezd nad Lesy,
Staroújezdská 2300. A to v pátek
22. 6. 2012 od 20:00.Vstupné 50,- Kč.
Level nabízí i country zábavu – kapelu Schovanky. Vždy poslední
pátek v měsíci (tedy 29. 6.)
od 20:00. Následuje diskotéka až
do ranních hodin. Vstupné 100,- Kč.
Dne 23. 6. 2012 od 10:00 začne
slavnostním otevřením brány
na Tvrzi Hummer Den Husitů. Celodenní vtipný program o české historii. Více na www. tvrz-hummer.cz.
Divadelní představení Velký holky nepláčou je přichystáno
v KCNB na středu 27. 6. v 19:30.
Hra pro všechny, kteří se chtějí
upřímně bavit a od srdce zasmát.
Na pódiu se představí J. Šulcová,
V. Křížová, V. Jelínková a D. Batulková.
Pavla Fischerová
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Událost měsíce

Sochání pro Hedviku se stalo velkou událostí Klánovic minulých týdnů,
akce byla završena vernisáží děl vytvořených 27. května.
K události se vrátíme v příštím čísle KZ.
Foto KZ – Radomír Kůla

Laco Déczi opět v Klánovicích
I letos v červnu, tentokrát 16. 6. od 19. 30h, přivítá KC Nová Beseda
amerického jazzového trumpetistu Laca Décziho, který je vedoucím
jazzové kapely Jazz Celula New York.
Zeptala jsem se ho při této příležitosti na několik otázek.
Laco, po kolikáté koncertujete v Klánovicích?
Hraji celý život na trumpetu, do
které když člověk fouká, tak to dává
zpětné údery do mozku a narušuje
to paměťový orgán v hlavě. Takže
když mi někdo říká vtip, který jsem
už slyšel asi 280x, tak se pořád válím po zemi smíchy. Opravdu nevím, snad popáté. Přesně to bude
vědět vynikající muzikant, kytarista,
zpěvák a můj velký přítel Tomáš Kučera.
Na co se můžeme těšit?
Doufám, že nebudete zklamaní z našeho nového repertoáru, ve kterém
jsme zachovali jen některé starší
skladby. Já když slyším svojí novou
nahrávku, tak si říkám, proč nejsem
železničářem. Mohl jsem mít krásnou novou bandasku a klid.
Jak dlouho trvá vaše každoroční
turné po České republice?

Původně, před pádem komunismu,
jsme jezdívali jenom do západní Evropy, a to tak maximálně na 2–3 týdny.
Po odchodu komunistů, jsme začali
jezdit do Čech a na Slovensko. Naše
túry teď trvají tak 5–6 týdnů včetně
Evropy.
Jaký je váš vztah k Čechám po Vašem odchodu do Spojených států?
Teď vlastně mám dva domovy. V Čechách mám plno kamarádů.
Přijedete příští rok v červnu opět
do Klánovic? Rádi bychom Vás opět
v KC Nová Beseda viděli a slyšeli.
Nevím, jestli to bude v červnu, protože jsem mluvil s Johnem Assholem, který vlastní krásný, útulný pohřební ústav v NY a říkal, že na
podzim tam budou mít rakve na slevě.
Tak uvidíme.
Děkuji za rozhovor.
Romana Voženílková,
NADOSAH, o. p. s.

Klánovický zpravodaj
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Ze života Klánovic

Biomrkev versus rakovina
Chtěla bych poděkovat všem, kteří
přišli, zúčastnili se a přispěli na dobrou
věc, na akci, která už ke Klánovicím patří. Jednou v roce sice přeruší sobotní
farmářské trhy, což někteří návštěvníci,
kteří si nepřečetli vývěsku a chtěli nakupovat, nesli nelibě, jiní však odcházeli
s košíky plnými knih místo zeleniny.
Rovněž bych ráda poděkovala všem,
kdo se podíleli na organizaci akce, ať už
pracovníkům školy, rodičům našich žáků,
žákům školy, hasičům, městské policii,
pracovnicím knihovny, pánům Frýdmanovi, Rudovi, Suchánkovi, turistickému
oddílu Stopa, či sponzorům – potraviny
Bazar, J. Krucký, zelenina M. Hrdlic,
cukrárna Junior Café, firma ZOTT, EXPLAST, rodinám žáků školy. Energie či
peněžní prostředky vložené do této
akce jsou užitečným a chvályhodným počinem v boji s nelehkou a stále ještě často smrtelnou nemocí, jež se bohužel objevuje v našem okolí stále častěji.
Za organizátory BN
Jolana Fuchsová

Letečtí modeláři v Klánovicích,
léta šedesátá a osmdesátá
V tomto článku mapujícím historii
modelářů v Klánovicích navazuji na článek pana Šafránka uveřejněný v čísle
5/2012 KZ. Zde Petr Šafránek popisuje
působení leteckých modelářů v Klánovicích v 70. letech.
Vzhledem k tomu, že jsem starší než
Petr Šafránek, moje modelářská činnost začala dříve. K modelařině mě
a mého bratra přivedl náš strýc. Za jeho
pomoci jsme si slepili první letadélko.
Někdy v polovině šedesátých let jsme
už stavěli modely letadel třídy A3 a začali jsme je chodit pouštět na louku
na Placinách. Zde jsme se seznámili se
členy Letecko-modelářského klubu, od
kterých jsme začali získávat další zkušenosti. Jednalo se především o pány
Raka, Franka a Marušáka. O přistávací
dráze zde tenkrát nebylo ani potuchy,
ostatně nebyla ani potřeba, protože se
létalo s volnými větroni třídy A2. Tyto
modely byly vytahovány do vzduchu na
vlasci o délce zhruba 50 metrů a případnému úletu modelu se zabraňovalo
časovačem (tenkrát ještě v podobě zapáleného doutnáku, který po určitém
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Ze života školy

Běh naděje
V sobotu 19. 5. jsme opět (už potřinácté) běhali na podporu výzkumu
rakoviny. Počasí nám přálo, byl krásný, téměř letní den. Na startu tras
od 1 000 do 10 000 metrů se letos sešlo 221 běžců, cyklistů, bruslařů či
chodců. Ti všichni se na cestu vydávali
za doprovodu kapely Bedřich a Zoufalci, jejímž členem je ředitel naší
školy Michal Černý. Ten také celou akci
tradičně vtipně moderoval.
Kromě běhání měli všichni přítomní
možnost zakoupit si knihy na knižním
bazaru pořádaném knihovnou, podívat
se na šikovné policejní psy v ukázkách
městské policie a poslechnout pohádku O pejskovi a kočičce v podání naší
šikovné třeťačky Ch. Vraníkové.
Výsledek v podobě vybraných peněz v celkové hodnotě 29 740 Kč
(z běhů 23 055 Kč, z výtěžku knižního bazaru 6 685 Kč) je skvělý. Suma
je vyšší než v loňském roce, kdy byly
Klánovice nejštědřejším přispěvatelem
v rámci republiky.
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čase přepálil gumičku u výškového kormidla). S radiově řízenými modely se
začalo až koncem šedesátých let.
Vrcholem mé kariéry leteckého modeláře byl veliký model větroně (rozpětí
cca 2,5 m) s pomocným benzinovým
motorkem. Jednoho krásného slunečního dne se nám však tento model dostal do stoupavého vzdušného proudu
a uletěl do neznáma přes Petrem Šafránkem již zmiňovaný les. V té době
jsme s bratrem chodili na střední školu
a vzhledem k jiným zájmům a povinnostem jsme s modelařinou skončili.
K modelařině jsem se opět vrátil po
vojně, kdy jsme s mým bratrem založili
v rámci Pionýrské skupiny na škole
v Klánovicích modelářský kroužek.
S dětmi jsme začali dělat ve školním roce
1978–79. Kroužek navštěvovalo zhruba
10 chlapců. Po několika letech přestal
uspokojovat, a proto jsem oddíl předal
mladším nástupcům (Petr Šafránek, Petr
Kasal, Michal Matoušek) a založil oddíl
Stopa. To už je však jiná kapitola.
Petr Macháč
(kráceno)

Aby bylo předem jasno, nemám
absolutně nic proti farmářským
trhům! Naopak, moc rád tam chodím
nakupovat. Dobře vycházím i s jejich
organizátory a tenhle článek rozhodně není namířený proti nim, ale
pouze proti lidské, řekněme, malosti.
Je to už třináct let, co skupina
nadšenců kolem manželů Kocourkových přišla s nápadem uspořádat
v Klánovicích Běh Terryho Foxe,
tedy sportovně dobročinnou událost, jejíž celý výtěžek putuje na výzkum léčby rakoviny. Naše škola
byla od počátku jedním z hlavních
spolupořadatelů. Běh se později
musel přejmenovat na Běh naděje,
ale v Klánovicích zůstal a v posledních letech patříme (bez přehánění) mezi vůbec nejúspěšnější
pořadatele v republice!
Před cca třemi lety jsme podpořili
zrod další tradice – farmářských
trhů. Ochotně a rádi jim půjčujeme
náš školní dvůr. Trhy se ujaly a jsou
ohromně úspěšné, stačí se podívat, jak se v sobotu dopoledne
(ne)dá v okolí školy parkovat.
Jenže se ukázalo, že trhy a běh
se nemohou konat zároveň. Trhům
vadí hudba, běhu zase parkující
auta. Takže jsme uzavřeli dohodu,
že jedna květnová sobota zůstane
volná pro Běh naděje. Bohužel, ačkoli to vyšlo ve Zpravodaji, po Klánovicích visely plakáty a na dvou
předcházejících trzích byla umístěna výrazná upozornění, dorazilo
letos 19. května několik desítek překvapených lidí s košíky. Chápu
zklamání některých z nich. Bylo ale
skutečně nutné si je vybíjet (naštěstí pouze verbálně) na dobrovolnících pracujících zadarmo,
ve svém volném čase?
A tak přemýšlím. Co je správné?
Měla by tradiční, dobročinná
a úspěšná akce ustoupit komerčním trhům jenom proto, že se jich
účastní ještě mnohem víc lidí?
Snad ne. Ale taky se mi nechce nechat si zbytečně nadávat. Nu,
máme rok na přemýšlení, jak to
příště zaonačit.
PaedDr. Michal Černý
cerny@zs-kl.cz

Klánovický zpravodaj
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Čilý zahraniční ruch v klánovické hotelové škole
Žáci Střední školy hotelnictví
a gastronomie SČMSD, která v naší
obci působí již téměř padesát let, se
na své povolání připravují nejen
přímo ve škole a na pracovištích
praxe v předních pražských hotelech,
ale také například v restauračním
provozu Parlamentu ČR. Díky grantu
z evropského programu celoživotního
vzdělávání Leonardo da Vinci vyjelo
v letošním školním roce na zahraniční
stáž dvacet žáků. V rámci projektu
Gastronomické speciality napříč Evropou si vyzkoušeli jaké je to pracovat
v cizojazyčném prostředí v Marseille
ve Francii, v Hamaru v Norsku a upro-

střed olivových hájů ve španělské Andalusii. Projekt na praxi k sousedům
zavedl čtyři žáky do Hamburku. Vedle
nových pracovních poznatků a návyků
se většina zdokonalila v cizím jazyce,
získala nové cestovatelské zkušenosti
a také učinila další krok na cestě k samostatnosti.
Klánovická škola však děti do zahraničí nejen vysílá, ale také přijímá
a hostí studenty z jiných evropských
zemí. V rámci projektu Leonardo
da Vinci u nás letos absolvovali stáž
praktikanti z německého Hamburku,
návštěvu nám oplatili studenti ze Storhamar videregående skole v Norsku

a na konci června na prázdninovou
praxi opakovaně přijíždějí studenti
z Escuela de Hostelería y Turismo
La Laguna ve Španělsku. Většina zahraničních účastníků u nás pracuje
podobně jako naši žáci v oboru hotelnictví a gastronomie. V norské škole
připravují vedle budoucích gastronomů také na pracovníky v sociálních
službách a vychovatele pro mateřské
školy. Tři studenti z Hamaru si tak svoji
praxi odbyli přímo u nás v obci v Mateřské škole v Klánovicích. Pro nás netradičně mezi nimi byl i jeden chlapec,
který byl mezi dětmi velmi populární.
(ova)

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE
SČMSD V PRAZE 9 – KLÁNOVICÍCH
zve všechny své absolventy, odborné partnery a příznivce

na OSLAVY 50. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY.
Těšíme se na Vás v Klánovicích
ve dnech 12. – 13. října 2012.
Více informací a registrace na www.hotelova-skola.cz.

Klánovický zpravodaj
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Klánovický sport

Hasiči informují

FK Klánovice – starší i mladší žáci
se drží na 2. místech!!!
Muži „A“ (I. B třída) z posledních pěti
zápasů vydolovali jediné, i když cenné,
vítězství. Postupně nejprve prohráli
doma 1 : 7 s Lipencemi a 0 : 3
v Chuchli. Ve 20. kole jsme konečně
doma vyhráli – 2 : 1 se Zbraslaví. Pak
následovali další dvě porážky –
na Aritmě 0 : 4 a doma s Radotínem
2 : 3. Áčko tak zůstává poslední
s 10 body a na nejbližší soupeře ztrácí
už propastných 12 bodů. V soutěži
zbývá odehrát ještě 6 kol, ale pomalu se
už připravujeme na sestup do I. třídy…
Muži „B“ (III. B třída) remizovali doma
s Chodovem 2 : 2, porazili Radlice 3 : 2
a potom dvakrát prohráli – těsně 2 : 3 na
hřišti týmu Praga a 3 : 5 doma s vedoucími Vršovicemi. Po 15 odehraných kolech zůstává béčko na 5. místě tabulky.
Starší žáci (I. B třída) si slabší chvilku
vybrali při domácím zápase se Stodůlkami, ve kterém prohráli 0 : 4. V dalších
kolech po boji porazili doma Motorlet
1 : 0, z Bohnic si přivezli jednoznačnou
výhru 3 : 0, doma prohráli s výborně
hrajícími Střešovicemi a v zatím posledním zápase trumfovali v Řeporyjích 9 : 1. Kluci tak stále drží vynikající
2. místo a vypadá to, že na stříbrné pozici bychom i mohli sezónu dokončit!
Mladší žáci (I. B třída) po zatím nejlepším jarním výkonu přivezli cenné vítězství 4 : 1 z Bílé Hory a vyšvihli se dokonce na první místo tabulky. Bohužel
jen na týden, protože hned v dalším
kole jsme po špatném domácím zápase zase spadli na zem – prohráli jsme
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se Slavojem Podolí těsně 2 : 3. V dalším
kole jsme přivezli výhru 8 : 0 z Bohnic,
doma jsme remizovali s Řepami 3 : 3
a ze hřiště SK Žižkov jsme přivezli opět
plný počet bodů po výhře 6 : 1. Po
20. kole tak držíme skvělé 2. místo a čekají nás poslední dva soutěžní zápasy.
Starší přípravka nejprve prohrála 3 : 9
doma s Dolními Počernicemi, potom
také doma porazila Březiněves 3 : 2.
Z Vinoře jsme si odvezli výhru 5 : 4,
doma jsme rozstříleli Satalice 10 : 1
a v zatím posledním zápase jsme v Třeboradicích podlehli 3 : 10. Kluci jsou zatím v tabulce na 9. místě a čekají je
ještě čtyři utkání.
Mladší přípravka nejprve odehrála dva
domácí zápasy – nejprve prohrála s Běchovicemi 3 : 10 a potom deklasovala
REAL 33 : 0. Následně jsme přivezli výhru 5 : 4 z Dolních Počernic a doma
jsme „naložili“ Xaverovu 25 : 1. Mladší
přípravce zbývá odehrát ještě pět soutěžních utkání.
Mini přípravka skončila v celoroční soutěži MINIstar ve své skupině „B“ na
2. místě za Pragisem Satalice.Tím pádem
postoupila do finálové skupiny o zlatý pohár. Také tento poslední turnaj, který se konal 12. května v Běchovicích, zvládli naši
„miníci“ na výbornou a skončili na celkovém 2. místě z 18 zúčastněných týmů.
K tomuto výsledku gratulujeme!!!
Další informace o klánovickém fotbalu naleznete na adrese www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda, tomiks@seznam.cz

Výjezdová jednotka byla dne
28. 4. v 6:59 vyzvána OPIS Praha
k výjezdu k požáru ubytovny
v Praze 8, ulice Pod Plynojemem.
Požadovaná byla cisterna CAS
32. Jednotka vyjela s Tatrou 148
na místo zásahu. Na základnu se
vrátila v 9:20.
Na tradiční pálení čarodějnic
30. 4. byla již tradičně vyhlášena
jednotce SDH Klánovice pohotovost na zbrojnici. Pohotovost
trvala od 18:30 do 0:30 dne
1. 5. 2012. Jednotka naštěstí nebyla povolána k žádnému zásahu
a pálení čarodějnic se v Klánovicích obešlo bez účasti hasičů.
I prevence je důležitá. Dne
27. 4. uspořádali členové SDH
Klánovice prohlídku hasičské
zbrojnice a techniky třetím třídám
ZŠ Klánovice. Členové žákům
představili jednotlivá vozidla a jejich vybavení a zodpovídali zvídavé otázky žáků.
Květen je již tradičně ve znamení technických prohlídek zásahových vozidel. Jako každoročně,
i letos členové SDH techniku svědomitě připravili a vozidla jsou i na
další rok způsobilá provozu.

Důležitá tel. čísla na hasiče:

Nejmladší naděje klánovického fotbalu

Foto FK Klánovice

Velitel JSDH Stanislav Huser
- 603 578 405
Zástupce velitele Bc. Pavel Jaroš
- 607 551 670
Strojník Milan Šup - 607 603 814
Strojník Lukáš Tvrdý - 605 143 621
Starosta SDH Václav Musil
- 602 333 860
Případně tísňová linka 150 či 112.
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Klánovický tenis – začátek nové cesty – 2012
Pevně věříme, že klánovický tenis,
který v minulosti doslova „bojoval
o přežití“, zahájil novou éru. Na valné
hromadě tenisového oddílu, která se
konala dne 27. března v sále KC Beseda, byl zvolen nový výbor, nový
předseda (M. Kutzendörfer) a revizní
komise. Zároveň byl představen plán
činnosti oddílu na rok 2012 (sportovní
činnost, členské příspěvky, zápisné
do oddílu, brigády,…). Po skončení
zimy, v dubnu, proběhly úpravy kurtů
a celého areálu (viz foto). Jako každý
rok i letos za to patří velký dík hlavně
dlouholetým členům, kteří pod vedením J. Dostála a Z. Rudyše zajistili
v rámci brigád dva kurty na hraní.
Letos se nám podařilo (s velkou
podporou místního zastupitelstva,
pana starosty a MHMP – p. Vlásenkové) obdržet dotaci 250 tisíc Kč,
která je určena na údržbu plotů kolem
areálu a tenisových kurtů. Tyto se nacházely prakticky v havarijním stavu.
Věříme, že ten, kdo se dnes prochází
kolem tenisových kurtů, je určitě potěšen těmito změnami.
Ale jak jsme napsali v úvodu –
snad je to začátek nové cesty tenisového oddílu. V plánech je mimo jiné
obnova kurtů č. 1 a 2, které se, bohužel, také nacházejí ve velmi špatném
stavu, a úprava interiéru klubovny (WC,

koupelny,…). Stejně jako loni, i letos
doufáme ve sponzorské dary, nutné
k pořízení vybavení na terasu a kurty.
Již v minulosti jsme několikrát konstatovali, že dochází doslova k „alarmujícímu“ úbytku členské základny
(v r. 2005 – 250 členů, v r. 2012 – 174
členů). Pevně věříme, že budeme
schopni zlepšenou kvalitou tenisového areálu a příjemnou atmosférou
přilákat nové tenisty a udržet stávající
členy. Značná část tenisové základny
je věkově „starší“ (máme dvě veteránská družstva), nicméně očekáváme, že naši kvalitní trenéři vychovají nové stálé členy, kteří dají bílému
sportu přednost před nudou u počítače. Máme družstva od „baby“ te-

nisu až po dospělé. Snad se zase
vrátí doba, kdy se tenis těšil širokému
zájmu a kdy oddíl doslova sportovně
i společensky žil.
Všichni členové tenisového oddílu
si určitě přejí, abychom hráli na kvalitních kurtech, mohli si dát „pivečko“
či „limču“ po zápase v příjemném prostředí klubovny, mohli se osprchovat
v nových koupelnách, ale to bude
ještě chvilku trvat.
Proto – držte nám palce, aby nám
veškeré aktivity, které jsme si naplánovali, vycházely, aby sponzoři byli k tenisu štědří a kurty byly opět plné hráčů
od nejmenších až po ty nejstarší.
Za tenisový oddíl Klánovice
M. Kutzendörfer, O. Štrouf

Placená inzerce

Servis spotřební elektroniky
DVD, video, televize a jiné
Po celý týden – přijedu
Kontakt: 605 436 119
Nově otevřená ordinace

DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE
Axmanova 131, Praha 9 – Klánovice

DIABETOLOGIE:

MUDr. B. Diepoltová

604 887 365

MUDr. M. Weichetová, PhD.

734 130 778

ENDOKRINOLOGIE:

Fotografie pro výzdobu kanceláře, bytu.
AKCE! ZAVÁDĚCÍ CENY!
Za originál méně, než za reprodukci!
Spolupráce s interiérovými designéry vítána.

www.fotkydointerieru.cz
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SERVIS PC
notebooků, výběr, instalace pro rodiny i firmy

časová flexibilita samozřejmostí
Martin Novák

774 181 088

novak@kokons.net

student VŠ IT
dlouholeté
zkušenosti

KONTEJNERY KRÁL
s uť • od pa d • pí s ek • š t ěr k • zem in a • k ůr a
př e v o z s t r oj ů • t e r é n ní úpr av y • na kla da 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. cz

602 260 264
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since 1990
Husova 66, Šestajovice, Praha – východ
V sousedství Restaurace U Kamene, Penzion U Bláhů
Telefon objednávek 606 672 614 nebo 775 775 074

pořádá

TRADIČNÍ LETNÍ KURZY
v relaxačním centru KOSSUTH
v Újezdu nad Lesy

od 25. 6. 2012 do 14. 9. 2012
KURS

ÚROVEŇ POKROČILOSTI

TERMÍN

ANGLIČTINA

Mírně pokročilí
(Pre-Intermediate)

Úterý
od 19.00 do 20.30

ANGLIČTINA

Středně pokročilí
(Intermediate)

Středa
od 19.00 do 20.30

ANGLIČTINA

Velmi pokročilí – konverzace
s rodilým mluvčím

Čtvrtek
od 19.00 do 20.30

ŠPANĚLŠTINA
NOVINKA

Mírně pokročilí

Pondělí
od 19.00 do 20.30

FRANCOUZŠTINA
NOVINKA

Středně pokročilí
– konverzace

Pátek
od 19.00 do 20.30

Informace a přihlášky na: tel: 733 392 675;
e-mail: deltaschool@volny.cz;
www.deltaschool.cz

Zveme Vás do našeho studia, kde NOVĚ NABÍZÍME tyto služby:

Kosmetika v klasickém nebo novém moderním provedení, laserová
ošetření pleti, radiofrekvence tvarování postavy na léto do plavek.
AKCE KVĚTEN a ČERVEN:
Ke kosmetickému ošetření lymfodrenáž-tvarování postavy
ZDARMA
Manikúra a nehtová modeláž metodou UV-gel, nebo ACRYL
Klasická manikúra nebo japonská P.shine, Jesica zpevnění nehtů
Kadeřnictví pánské, dětské a dámské. Prodlužování vlasů metodou
SO. CAP. Brazilský keratin-hloubková regenerace uhlazení vlasů.
VĚRNOSTNÍ PROGRAM:
Každý druhý měsíc k barvení vlasů DÁREK v hodnotě 200 Kč
/STŘIH ZDARMA/
Masáže
Pedikúra vč. relaxační masáže nohou.
Poradna s pani léčitelkou. Volný prodej přírodních produktů
firmy ENERGY a JUST nahrin. Prodej opalovacích přípravků.
Cvičení pod vedením zkušených cvičitelek:
Spinning, Pilátes, Jóga, Body St., Hatha-Joga, Zumba, Břišní tance.
Další informace na www.wellnessdaniela.wz.cz
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Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.
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PROGRAM ČERVEN 2012
Výstava měsíce

Vernisáž 4. 6. pondělí od 18:00

VÝSTAVA OBRAZŮ A OBJEKTŮ Václava Kořínka

Tvořivé dílny

3. 6. neděle, 14:00 - 17:00

PLETENÍ Z PEDIGU

Výroba podnosu nebo košíčku. Sebou ručník na klín, kdo má - šídlo a nůžky na pedig. Lektorka: A. Janotová

Divadlo pro děti 3. 6. neděle, 16:00
a 4. 6. pondělí, 10:00

MALOVANÉ PÍSNIČKY

Pohádkový minimuzikál. Příběh setkání malíře Pastelky
a neposedného skřítka Šmodrchy. Scénář: T. Kostková a P. Mikeska s použitím veršů L. Štíplové, J. Vodňanského, M. Floriana

Koncert

4. 6. pondělí, 19:30
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci

Přednáška

5. 6. úterý, 19:30

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

EXPEDICE „Od Zambezi k Nilu“

Poutavé vyprávění Majky a Oldy Mikušových, kteří se s námi podělí o své čerstvé zážitky a zkušenosti z expedice.

Kino

7. 6. čtvrtek, 19:30

NEPŘÍTEL POD OCHRANOU

Exotické Kapské Město se stane dějištěm neobvyklého dramatu. USA/SA/ 2012/114min

Zábavný pořad

8. 6. pátek, 19:30

KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK

Oblíbený hudebně zábavný pořad s prvky humoru. Scénky, písničky, akrobacie, morální experimenty.

Kino

10. 6. neděle, 20:00

ŽELEZNÁ LADY

Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala, že vysoká politika není jen výsadou mužů. F/VB/2011/105min

Přednáška

11. 6. pondělí, 10:00 - 11:30

KOUZLA SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

Tentokrát o rozdílech v ženském a mužském myšlení a komunikaci. Přednáší: PaedDr. P. Žákovská

Koncert

16. 6. sobota, 19:30

LACO DECZI A SKUPINA CELULA NEW YORK

Laco Deczi – fenomenální hudebník, americký jazzový trumpetista, hudební skladatel a malíř slovenského původu koncertuje pravidelně již několik
let i v Klánovicích a večer předvede svou kapelu Celula New York.

Tvořivé dílny

17. 6. neděle, 14:00 - 17:00

SCRAPBOOKOVÝ KURZ - TVORBA RODINNÝCH ALB

S sebou: cca 10 FOTOGRAFIÍ RŮZNÝCH FORMÁTŮ! Lektorka: Pavlína Staňková

Klánovice čtou dětem 18. 6. pondělí, 10:00

JŮLINKA Z VESELÉ ZAHRÁDKY od Terezy Václavkové

Pro milovníky broučků a divokých kytiček jsme připravili malé divadýlko, soutěže nebo chcete li, autorské čtení.

Kino

21. 6. čtvrtek, 18:30

OKRESNÍ PŘEBOR - Poslední zápas Pepika Hnátka

„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete vokres. ČR/2012/104min

Přednáška

26. 6. úterý, 10:00 - 12:00

EMOCIONÁLNÍ ZDRAVÍ

„Plnohodnotný život ve zdraví a radosti“, tentokrát zaměříme na přetváření a rozpouštění emocí, které brání uzdravení a našemu dalšímu rozvoji.
Přednáší: M. Zítková

Divadlo
27. 6. středa, 19:30
VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU - komedie Neila Simona
Divadelní hra tak trochu pro ženy, tak trochu pro muže, nejvíce však pro všechny, kteří se chtějí upřímně bavit a od srdce se smát. Hrají: J. Šulcová,
V. Jelínková, V. Kžížová, D. Batulková
Akce
29. 6. pátek, 15:00
HURÁ PRÁZDNINY!!! - zahradní slavnost s programem
Přijďte s námi oslavit začátek prázdnin. Můžete se těšit např. na kapelu Baklband, lezeckou stěnu, dětskou i dámskou módní přehlídku Vanesy Wallet
Hardi, soutěže pro děti aj.
Rezervace a informace:
www.kcnovabeseda.cz tel: 608 418 494 nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kavárna Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena
Po–Pá 10:00–13:00 a 15:00–22:00, So–Ne 15:00–22:00
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:
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Bydlí v Klánovicích

Hana Fišerová
„A v prosinci přijel do
Klánovic na doporučení inspekce autobus plný slovenských
ředitelů mateřských
škol,“ vzpomíná s úsměvem paní Hana Fišerová na jednu z příhod posledního roku, „moc se jim u nás
líbilo a chtěli příští rok přijet zas,“ dodává ředitelka klánovické mateřinky.
Pokud se jim to splní, Hanu Fišerovou
ve vedení zdejší MŠ již nezastihnou. Své
rozhodnutí odejít komentuje slovy: „Nechtěla bych se dostat do situace ředitele školy z jednoho filmu, který požádal
své kolegy, aby mu řekli, až přijde jeho
čas. Když čas nadešel, všichni se mu
snažili stav věcí dát najevo, ale on už to
nepochopil.“ Myslím, že podobné obavy nejsou v jejím případě na místě. Zatímco po letech působení v učitelské profesi skutečně mnohým hrozí tzv. syndrom
vyhoření, pedagogická kariéra paní ředitelky Fišerové připomíná spíše rozsvěcení světel na chanukovém svícnu.
Narodila se v Mladých Bukách v Krkonoších. V roce 1975 se přestěhovala za
svým manželem do Klánovic a v lednu
1976 přijala místo učitelky v MŠ. V roce
1994 byla po desetileté zkušenosti zástupkyně ředitelky pověřena vedením
školky. „V té době se začínaly ve školství
uplatňovat nové vzdělávací programy
a my zvažovali, jak dál. Nakonec jsme
zvolili vlastní cestu a vytvořili náš první
školní vzdělávací program zaměřený
na posílení mezilidských vztahů, na
celkový rozvoj dítěte,“ říká paní Fišerová. A právě toto rozhodnutí asi stálo
u rozkvětu školky v posledních deseti letech. „Ráda bych poděkovala za stálou
podporu rodičům, zřizovateli a za dlouholetou spolupráci se ZŠ, místní knihovnou, oddílem Stopa, hasiči, důchodci.“
Na základě doporučení inspekce navštívila MŠ v dubnu delegace z EU a nešetřila superlativy. „To všechno člověka
potěší, ale základem všeho jsou děti, ony
jsou nekonečnou inspirací, světýlkem,
darem. A samozřejmě zaměstnanci,“
posmutní paní ředitelka, „bude se mi těžko loučit, jsme dobrý tým, mám je ráda.
Ráda bych proto využila této příležitosti a ze srdce pozdravila bývalé spolupracovníky a všechny, se kterými jsem
se na své cestě setkala,“ uzavírá své vyprávění paní Hana Fišerová.
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Rozhledna Romanka
Pohádka z Hrubojesenicka
Bylo nebylo. V jedné malé vesnici,
která se jmenuje Hrubý Jeseník a neleží ve stejnojmenných horách na
severní Moravě, ale v nížině u Nymburka, žila malá dívenka Romanka,
která si svým neutuchajícím
zájmem
o průběh stavby rozhledny získala srdce
všech montérů. A nebyla to vlastně ani
v pravém slova smyslu rozhledna, ale vysílací věž mobilního
operátora. A byla tak
zajímavá, že v prestižní soutěži obce architektů Grand Prix
získala cenu v kategorii krajinářské architektury za rok
2002. A při slavnostním otevření ji pokřtili po oné dívence. A jestli nespadla – ta rozhledna – tak tam stojí dodnes. Namísto obvyklé typizované
konstrukce zde nalezneme věž s trojúhelníkovým půdorysem a velmi moderním designem kombinujícím dřevo a kov. Zajímavě vyřešená technologická místnost se nachází přímo pod

rozhlednou, v uměle vytvořeném kopci. Nikde v okolí tak neruší obvyklý
kontejner. Ryze účelová stavba tak dostává úplně nový rozměr moderního
památníku techniky, což podtrhuje i široké schodiště v navršeném svahu. Nejvyšší vyhlídkové plato se nachází ve výšce 26 metrů a vede
k němu 116 schodů.
Výhled je zajímavý
tím, že vychází z roviny, a siluety jednotlivých kopců i celých
pohoří se tak objevují až na vzdáleném
obzoru. Při krásném
počasí je možné
spatřit vrcholky Krkonoš i lesknoucí se vysílač na Ještědu. Rozhledna je otevřena o víkendech od dubna do října,
o prázdninách i ve všední dny. Na výlet se vydáme autem, sjedeme z dálnice D11 na kilometru 25 směr Nymburk a za městem silničkami na Bobnici a Hrubý Jeseník. Rozhledna je už
z dáli dobře viditelná.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

No. 110
V Kolodějích v prudké zatáčce stojí rozložitá vilka s číslem 110. Interiér
je zařízený v italském venkovském stylu. Vysoká klenba, kolem cihly, v rohu
pec na pizzu sálající voňavým teplem,
proutěné lustry a francouzské dveře
vedoucí na krytou zahradní terasu lákají k delšímu posezení. V jídelním lístku naleznete mezi předkrmy pět druhů carpaccia, vždy připravené z nejčerstvějších surovin, oblíbené velké
saláty, které vám donesou s ještě horkým grilovaným masem, pizzy na čtyřicet různých způsobů, těstoviny, rizota
z divoké rýže, ryby a steaky. Pizzy mají
tenké vláčné těsto a křupavé okraje,

jejich náplně jsou bohaté. Doporučuji špagety s lososem, což jsou skvělé kousky ryby doplněné omáčkou z bílého vína a ze smetany. Nadchne
vás i rumpsteak s křupavou vídeňskou
cibulkou. Zapíjet lze točenou Plzní
i kvasnicovým Hoegaarden, potěší
vás i špičková rozlévaná vína. Ceny
jsou vyšší, ale dostane se vám vlídné
obsluhy a jistě budete spokojeni.
★ Prostředí: ★★★★✩
Jídlo: ★★★★✩
Restaurant No. 110,
V lipách 110, Koloděje, www.no110.cz
otevřeno denně 11–22 h
tel. : 281 972 874, 604 258 054
Ivana Zoulíková

