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CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

Při budování koridoru přibudou nejen stěny, ale doufejme,
že se vyřeší i stav nádraží
Je to dobrá zpráva, na kterou desítky, možná stovky lidí v Klánovicích
dlouhá léta čekaly. Mám dům vzdušnou čarou tak půl kilometru od železniční trati. Když jsem se do něj po několika letech pobytu na jiných
adresách vrátil, byly zrovna parné letní
dny. Takové, v nichž požehnáním bylo
mít večer otevřené okno, kterým horkost sálající ze sluncem zteplalých zdí
unikala ven a dovnitř proudil svěží
chladivý lesní vzduch. Ty první noci
jsem slyšel každý vlak a to přesto, že
mám spánek díky bohu zdravý a tvrdý.
Po týdnu dvou už to bylo lepší a dnes
už vlaky téměř nevnímám.
Lidé, kteří mají ale domy a byty
blíže u trati, takové štěstí nemají. Železniční koridor se řízením osudu
a také díky protestu jednoho majitele
domku někde na začátku Úval u nás
staví jako úplně poslední na jinak veledůležité trati. Ta má celoevropský význam, když spojuje Berlín nejen s Prahou, ale i s Vídní, Bratislavou
a Budapeští.
Dostavba posledních kilometrů koridoru nepřichází v nejlepší době. Stát

Foto KZ: R. Kůla

obrací každou korunu, šetří se na
všem, dokonce i na dálnicích, a ani výstavba železničního koridoru není
v tomto šetření nepochybně výjimkou.
V rámci tohoto šetření se i různě ohýbají normy, včetně těch protihlukových.
Proto je opravdu dobrou zprávou, že
hned na počátku výstavby koridoru
budou po celé délce souvislého osídlení kolem trati v naší obci postaveny
protihlukové stěny.
Pokud někomu přijde, že to s hlučností vlaků, především oproti automobilové dopravě, není tak hrozné a že
ani provoz na naší poměrně vytížené
trati Praha – Kolín není až tak silný
a ony betonové stěny vlastně nejsou
potřeba, lze uvést hned několik protiargumentů. Tím zásadním je, že o takové věci by měli rozhodovat především lidé, kterých se to týká, tedy ti, co
bydlí u trati nejblíže. Tím druhým pak
fakt, že provoz na trati bude spíše
houstnout a vlaky se budou zrychlovat. Proto chvála protihlukovým stěnám. Jen bude třeba ohlídat, aby
u trati skutečně co nejdříve stály.
Viz téma na str. 4 a 5.
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
Městská část Praha-Klánovice se po zimním období probouzí do jara. Zima nebyla
bohatá na sněhové srážky, a tak
jsme výrazně ušetřili za úklid
sněhu a udržení sjízdnosti komunikací. V roce 2010 jsme za
zimní údržbu vydali 779 tis. Kč.
V roce 2011 částku 510 tis. Kč
a v letošním roce zatím částku
113 tis. Kč. Úspory lze přičíst
mírné zimě a k výhodnější
smlouvě o zimní údržbě.
V minulém měsíci proběhlo
celoplošné čištění vozovek za
spolupráce s firmou FRAMAKA,
za které děkuji jak jednateli firmy
panu Františku Krejcarovi, tak
i panu Stanislavu Huserovi, pracovníkovi městské části, který
měl celou tuto akci na starost.
Městská část rovněž musela
přikročit k havarijnímu kácení
několika stromů, které pro svůj
špatný stav ohrožovaly své okolí.
Mezi tyto stromy patřila i douglaska u základní školy. Tento
strom již prosychal a dle vyjádření dendrologa mohlo kdykoliv
dojít ke zlomení části kmene
anebo k odlomení větví.
Mezi radostné novinky z úřadu
patří, že se našel další zájemce
o adopci lípy. Městská část dosud obdržela na těchto darech
částku 75 tis. Kč. Akce započala
na podzim minulého roku a dosud bylo z 34 lip adoptováno
15 stromů. Všem dárcům děkujeme.
Po zimě se v Klánovicích opět
zahajuje stavební ruch, a to díky
investicím od Magistrátu hl. m.
Prahy. V Klánovicích probíhá
další etapa výstavby komunikací, na které jsme letos obdrželi od Magistrátu hl. m. Prahy
20 mil. Kč. Naše snahy o zahájení další etapy výstavby (ulice
Krovova) nebyly zcela úspěšné
a tato další etapa stavby bude
zřejmě zahájena až v dalším
roce.
Krásný jarní čas.
Petr Soukup
starosta@prahaklanovice. cz
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Takto idylicky vypadalo Klánovické nádraží před druhou světovou válkou.
Bude ještě někdy podobně krásné?
Foto Archiv KZ

Informace z jednání Rady MČ
Martina Petráčková
Rada MČ projednala na svém zasedání v dubnu tyto nejdůležitější body
Bazén v campu – příprava na soudní jednání
RMČ projednala nabídku na vyhotovení znaleckého posudku na bazén
v campingu Praha-Klánovice. Bazén
je po rekonstrukci. Existuje důvodné
podezření, že nebyl dodržen technologický postup, a v důsledku toho nyní
dochází k odlučování folie od podkladu
a hrozí uzavření bazénu, čímž by
vznikla škoda jak provozovateli, tak
i MČ, která je vlastníkem campu i bazénu. Posudek soudního znalce je
třeba k zahájení právních kroků MČ
proti firmě, která rekonstrukci bazénu
realizovala.
Oprava komunikací
RMČ projednala předložený návrh
objednávky díla na provedení celoplošné opravy komunikací s nezpevněným povrchem – západní konec
Smidarské, severní konec Voňkovy
a Podlibské ulice. Tyto komunikace
s nezpevněným povrchem se budou
opravovat v jarních měsících. RMČ
schválila objednávku na opravu zpevněné komunikace Šlechtitelská.
Jmenování šéfredaktora KZ
RMČ jmenovala šéfredaktorem Klánovického zpravodaje pana Bc. Luboše Palatu. Nový šéfredaktor se ujme
zpracování č. 5 KZ (tedy čísla, které
právě čtete).

Dodavatele IT služeb pro MU
Rada projednala předložený návrh
výběrové komise a schválila uzavření
smlouvy na poskytování IT služeb
s Ing. Lubošem Čechem.
Údržba zeleně
RMČ vyhodnotila poptávkové řízení
na údržbu dřevin rostoucích mimo les
v katastrálním území Klánovice
a schválila uzavření smlouvy s firmou
TREEMEN Šestajovice. Pro rok 2012
bude na údržbu zeleně vyčleněna
částka maximálně 200 tis. Kč.
Dotace pro knihovnu
Klánovická knihovna obdržela účelovou neinvestiční dotaci na nákup
knih v hodnotě 32 500 Kč.
MŠ bude mít nového ředitele/ředitelku
Dlouholetá ředitelka klánovické mateřské školky paní Hana Fišerová
se rozhodla odejít ke konci tohoto
školního roku do penze. RMČ jmenovala členy konkursní komise na
výběr ředitele/ředitelky MŠ. Za zřizovatele jsou členky této komise
Mgr. Starčevičová a Ing. Martinová.
Nový ředitel bude jmenován
do konce tohoto školního roku.
MČ se stane partnerem při organizaci akcí Pálení čarodějnic
(30. 4.) a Sochání pro Hedviku
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Zprávy z ÚMČ
Vážení občané,
v Klánovickém zpravodaji č. 5 bych
ráda zrekapitulovala činnost úřadu
za leden–duben 2012, požádala Vás
o spolupráci, nabídla diskuzi nad projektem a informovala o uzavřených
a připra-vovaných akcích.
V období leden–duben 2012 jsme
obdrželi od Nadace ČEZ, kde jsme žádali o několik dotačních titulů, rozhodnutí o jejich zařazení do projednávaných. Byla však dána přednost
potřebnějším projektům. Ještě jsou „ve
hře“ žádosti o dotace podané u MHMP.
Věříme, že tyto žádosti budou vyřízeny
kladně. Obdrželi jsme též rozhodnutí o
přiznání dotace na digitalizaci kina od
MK ČR. Městské části Praha-Klánovice byla přiznána částka ve výši 300
tis. Kč. Přesto ještě jednáme o dalších
možnostech, aby dopad na rozpočet
městské části byl co nejmenší.
V lednu bylo vypsáno a nyní již
zrealizováno poptávkové řízení na
opravu podlah v Masarykově základní
škole, poptávkové řízení na údržbu
dřevin rostoucích mimo les, v únoru
vypsáno poptávkové řízení na zajištění IT služeb pro úřad městské části
a organizační složky městské části. Ve
sportovní hale byla na základě stížností návštěvníků ukončena smlouva
na umístění nápojového automatu a
bylo schváleno uzavření smlouvy s jiným dodavatelem. Přihlásil se nám též
první inzerent na pronájem plochy v
objektu sportovní haly. Pracovníci
úřadu připravili několik variant návrhů
rozpočtu městské části na rok 2012 a
návrhy rozpočtových výhledů na roky
následující. Byl upraven a uklizen prostor kolem kostelíčka a nyní realizujeme úklid u tzv. Kolomazné pece. S
příchodem jara a úklidu na zahrádkách zajišťujeme vývoz bioodpadu, začínáme se sekáním trávy a byl téměř
dokončen úklid po zimním období.
Vážení občané, chtěla bych Vás požádat o úpravu větví, které jsou v převisu z Vašich pozemků do chodníků a
komunikací tak, aby bylo možné řádně
provádět úklid a sekat trávu. Pro Vaši
informaci je vždy od úterý do pátku v
době od 9 do 16 hodin otevřena De-
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Slovo šéfredaktora
ponie úřadu městské části. Sem je
možné vyvážet pouze separovaný bioodpad – tráva, listí, větve. Nelze v těchto místech odkládat suť, nábytek,
komunální a ostatní odpad.
V těchto dnech byl dokončen návrh
„Generelu dopravy v pohybu“. Nabízíme Vám možnost se s tímto materiálem seznámit, příp. tento připomínkovat. Generel je k nahlédnutí na
úřadě městské části. Tímto si Vás též
dovoluji pozvat na komentované seznámení se s tímto materiálem, a to
ve dnech 16. 5. 2012 nebo 23. 5. 2012
v době od 17 do 18 hodin v zasedací
místnosti úřadu.
V období od května 2012 bychom
chtěli řešit následující záležitosti:
- vypsání poptávkového (výběrového) řízení a následná realizace
dostavby výtahu pro bezbariérový
vstup do základní školy
- vypsání poptávkové řízení a následná realizace rekonstrukce kotelny v základní škole
- oprava povrchu tělocvičen ve sportovní hale
- vypsání poptávkového řízení a následná realizace venkovního přípojného bodu NN u sportovní haly
- vypsání poptávkového řízení a následná realizace výměny vodoměrů v objektech Bazar a Beseda
- vypsání poptávkových (výběrových) řízení na digitalizaci kina, zateplení všech objektů (KC Beseda,
tělocvična, byty, restaurace, obchod a kadeřnictví)
- oprava kanalizace v restauraci Beseda
Mimo tyto akce, které vesměs řeší
péči o majetek městské části, nám
nejsou lhostejné možnosti využití volného času dětí a mládeže a též seniorů. Veškeré naše záměry jsou podmíněny získáním dotací nebo grantů,
ale snažíme se prozatím zjišťovat
možnosti umístění herních a cvičebních venkovních prvků pro děti i seniory, zřízení herních ploch apod.
Přeji Vám krásné květnové dny
plné sluníčka.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Klánovická škola
lepší gymnázia
Luboš Palata
Před dvěma roky jsem se cítil
tak trochu jako zločinec. Dal jsem
totiž na názor svého syna Jakuba
a nepodali jsme v sedmé třídě přihlášku na šestileté gymnázium.
Důvodů bylo několik, především
ten, že si mohl ještě dva roky navíc
užívat to, že do školy to má deset
minut pěšky, ze školy pět minut na
tenis a na kole pět minut na fotbal.
Jenže takových rodičů žáků
s výborným prospěchem nás bylo
jen pár. Hysterie kolem osmi a šestiletých gymnázií totiž v celé
České republice stoupá a Klánovice nejsou výjimkou, spíše naopak. Odolat a nechat své dítě
chodit do „obyčejné základky“ se
stává téměř sociálním problémem.
V elitářských kruzích se navíc
stále více prosazuje názor, že od
sedmé třídy zůstává na základních školách jen „odpad“ a mnoho
rodičů, i když jejich dítě na veřejné
víceleté gymnázium schopnosti
nemá, sáhne raději hodně hluboko do kapsy, než aby ho nechal
na té základce.
Ano, i v klánovické škole po
sedmé třídě počet nadaných dětí
hodně prořídl, takže jsem měl trochu obavy. Navíc přijímací
zkoušky po deváté třídě jsou takové buď, a nebo.
Tyto obavy se však ukázaly liché. I když si Kuba vybral dva
velmi těžké gymply s velkým převisem přihlášek, v obou případech
uspěl a v jednom gymnáziu byl
dokonce mezi prvními třemi, když
jedno místo před ním byla jedna
jeho klánovická spolužačka.
To je dobrá zpráva pro všechny
rodiče klánovických školáků. Samozřejmě, naše Masarykova
škola není perfektní, jako rodič
mám občas výhrady, ale je to
velmi dobrá škola, která dokáže
své žáky v celopražském měřítku
(z celé republiky asi nejtvrdším)
dobře připravit. Takže ta gymnázia
u svých páťáků a sedmáků prosím
ještě zvažte. Je co zvažovat.

Klánovický zpravodaj
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Klasické protihlukové stěny jsou jistější řešení
Luboš Palata
Česká republika má provozně
jeden z nejdražších systémů výběru
dálničního mýta v Evropě. A to proto,
že v době, kdy se tento systém
v České republice zaváděl, zvolila
česká vláda zastaralý, provozně
drahý, ale vyzkoušený systém mýtných bran. V té době už přitom v sousedním Německu byl budován
daleko progresivnější, provozně daleko výhodnější, ovšem s porodními
bolestmi se potýkající satelitní systém. Po počátečních problémech
dnes tento systém funguje bez větších problémů a příjmy Spolkové republiky z mýta i náklady na jejich
výběr jsou zcela někde jinde než
v České republice.
Tento příklad mě napadl ve chvíli,
kdy jsem se seznámil s diskusí kolem
výstavby protihlukových bariér v Klánovicích. Budiž na začátku řečeno,
že zcela souhlasím s panem radním
Ondřejem Volešem, že bariéry jsou
nutné a estetické otázky, které to
budí u lidí bydlících daleko od trati,
jsou v tomto smyslu vedlejší. Hluk je

mimo jiné jednou ze zátěží organismu a má přímý vliv na zdraví, podobně jako smog nebo radioaktivní
záření. „Bariéry jsou dimenzovány
tak, aby u nejbližší řady obytných
domů snížily vnější hladinu hluku
v noci pod limit 55 dB v ochranném
pásmu drah a 50 dB za hranicí
ochranného pásma drah v I. i v II.
patře obytných budov,“ abych citoval
z odborného vyjádření. „Poloha navržených bariér je přibližně těsně za
nástupištěm nebo na hraně zářezu
a v délce od čističky odpadních vod
po restauraci v Habrovské ulici.“ Podle
těchto představ by měly bariéry zlepšit (tedy ztišit) asi třetinu Klánovic.
Radní Voleš také uvádí, že úřad bude
usilovat o esteticky co nejlepší variantu, například porostlou zelení.
Klánovice by bariéry neměly stát
obec žádné prostředky, protože
budou plně hrazeny z rozpočtu na
modernizaci trati. Budou pouze na
klánovické straně, Újezd nad Lesy,
zřejmě i kvůli menší zástavbě kolem
trati, bariéry odmítl.

Takto vypadají protihlukové stěny v Dolních Počernicích

Při přípravě tohoto článku jsem si
ale vzpomněl na to, že jsem před
časem zahlédl článek o tom, že betonové stěny by mohly nahradit nižší,
asi metr vysoké protihlukové zábrany,
které přiléhají těsně ke kolejím,
a mají proto i při třetinové výšce
stejný nebo lepší účinek než ony
dvou až betonové stěny, s nimiž
i v Klánovicích počítá.
Ukázalo se, že nejsem sám a že
v diskusi o projektu už tuto možnost
při schůzce zástupců místního
úřadu s občany otevřel pan zastupitel Ladislav Hrabal. Tato nová varianta má několik sporných bodů,
od nutnosti čtyř až šesti řad protihlukových zábran pro tříkolejnou
trať, až po nedokončenou certifikaci,
byť v Německu a dalších zemích západní Evropy jde o věc již vyzkoušenou a úspěšně používanou.
Nedalo mi to a zavolal jsem
i do firmy Prokop Rail, kde jsem
celou záležitost stručně probral
i s panem Eisenreichem, ředitelem
firmy, která se snaží s těmito vý-

Foto KZ – Radomír Kůla
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XXI. ročník

strana

5

pro koleje, jako se tak stalo například
na novém Hlavním nádraží v Berlíně.
Plně chápu klánovické občany
bydlící u trati, že z možností, zda volit
jistotu vyzkoušených a investorem
prosazovaných betonových stěn, volí
tuto variantu. Chápu i postoj místního
úřadu, který by měl naslouchat
především názoru těchto občanů.
Ostatně, já osobně si myslím, po

zkušenostech například z Dolních
Počernic, že ani „tradiční“ protihluková opatření zřejmě nebudou pro
Klánovice estetickou pohromou.
Současně s tím ale budu stejně
tak držet palce firmě Prokop Rail, aby
se svým projektem nakonec uspěla
a my mohli časem ty naše betonové
zdi vyměnit za jejich esteticky daleko
hezčí „vlakové blatníky“.

začnou v rámech rezonovat okenní
tabulky a drnčet tak, že nás budí
i z nejhlubšího spánku. Takže když
jsem po dvou letech zjistila, že nových oken se v dohledné době nedočkáme (jestli vůbec), nechali
jsme okna v celém domě na vlastní
náklady vyměnit.
Proto jsem byla moc ráda, když
jsem se dozvěděla, že protihlukové
bariéry přeci jen budou a nám se
brzy uleví. Proto mě velmi negativně
překvapilo vystoupení bývalého
pana starosty Hrabala na schůzce
svolané místním úřadem, kde jsme
se jako majitelé přilehlých nemovitostí mohli vyjádřit k otázce, jestli
bariéry vůbec stavět, a jestli ano,

tak jaké. Všichni majitelé nemovitostí blízkých trati, kteří na schůzce
byli, se jasně vyjádřili pro to, aby bariéry postavené byly, a to v původní
certifikované variantě. Pan Hrabal si
na schůzce vzal slovo a obšírně se
rozhovořil o jakýchsi plastových mobilních půlmetrových zábranách,
které mu doporučuje nějaký výrobce, který na ně zatím ani nemá
certifikát. Vůbec nechápu, proč když
mají Klánovice možnost získat
zdarma ochranu zdraví pro své obyvatele, měly by tuto akci odmítnout
pro chiméru, kterou bývalému starostovi nabízí výrobce neověřeného
odhlučnění.
Hana Kniha Měřínská

Názor občanky
V Klánovicích bydlím skoro
5 let, a to v blízkosti železniční trati.
Hluk z trati nám pochopitelně
vždycky vadil, ale věděla jsem, že
jednou bude provedena modernizace klánovického železničního
úseku a dle zákona máme právo,
aby podél trati byla postavena protihluková bariéra, a dokonce u domů,
kde i přes toto opatření bude nadlimitní hluk, budou vyměněna okna
na náklady drah. Zatím nejsou ale
ani bariéry, ani nová okna. V zimě,
kdy je člověk zavřený pouze v domě
a nevadí mu spát celou noc se zavřenými okny, je situace vcelku snesitelná, dokud okolo nejede
nákladní vlak určitou rychlostí – to
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Otázka měsíce

Jakou variantu protihlukových stěn
u železniční tratě byste zvolili?
Hlas Klánovic
Nechci se tvářit jako expert na
všechno, ale pakliže reálně existuje
varianta funkčního řešení s nižší betonovou zábranou, tak bych toto řešení
preferoval. Myslím, že naší městské
části nic nebrání požádat SŽDC o stanovisko k výhodám i nevýhodám obou
variant řešení. Poté bychom se mohli
lépe rozhodnout, zda budeme prosazovat tu, či onu variantu.
Petr Kubíček

Spolu PRO Klánovice
Otázka protihlukových stěn u železničních tratí je dnes otázkou velmi
diskutovanou z hlediska ochrany obyvatel proti hluku versus krajinný ráz
a jeho narušení těmito stěnami. Naše
městská část vybojovala na investorovi nutnost výstavby protihlukových
stěn, které naše občany ochrání podle
nejpřísnějších limitů. Ovšem chtěli
jsme znát názor těch, kterých se to
nejvíce týká a kteří budou mít tyto
stěny před okny. Svolali jsme proto
obyvatele z prvních bloků u trati a ti
jednoznačně vyjádřili podporu výstavbě protihlukových stěn a podporu
úřadu městské části v těchto požadavcích pokračovat. S investorem se
ještě bude v rámci dalších stupňů stavebního řízení upřesňovat jejich provedení – beton, kamenné gabiony,
barva, porost zelení atd.
Ondřej Voleš

TOP 09
Otázku může těžko zodpovědět
někdo jiný než odborník v dané oblasti.
V jiných podobných případech jsme
byli svědky toho, jak „betonářská
lobby“ vydává zakázku o největším objemu prací (a betonu i finančních prostředků) za jediné možné řešení.
Členové Dopravní komise a vedení naší MČ musí vědět, jestli pro
porovnání obou variant protihlukových stěn získali maximum podkladů.

Informace na diskusním fóru (jsou
objektivní?) nasvědčují tomu, že se
mohli dozvědět více.
Chápu zájem občanů bydlících
v blízkosti trati, aby se v dohledné době
hluková zátěž snížila, a proto podpořím
řešení předkládané SŽDC, neboť u něj
je naděje na rychlou realizaci, zatímco
u alternativního pojetí by se výsledek
zřejmě dost podstatně oddálil.
Tomáš Ruda

Čas na změnu
Otázka je poněkud zavádějící,
samozřejmě, že bychom si vybrali tu
nejlepší a nejhezčí, tu, která by zároveň snížila hluk vlaků a neznamenala
by žádný vizuální a stavební zásah
podél trati, jak známe z jiných úseků
železnice. Bohužel takováto varianta
není a pokoušet se prosadit necertifikované experimenty by bylo velmi
nezodpovědné. V současnosti jsou limity hluku překračovány, a to může
mít za následek výskyt zdravotních
potíží u občanů bydlících v této lokalitě. Nejedná se pouze o postižení
sluchového aparátu, ale delší pobyt
v tomto prostředí má vliv na psychiku
a může vyvolat tzv. psychosomatické
onemocnění. A to, že část našich
spoluobčanů je vystavována uvedeným zdravotním rizikům, nás nesmí
nechat lhostejnými.
Marie Jagrová

ODS
Plánované rekonstrukce železniční trati Běchovice–Úvaly zahrnuje
i výstavbu protihlukových stěn. ODS
podporuje a v minulosti se zasadila
o výstavbu zcela nového podchodu,
který nahradí podchod stávající. Pokud vše dobře dopadne, měla by být
stavba realizována v roce 2013
až 2014 a my se po dlouhé době čekání dočkáme důstojného vstupu do
Klánovic. Při řešení protihlukových
stěn podporujeme řešení, které maximálně omezuje hlukové zatížení oby-

vatel. K této otázce proběhla diskuse
s občany, kteří tento postoj městské
části podporují. Snažíme se a budeme
se nadále snažit, aby řešení protihlukových stěn bylo v souladu jak s jejich
funkcí, tak i s urbanistickým charakterem Klánovic. Investor stavby –
Správa dopravní železniční cesty – se
již zavázal, že bude s městskou částí
spolupracovat na celkovém vzhledu
těchto protihlukových stěn.
Petr Soukup

Občané Klánovic
Vážený pane šéfredaktore,
v návaznosti na níže uvedené zasílám v příloze mé vyjádření k protihlukovým stěnám.
Bohužel jako technik mám problém vyjádřit své stanovisko bez potřebných argumentů. Pokud je pro
Vás tento můj příspěvek z důvodu
překročení nabízeného rozsahu nepřijatelný, prosím o jeho nezveřejnění.
Zároveň nabízím v případě jeho
otisknutí v předloženém rozsahu
úhradu za překračující část, v relaci
cen za inzerát.
Děkuji za pochopení.
Ladislav Hrabal
P. S. Článek ve formě inzerce najdete
na inzertních stranách. Redakce KZ

Jubilanti
V květnu oslaví své narozeniny
Alexandra Mikulová
Milan Paldus
Eva Kabrnová
Jiří Kander
Marta Ustrnulová
Jarmila Patočková
Marie Čapková
Ladislav Šolc
Ladislav Dvořáček
Vilma Uhrová
Všem oslavencům blahopřejeme!!!
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Ze života Klánovic

Zveme Vás na třinácté setkání přátel cyklistiky, kol, koleček
a pohybu vůbec

v sobotu 26. května 2012

- lesní okruh s průjezdními kontrolami se soutěžemi

7

Zprávy z úřadu

XIII. Klánovické jarní kolo 2012
Co Vás čeká:
- účastnický list pro děti (je i odběrní
poukázkou pro odměnu v cíli)

strana

- v cíli pamětní list, odměna
- povinná přilba
- děti do 10 let v doprovodu dospělých
- účast na vlastní nebezpečí

Kontejnery na listí
a rostlinný odpad
budou přistaveny

v sobotu 12. 5. 2012
od 9 do 12 hod.
na těchto místech:
Želkovická x V Cestkách
Aranžerská x Bydžovská

Mateřské centrum

Klánovické Jarní kolo patří už k tradičním akcím,
které se v Klánovicích pořádají.
Foto: Wagner jizdni kola servis

Hasiči informují
Přiblížilo se jaro a s ním i vyšší
nebezpečí požárů v přírodě. Požáry
v přírodě vznikají většinou z nedbalosti, a to buď od nedopalku cigaret,
nebo od nepovoleného, ale vyskytovaného se vypalování trávy.
Jednotka se v tomto předjarním
a jarním období zaměřuje již tradičně

na kontrolu a servis výstroje a výzbroje,
provádí kontroly hydrantové sítě a jejich
funkčnosti, a to zejména v ulicích přiléhajících k lesnímu porostu. Další činností jednotky v tomto období je
kontrola lesních cest a případná úprava
porostu v okolí lesních cest tak, aby
byly průjezdné pro zásahovou techniku.

V MC byli v neděli 15. 4. odpoledne přivítáni nejmladší občánci
naší městské části za přítomnosti
pana starosty. Celkem bylo pozváno
40 dětí s rodiči. Děti obdržely dárečky
od sponzorů a maminky si odnášely
květinu. Rodiče si mohli nechat vyfotografovat miminko na památku této
události. Program zpestřily děti
z kroužku MC Notičky.
Další akcí v mateřském centru
bude oslava Dne matek v neděli
13. 5. od 15:30. Nazvaly jsme ho Den
s poníky pro děti a mamky. Vystoupí
zde děti ze Školičky a Yamahy se
svým zpěvem, děti budou vyrábět
dárek pro maminku, sestavovat
puzzle, lovit rybky atp. Maminky obdrží malý dárek, děti se budou moci
povozit na ponících. K nahlédnutí
budou k dispozici kroniky MC, přichystáme malé občerstvení, budeme
podávat informace ohledně MC.
V 16:00 a v 17:00 proběhne losování o ceny z lístečků za aktivity.
Vstup volný!
Další informace na tel. 604 315 231
nebo na www.mcsikulka.cz.

Hasiči nabízejí

Opakování neškodí

Výjezdová jednotka SDH Klánovice přijme mezi
sebe nové členy.
Naše jednotka vyjíždí k zásahům nejen v rámci městské
části Klánovice, ale i celé Prahy, a to na požáry i různé technické zásahy. Účastníme se různých celopražských cvičení. Pokud má někdo
zájem, stačí, aby mu bylo víc než 18 let, byl zdravotně způsobilý a hlavně
spolehlivý. Podrobnější informace na www.sdhklanovice.estranky.cz nebo nás
kontaktujte na SDH.Klanovice@seznam.cz.
Jednotka se schází každou sobotu od 9:00 hodin ve zbrojnici (Medinská 999).

Důležitá tel. čísla na hasiče:
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.

Klánovický zpravodaj

Slovo zastupitele
Proč odchází paní ředitelka
a další novinky
Jako místostarostka se již rok
a půl věnuji školství, kultuře, sportu a
volnému času. Co nového můžete
v těchto oblastech očekávat?
Do školky zavítá zástupce EU,
protože byla doporučena ministerstvem školství za příkladnou v rámci
ČR! Krásný závěr kariéry paní ředitelky
Hany Fišerové. Přestože jí to asi nehádáte, již několik let je v důchodovém
věku. Na základě její žádosti o uvolnění
bude tento měsíc komise vybírat jejího nástupce. Věřme, že se to podaří.
Školka, škola i knihovna praskají ve
švech. Školce částečně uvolní nově
zřízená přípravná třída ve škole. Ta je
i zálohou pro případnou potřebu tří
prvních tříd. V létě plánujeme rekonstrukci staré kotelny, dostavbu výtahu
a další opravy.
Také znáte knihovny, kde zanecháte děti válet se s knížkou na polštářích v dětském koutku a v klidu vybíráte něco pro sebe? Plánujeme začít s přípravou projektu nové knihovny dle posledních trendů, propojené
s KC Beseda. Škola tím získá tolik potřebnou třídu a místo pro družinu.
Díky několika neziskovým organizacím, spolkům a nadaným spoluobčanům nemusíme my ani naše děti za
kulturou daleko.
Uspěli jsme se žádostí o grant, který částečně pokryje nutnou digitalizaci
našeho kina. Brzy bude zastupitelstvo
rozhodovat o naší spoluúčasti. Držte
palce, bez digitalizace nebude brzy co
promítat.
Těší nás, že na hřišti před školou je pořád plno, a plánujeme zde přírůstek
dalšího herního prvku.
Opětovně žádáme peníze na vybudování dalších herních a sportovních hřišť. Nepodaří-li se získat prostředky, začneme pomaleji z našich
peněz na Hornopočernicku.
Rybáři se dočkají zahájení prácí na revitalizaci rybníku Placina.
Děkuji moc všem představitelům
přímo či nepřímo zmíněných institucí,
klubů a všem inspirativním občanům.
Díky vám mě tato práce baví a vy mě
motivujete svůj volný čas dělit mezi komunální politiku a rodinu.
Jana Martinová
(Kráceno KZ)
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Názory občanů

Mám sen…
Mám sen, že Klánovičtí nechají
doma svoje auta a budou jezdit
na kolech, tak jako v sousedním
Německu, Rakousku či ve vzdálenějším Švýcarsku, Holandsku
a Belgii. Mám sen, ze Klánovičtí
místo autem pojedou na kole nakupovat, posedět do Besedy či do
cukráren nebo na pivo či na oběd
do klánovických či sousedních restaurací a také že budou jezdit na
kolech na nádraží.
Proč jsou kola v Čechách zapomenutým dopravním prostředkem? Konkrétně Klánovice a okolí
jsou ideálním místem pro jízdu na
kole. Proč děti nejezdí na kole do
školy? Může to být tím, že auto
prezentuje postavení. Může to být
tím, že jsme pohodlní a že spěcháme. Ale může to být také tím,

že v některých místech nejsou
kola bezpečná.
V KZ 3 jsem se dozvěděli, kde
všude budou rozmístěné nové stojany na kola. Stojany pomohou
před obchody, před cukrárnami,
před restauracemi nebo v Besedě,
ale nepomůžou na nádraží. Dočkají
se Klánovičtí úschovny kol na nádraží? V jakém stavu je jednání se
Správou železniční dopravní cesty
o odkoupení nádražních budov?
Nebylo by možné najít prozatímní
řešení, např. pokusit se o inzerci
služby, která by spočívala v žádosti
o nabídnutí prostor a hlídání kol
blízko klánovického nádraží?
Otázkou zůstává, kdo byl tento
počin měl iniciovat!
Marie Mikušová

Amadeus a Klánovice
Nedávno jsem se v televizi
s chutí opět podíval na slavný Formanův film o geniálním Mozartovi
a průměrném Salierim, který ho
svými intrikami postupně zničí.
Znovu jsem byl nadšený, jak je ten
film skvělý a pořád aktuální.
Člověk se mimoděk ptá: mohl Mozart udělat něco jinak, mohl tomu zabránit? Podle filmu byl Mozart velké
dítě, které nechápalo složitost mezilidských vztahů. Dnes bychom řekli,
že podcenil komunikaci s veřejností.
Byl si tak jist svou genialitou, že si
myslel, že musí být každému zřejmá.
Jenže spousta důležitých lidí ho nechápala a mnozí z těch, kteří ho chápali, ho nenáviděli. A on to buď
nevnímal, nebo mu to bylo jedno. Nepřátelům hrály do karet skladatelovy
drobné lumpárny a „úlety“ i jeho prostořekost spojená s nedostatkem
skromnosti.
Je ovšem otázkou, zda by Wolfi
tragédii zabránil, kdyby jednal opa-

trněji. Spíš ne. Síla pomluvy je obrovská. Nenápadné, ve vhodnou
chvíli a na vhodném místě pronesené poznámky udělají svoje.
Drobné poklesky se vhodně nafouknou. Anonymně se dají pustit
do éteru i vyložené lži. Fámy začínají žít vlastním životem, opakovaným poslechem se „potvrzují“.
S podpásovkami se dá někdy bojovat jen zbraněmi podobného kalibru a to by ve svém světě žijící
Mozart zřejmě nikdy nedokázal.
Ale co má vlastně nějaký dvacet
let starý historický film společného
se současnými Klánovicemi? Žijeme snad ve Vídni druhé poloviny
18. století? Naštěstí ne. Pravdou
však je, že na to, aby se člověk stal
obětí pomluv, vůbec nemusí být
geniální jako Mozart. Někdy stačí
jen trochu vynikat nebo někoho dostatečně zákeřného prostě namíchnout.
PaedDr. Michal Černý
ředitel Masarykovy ZŠ
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Z výroční zprávy Klánovického fóra,
nadačního fondu za rok 2011
Slovo předsedy správní rady
smlouvy dále neusilovat. Věděli
jsme, že KC Beseda je ve špatném
technickém stavu, a má-li se tento
dlouhodobě neřešený stav změnit,
musí mít provozovatel plnou podporu radnice, která objekt vlastní.

Rok 2011 dokončil šestileté působení Klánovického fóra na poli
kultury a společenských aktivit
v Klánovicích.
Naše
nájemní
smlouva na pronájem objektu KC
Beseda skončila s rokem 2011.
Troufám si tvrdit, že práce, jež
jsme společně v KC Beseda za
6 let odvedli, je a bude inspirací pro
všechny aktivní a schopné lidi,
kteří chtějí pozitivně přispět k rozvoji místa, kde žijí.
Po konzultacích s novým vedením naší městské části jsme se
rozhodli o prodloužení nájemní

a má před sebou, i po technické
stránce, dobrou perspektivu. Myslím, že je to opravdu nejlepší
možná a také poněkud symbolická
tečka za naší misí v KC Beseda.
Přejeme lidem z o.p.s. NADOSAH hodně návštěvníků, úspěchů, spokojenosti z prospěšné
práce a hlavně výdrž a soudržnost,
kterou budou nejvíce ve své činnosti potřebovat.

Obávali jsme se o osud kulturního centra poté, co zde ukončíme
svoji činnost. Proto jsme již od počátku roku 2011 aktivně vyhledávali možné budoucí provozovatele.
Chtěli jsme mít dostatek času
na předání veškerých informací,
zkušeností, kontaktů a doporučení
novému provozovateli. V polovině
roku jsme vstoupili do jednání
s týmem lidí kolem paní Gabriely
Šmerdové, který projevil intenzivní
zájem navázat na naši činnost
a přesvědčil nás, že má potenciál
být stejně dobrým, ne-li lepším,
správcem KC Beseda.

Na závěr nemohu nepoděkovat
všem spolupracovníkům, s nimiž
jsme KC Beseda vedli. Bez jejich
práce by Klánovické fórum neexistovalo a KC Beseda nefungovalo
tak dobře, jak jsme byli v minulosti
svědky. Rád bych rovněž poděkoval naší městské části za spolupráci na půdě Klánovického fóra.
S velkým potěšením rovněž vyjadřuji díky našim finančním a věcným dárcům, kteří svými dary
pomáhali.
Děkujeme!

Zúčastnili jsme se i výběrového
procesu na nového provozovatele,
který organizovala městská část
a podpořili jsme o.p.s. NADOSAH
paní Šmerdové. Spolu s nimi jsme
trvali na tom, aby obec před zahájením činnosti nového provozovatele odstranila všechny zásadní
technické problémy objektu, které
by bránily řádnému provozu. Dnes
je oprava v KC Beseda ukončena

V Klánovicích dne 27. března 2012
Ing. Petr Kubíček v.r.,
předseda správní rady
Celý text výroční zprávy za rok
2011 naleznete na www.klanovickeforum.cz v sekci Klánovické
fórum / Dokumenty.

Kulturní aktivity v KC Beseda, srovnání 2006 - 2011
Druh akce

2006

2007

2008

2009

2010

2011

akce

účast

akce

účast

akce

účast

akce

účast

akce

účast

akce

účast

Kino
Divadlo (vč. dětských př.)

49
11

2033
779

76
20

2560
1740

67
13

2302
1113

90
13

2500
1149

94
16

2772
1120

69
17

2120
1245

Lit. kavárna Klánovický svařák

6

195

4

250

1

35

5

237

0

0

3

126

Dílny, kurzy

10

56

9

78

7

35

8

44

23

161

26

167

Koncerty

16

637

17

1223

12

678

15

748

20

1201

21

963

Výstavy, vernisáže

9

9

320

9

Jiné akce

10

250

15

460

15

644

17

840

7

532

7

479

111

3950

150

6311

124

5127

157

5518

171

5785

154

5100

9

11

11
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Bezpečnost Praha 21 – Klánovice
Policisté místního
oddělení Policie
České republiky
v Újezdu nad Lesy
se sídlem v ul. Lišická 1502, Praha 9,
zdraví občany obvodu Prahy 21 – Klánovice. Prostřednictvím místního periodika bychom Vás
rádi informovali o bezpečnostní situaci
ve Vašem obvodu Klánovic.
V měsíci březnu 2012 byl zaznamenán zvýšený nárůst trestné činnosti
oproti stejnému období roku 2011.
Stejně jako minulý měsíc bylo přijato
zdejším oddělení opatření ve formě pořádání mimořádné dopravně bezpečnostní akce se zaměřením na vyhledávání trestné činnosti spojené s dopravou, dále pak vyhledávání celostátně hledaných osob a věcí. V současné době se nám daří situaci
na úseku trestné činnosti postupně
vracet na úroveň roku 2011.
V březnu 2012 bylo zaznamenáno
v celém obvodu MOP Újezd nad Lesy
celkem 43 trestných činů, což je
o 5 trestných činů více než v předchozím roce za stejné období. Na úseku spáchaných přestupků je situace
o něco horší. V březnu 2012 bylo zaznamenáno celkem 24 přestupků,
což je o 11 více než za stejné období
roku 2011. Skladba páchání trestné
činnosti je prakticky stejná jako v uplynulých letech. Nadále se průběžně pro-

vádí dohled nad silniční uzávěrou
v ul. Novosibřinská a přilehlých ulicích, kde bylo uloženo za březen
2012 celkem 62 blokových pokut.
Co se týká obvodu části Klánovic, je
statistika následující:
V březnu 2012 bylo zaznamenáno
celkem 7 trestných činů, což je o 1 více
než za stejné období roku 2011 a přestupek byl v březnu jen jeden, což je
stejně jako loni za stejné období.
Ve třech případech se jednalo o vloupání do motorového vozidla, v jednom
případě o krádež vozidla, dále po
jednom případu poškození vozidla, kapesní krádeže a poškození zastávky
MHD.

-

-

-

-

UPOZORNĚNÍ
Poslední dobou se nejen v našem
obvodu vyskytují případy podvodného
jednání na seniorech, jako je např. podvodné vylákání zapůjčení peněz údajným vnukem, vnučkou či jiným příbuzným a dále pak návštěvy nepravých
zapisovatelů od energetických společností, plynáren či vodohospodářských společností. Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali
k penězům seniorů, a proto je namístě sdělit seniorům pár dobrých rad,
aby:
- nedůvěřovali neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštěli do svého
bytu či domu
- nikdy hned neotvírali dveře, ne-

-

-

vědí-li, kdo je za nimi
pořídili si panoramatické kukátko,
které umožní dobře si návštěvníka
prohlednout (s instalací jim mohou
pomoci příbuzní, nebo sousedé)
instalovat si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak některé věci mohou
vyřídit bezpečněji
zvoní-li opravář, pracovník úřadu či
jiných služeb (odečet plynu, vody
apod.), nechat si vždy předložit
jeho služební průkaz, nebo ještě
lépe zavolat na úřad nebo instituci,
na kterou se pracovník odvolává,
v případě jakýchkoliv pochybností
trvat na tom, že o nabízenou službu nestojí
nepodléhat lákavé vidině snadného zbohatnutí, podomní nabídky
výher v loterii nebo výhodných
koupí odmítat – v naprosté většině
je to podvod
nenechat se nalákat na vyplacení
výhry s nutností rozměnění větší
bankovky
vždy mít na zřeteli, že podvodníci
jsou mužského i ženského pohlaví,
a proto je mylné se domnívat, že vás
osloví vždy jen muž.

Příště uvedeme možné příklady podvodného jednání či záminek, které
podvodníci využívají, aby Vás podvedli,
a na co byste si měli dávat pozor.
Npor. Ing. Vladimír Fober,
vedoucí oddělení

Střípky z policejní práce v praxi za uplynulý měsíc
Alkohol za volant nepatří
To, že alkohol za volant nepatří, se
přesvědčil 40letý muž, kterého hlídka
policie MOP v Újezdě nad Lesy dne
15. 3. 2012 ve večerních hodinách
kontrolovala, když řídil osobní motorové vozidlo značky Volkswagen.
Během kontroly bylo zjištěno, že muž
před jízdou požil alkoholické nápoje.
Následným měřením byla zaznamenána hodnota přesahující 1 promile
alkoholu v dechu. Po řádném prověření a zajištění důkazů byl spis reali-

zován ve zkráceném přípravném řízení se sdělením podezření.

Vyhýbal se soudu

ných úkonů byl muž převezen do
CPZ Kongresová, které následně zajistilo převezení zatčeného k OS
v Tachově.

Po poledni dne 11. 3. 2012 vykonávali policisté MOP hlídkovou činnost
v ul. Lovčická v Klánovicích, kde kontrolovali 32letého muže. Následnou
lustrací bylo zjištěno, že muž je vyhlášen v celostátním pátrání z důvodu příkazu zatčení a následného
dodání k Obvodnímu soudu v Tachově. Po provedení všech potřeb-

Jako pokaždé se na závěr obracím
na občany obvodu Prahy 21, aby
v případě podezřelého jednání neváhali a volali na linku 158, která je bezplatná, nebo přímo sem na místní
oddělení 974 858 770, a podíleli se
tak na zlepšení bezpečnostní situace
v našem obvodu.
Npor. Ing. Vladimír Fober
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Můžete se těšit…

Událost měsíce

První koncert v KC Nová Beseda
Jaroslav Svěcený 3 v 1
Vlastimil Červ
Jsem zastáncem hudby, dobré hudby
zvlášť. Jméno Jaroslava Svěceného pro
mě bylo ve chvíli rozhodování, zda jít či
nejít na koncert do Nové Besedy, jistou
zárukou, že tento čas strávený poslechem vážné hudby bude příjemný. Předznamenávám, že se jednalo o mé první
setkání s J. Svěceným „live“. Moje překvapení z celého koncertu je obsaženo
už v názvu tohoto článku.
Prvním zásadním vjemem a prvním
překvapením byla atmosféra, která se
v sále vytvořila. Jednalo se o jakousi
zvláštní intimitu a „syrovost“ zároveň,
která vznikla skutečností, již pojmenoval někde uprostřed koncertu J. Svěcený jako sál bez dozvuku, zkrátka bez
ozvěny. Pomohl nám tak uvědomit si
zvláštnost, kterou jinak člověk může zažít jen v natáčecím studiu, kde se tato
kvalita velmi těžce získává. „Syrovost“
celého zážitku byla ještě umocněna zářivkovým osvětlením, které dalo celé
atmosféře koncertu pro mě neočekávanou strohost. Sám J. Svěcený o sálu
Nové Besedy otevřeně uvažoval ve
smyslu skvělé akustiky, vhodné na
zkoušení houslí, nebo dokonce na pořízení nahrávek.

Jaroslav Svěcený a tým Nové Besedy

11

Druhé
překvapení
vyplývalo
z prvního. Blízkost a zvláštnost podání
jednotlivých skladeb umožňovala detailní nahlédnutí do „kuchyně“ virtuózního houslisty, jímž nepochybně
J. Svěcený je. Zvláštní podívanou byly
třeba variace na Paganiniho témata,
kde jsem mohl absolutně ochutnat
všechny možnosti, které poskytují člověku při hře housle. Od mazlivých sotva
slyšitelných něžností až po dominantní
harmonie v extázích.
Třetím překvapením jsou všechny
informace získané tímto sobotním
koncertem. Nadšení, s jakým J. Svěcený popisoval detaily jednotlivých
houslí, jejich výrobců nebo třeba použitého dřeva by se snad dalo
shrnout pod pojem „propagátor“, kterým je častován tento výjimečný
houslista v mnoha materiálech.
Jsem rád za opravdu milé setkání,
pro mě bylo okouzlující poslouchat
po koncertu výklad o historii těch kterých konkrétních houslí a být přítomen opravdové zanícenosti. Děkuji
a gratuluji Nové Besedě, respektive
jejím vílám v zákulisí, k uspořádání
tohoto koncertu.

Foto: NB

V pátek 11. 5. v 19:30 v KC
Nová Beseda přivítá Klánovické
křeslo pro hosta vynikající herečku a dabérku paní Gabrielu
Vránovou a jejího syna, herce, moderátora, filmového a televizního režiséra pana Ondřeje Kepku.
V pondělí 14. 5. v 19:30 nás čeká
již známý Blues Jam Session, akce
pro ty, kteří mají chuť si zahrát s dalšími nadšenci bluesové skladby.
Twilight sága: Rozbřesk 1. část
– první část závěrečného dílu
strhující upíří romance uvede
KCNB ve čtvrtek 31. 5. v 19:30,
vstupné 85,-, studenti a senioři
65,-, doporučeno od 12 let.
Ve čtvrtek 17. 5. od 8 do
17 hod bude v klánovickém lese
u ulic Mechovka a V Soudním přichystaná naučná stezka na téma
ochrany lesa a péče o něj. Akci
Do lesa s lesníkem budou doprovázet trubači, řezbáři či včelaři. Více
na www.lesypraha.cz.
Divadlo Horní Počernice a DS
Amsambl, Votuzská 379, uvede
v úterý 15. května v 19:30 premiéru jednoaktové hry z pera dánské dramatičky Astrid Saalbachové „Pieta“. Vilma Cibulková zde
ztvární Riu, zralou ženu, která se
jednoho rána probudí v hotelovém pokoji s nemalou kocovinou
a s neznámým mužem po svém
boku... Účinkují: Vilma Cibulková,
Jakub Kocourek, alternace Filip
Ložek. Vstupné 260, 230, 200 Kč.
V pondělí 14. 5. v 19:30 má hra
„předpremiéru“, která je pojatá jako
benefice pro Českou alzheimerovskou společnost. TIP: ve čtvrtek
10. 5. ve 14:00 je veřejná generálka kde je vstup pouze 50 Kč.
V Divadle v přírodě, v Horních
Počernicích, můžete shlédnout
plno zajímavých her pod širým
nebem. Hry pro děti, komedie, tragedie a nechybí ani klasika a podobě hry „Jak je důležité míti Filipa“. Hru uvede divadlo ve čtvrtek
31. 5. v 21:00 (premiéra), v pátek
1. 6. v 21:00, v sobotu 2. 6.
v 17:00 a v 21:00.
Více na www.divadlopocernice.cz.
Pavla Fischerová

Klánovický zpravodaj

Knihovna

Knihovna chystá
„Bazar knih“
Noc s Andersenem 29. 3. byla
rušná, knihovnu postupně navštívilo 220 dětí 1. stupně ZŠ se
svými vyučujícími. Děti se dověděly něco nového o knížkách,
spisovatelích a ilustrátorech, hádaly, soutěžily a luštily. Páťáci se
báli a smáli při hodince s hororem. Ti nejúspěšnější dostali
dárek, knižní záložky si odnesli
všichni.
V těchto dnech už připravujeme bazar knih, který tradičně
pořádáme při Běhu naděje,
letos v sobotu 19. 5. od 8:30.
Výtěžek bazaru, stejně jako výtěžek Běhu naděje, putuje na výzkum rakoviny v ČR. Knihy, které
nám nanosili naši čtenáři nebo
byly vyřazeny z knihovního
fondu, prodáváme po 10 Kč.
Přijďte si levně rozšířit knihovnu (v nabídce bude cca 500
knih), a tím podpořit českou
vědu.

Z knižních novinek:
Mladá autorka K. Tučková vydala knihu Žítkovské bohyně,
která stejně jako její prvotina Vyhnání Gerty Schnirch vzbuzuje
velký ohlas.
Další zajímavou knihou je
Země Lhostejnost, jsou to politické komentáře Karla Kryla z let
1990–1993, jejichž aktuálnost
vás překvapí.
Cenu Magnesia Litera 2012
za překlad dostala kniha I. Némirovské Francouzská suita, mistrovské dílo působivě popisující
život v okupované Francii.
Dětem i dospělým můžeme
doporučit publikaci Titanic, která
zajímavě seznamuje čtenáře se
zrozením, krátkým životem
a zkázou lodního giganta.
Darem jsme dostali a do fondu
zařadili 18 knih řady Nejlepší
světové čtení, které si získávají
mezi našimi čtenáři stále větší
oblibu.
Jitka Frýdmanová
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Sport

Běh naděje,
běh pro zdraví
V sobotu 19. 5. 2012 se bude
v Klánovicích konat už pátý ročník
Běhu naděje, jenž navazuje na velmi
úspěšný Běh Terryho Foxe. Dohromady už jde o třinácté setkání lidí,
kteří se rádi hýbají a pomáhají potřebným.
Klánovice patří mezi úspěšné
běhy, v loňském roce jsme za účasti
179 běžců vybrali 26 470 Kč, což je
nejvyšší částka v republice!!! Celkem bylo vybráno 511 406 tisíc Kč
a běželo 23 102 účastníků. Co do
množství peněz můžeme být velmi
spokojeni, ale účast by mohla být
vyšší, pamatujeme i čtyři stovky
běžců. A přitom nejde o žádné náročné sportování, běhy jsou nesoutěžní, každý běží pro radost a dobrý
pocit.
K jednoznačným kladům patří čistota a průhlednost hospodaření
s dary. Veškeré darované prostředky
jsou předávány konkrétním organizacím. To znamená, že je předáno
100% vybrané částky. Loňský výtěžek byl dán na komplexní propojení
radiace nemocnic sdružených
v KOC (tj. v Komplexním onkologickém centru tří nemocnic – Nemocnice Na Bulovce, Všeobecná fakultní

nemocnice a Thomayerova nemocnice). Projekt přinese řadu výhod
pro nemocné – např. zkrácení čekacích dob na radiaci, dále pak efektivnější a operativnější využití zářičů.
Dalším posláním projektu je i klinicko-vědecký výzkum.
Chtěla bych poděkovat rodičům
klánovických školáků, kteří již teď
přispěli na organizaci Běhu. Za tyto
peníze budou nakoupeny reklamní
předměty pro BN a občerstvení pro
účastníky. Pokud byste ještě chtěli
přispět, budeme velmi rádi.
Přijďte si zasportovat a podpořit
výzkum rakoviny, nemoci, která zasahuje do života mnoha lidí. Akce
bude opět odstartována od klánovické školy. Zápisy začínají od 8:30
hodin, samotné běhy od 10 hodin.
Na své si přijdou běžci, cyklisté,
chodci, sportovci na kolečkových
bruslích, rodiče s kočárky i lidé
s pejsky. Opět budou připraveny
různé trasy. Současně proběhne doprovodný program, jak už je na Běhu
tradicí, a těšit se můžete i na knižní
bazar pořádaný klánovickou knihovnou.
Za organizační výbor
Jolana Fuchsová

FK Klánovice
jarní část sezóny je v plném proudu
Na konci března se uskutečnila
valná hromada oddílu, na které jednotliví trenéři poreferovali o svých týmech. Následovalo shrnutí uplynulého roku, schválení účetní uzávěrky
a odhlasování plánu na další rok.
A co se děje v jednotlivých klánovických týmech?
Muži „A“ (I. B třída) odehráli zatím
čtyři soutěžní zápasy. Nejprve prohráli
ve Střešovicích 1 : 2, potom doma
s Trojou 0 : 2, v Řepích 2 : 3 a cenné
vítězství 3 : 0 si přivezli z Lochova.
Těší nás přítomnost uzdravujícího se
trenéra Milana Štefečka, který sledo-

val některá klání svých svěřenců z tribuny v rámci své zdravotní rehabilitace. Áčko zatím zůstává se 7 body na
posledním místě tabulky. Střelecky se
zatím 4krát prosadili Jirka „CHYBA“
Rousek a Jan „DINO“ Vojtíšek.
Muži „B“ (III. B třída) prohráli nejprve
doma s Kolovraty B 1 : 2, aby vzápětí
přivezli cenné body ze Štěrbohol
po výhře 5 : 3. Kluci tak poskočili
na 5. místo tabulky. Jak viděli první
jarní porážku sami hráči, posuďte sami
v citátu Matěje Nejedlého: „Neměli bychom však klopit hlavy a bezhlavě měnit náš útočný styl, který přijíždějí sle-
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dovat diváci z Klánovic, Šestajovic či
Horoušan. Je třeba udržet koncentraci
po celých 90 minut a v krizových chvílích se držet hesla Emila Zátopka:
'Když nemůžu, tak přidám!'“. Béčko má
střelců celou řadu, na špici je Michal
Fuchs (6 gólů) a bratři Žatečkové –
Martin (4 góly) a Tomáš (3 góly).
Starší žáci (I. B třída), kteří byli po
podzimu na vynikajícím a neočekávaném 2. místě, vyrazili za udržením
pozic nadějně. Nejprve si přivezli
3 body ze Zličína po výhře 2 : 0, potom v derby porazili Újezd nad Lesy
4 : 2 a po zatím nejméně vydařeném
zápase přivezli „pouhý“ bodík také
z Přední Kopaniny. Parta okolo trenéra Martina Tumpacha tak i nadále
drží 2. místo. Střelecky se daří zejména Pepovi Bílému (20 gólů), Ondrovi Nejedlému (10 gólů) a Tomášovi Ulrichovi (9 gólů).
Mladší žáci (I. B třída) vlétli do jarní
části soutěže naprosto famózně.
Už výborné výsledky zimní ligy naznačovaly, že kluci jsou dobře připraveni, ale výsledky prvních zápasů
předčily všechna očekávání. Kluci
nejprve porazili vedoucí tým soutěže
Háje 7 : 2, v Újezdě Praha 4 zvítězili

Starší žáci, kteří útočí na čelo tabulky.
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12 : 0, obávané Střešovice doma přehráli 6 : 0 a neoblíbené Kunratice dokonce 12 : 0. Z prvních čtyř zápasů
mají plný počet bodů a skóre 37 : 2.
Mladší žáci se tak rázem vyšvihli na 2.
místo tabulky a na nejvyšší pozici
ztrácejí pouhý bodík. Gólově se prosazuje celá čtveřice útočníků: Kuba
Svoboda dal 26 gólů a trio Michal
Famfulík, Kristián Rut a Matěj Šmákal
se zatím trefilo 13krát.
Starší přípravka odehrála zatím
pouze 2 soutěžní zápasy. V tom
prvním doma těsně podlehla Unionu
Žižkov 2 : 3, v tom druhém si pak
z Horních Měcholup odvezla porážku
2 : 10. Nejlepším střelcem starší přípravky je Tomáš Mirovský (13 gólů),
Jarda Chvojka se radoval 8krát a Tobiáš Chaloupka 6krát.
Mladší přípravka pokračuje ve střeleckých hodech z podzimu. Nejprve
doma nastříleli kluci Dolním Měcholupům 12 gólů (vyhráli jsme 12 : 2),
v Hrdlořezech jsme soupeře deklasovali dokonce 19 : 0. V týmu mladší přípravky je také bezkonkurenčně nejlepší střelec celých Klánovic Matěj
Houžvička s dosud 85 vstřelenými
góly. Na dalších místech pomyslné
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tabulky střelců je Honza Liška
s 25 góly a Kuba Nejedlý s 18 góly.
Naši „Miníci“ odehráli v neděli
1. dubna další turnaj MINIstar, tentokrát v Brandýse nad Labem. Naši
chlapci a děvče celý turnaj nakonec
vyhráli a nám se do zpravodaje podařilo sehnat exkluzivní informace
přímo od trenéra Martina Bezoušky:
„Takže: 1. Klánovice – David Brabec,
Ester Svobodová – 2 góly nejlepší
střelkyně turnaje – pozor holky tam
byly 2!!!, Lukáš Vaďura, Michal Kučera, Erik Hrbáč – krásný gól z půlky
hřiště pod břevno, Matyáš Bezouška,
Denis Franke – dle mého nejlepší
hráč turnaje, Šimon Procházka – opět
nejlepší střelec turnaje – již potřetí.
Celkem 5 zápasů 4–1–0, skóre 28 : 8.
Rozhodl kolektivní výkon podpořený
bojovností zejména v posledních
dvou zápasech.“ Pořádáme nábor
dalších fotbalových nadějí – fotbalisté
přijďte si nejen zahrát fotbal, ale
hlavně se pobavit při hrách!!!
Další informace o klánovickém fotbalu naleznete na adrese www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda
tomiks@seznam.cz

FOTO FK Klánovice
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Stolní tenis v sezóně 2011 / 2012
Sezóna stolního tenisu skončila
pro náš oddíl 6. dubna, kdy byly
úspěšně odehrány všechny naše
zápasy. Tuto sezónu jsme zakončili se střídavými úspěchy.
DIVIZE – Sestup do 1. třídy. Našim hráčům se nepodařilo navázat na první polovinu soutěže, a tak se 6 vyhranými zápasy a jednou remízou skončili na
předposledním místě s 35 body.
1. třída – 1. místo v tabulce a jasný postup do DIVIZE. Naši hráči pod vedením kapitána Milana Branžovského
prohráli v soutěži jediné utkání a se ziskem 63 bodů deklasovali své soupeře. Díky za postup, kluci!
2. třída – Družstvo nemělo v celé sezóně žádné problémy, všichni hráči
pod vedením kapitána Honzy Pospíšila podávali vyrovnané výkony a čtvrté
místo v soutěži se ziskem 49 bodů je
velmi dobrým vysvědčením jejich hry.
3. třída – Bohužel sestup do 4. třídy

z posledního místa. Zisk pouhých
30 bodů, tři vyhraná utkání a jedna remíza nedávaly žádnou šanci na udržení. Jen Dan Raiser byl světlou výjimkou. Spoluhráči ho bohužel bodově nedoplňovali.
5. třída – 3. místo, 16 vyhraných zápasů a 54 bodů. To je vizitka hráčů, kteří ještě před dvěma roky bojovali v této
třídě o udržení. I jejich tréninková morálka se zcela jistě podepsala na jejich
hře.
6. třída – Postup do 5. třídy! Jak jsem
již zmínil v několika předešlých zprávách, tuto soutěž dospělých hráli naši
dorostenci. Soutěž vyhráli s přehldem,
když za celou sezónu prohráli jediné
utkání. Jejich postup je jedním z nejpříjemnějších překvapení této sezóny.
A tak pod vedením kapitána Standy Tichého si hráči Honza Tuška, Honza Jirát, Evžen Šírek a Luďek Hájek právem zasluhují naši pozornost.

V soutěžích mládeže jsme také byli
velmi úspěšní – již zmínění dorostenci
vyhráli s přehledem 2. třídu dorostu,
mladší žáci ve své první sezóně vyhráli druhý turnaj mladšího žactva.
A tak i těmto mladým hráčům – Adamovi Hanzalovi, Pavlovi Hájkovi, Tomáši Kučerovi, Goranu Maiellovi
a Martinovi Horákovi bych chtěl poděkovat za vzornou reprezentaci našeho oddílu.
Co napsat závěrem. V červnu končí svoji dlouholetou trenérskou činnost
u mládeže Jirka Kander, který je
ve svých 85 letech jistě nejstarším trenérem stolního tenisu v Čechách.
Za 43 let trenérské činnosti vychoval nespočet hráčů. Jirko, přijmi
ode mě i od ostatních hráčů ke svému životnímu jubileu přání dobrého
zdraví a pohody. U našich stolů budeš
i nadále s potěšením vítán.
Jiří Lacman

Historie modelářů

Letečtí modeláři v Klánovicích
léta sedmdesátá
V 70. letech působil v Klánovicích
Letecko-modelářský klub, tehdy jako
součást zdejší základní organizace
Svazarmu, která zastřešovala i místní
kynology. Ti fungují v areálu u koupaliště dodnes. Stejně tak LMK Klánovice je stále aktivním členem Svazu modelářů ČR, svoji činnost však přenesl
do Horních Počernic. Souviselo to s vynuceným přesunem modelářské vzletové a přistávací dráhy. Tu si klánovičtí modeláři vybudovali právě v sedmdesátých letech na pastvinách na
Placinách. Provozovali zde především
rádiem řízené modely – v této kategorii
patřili doslova k průkopníkům v tehdejším Československu.
Hlavní zásluhu na tom měl klánovický rodák a zapálený modelář pan
Stanislav Rak st. Ten totiž pro celý klub
vyráběl velmi kvalitní a spolehlivé rádiové soupravy pro řízení modelů.
Jeho domácí výrobky úspěšně konkurovaly zahraničním aparaturám, které byly pro většinu modelářů nedostupné, protože se musely individuálně

dovážet ze Západu, kam nebylo tehdy
jednoduché se vůbec dostat. Radiové
soupravy pana Raka byly dokonce
v některých ohledech kvalitnější – zejména pokud šlo o mechanické zpracování a velmi pečlivé řemeslné provedení. Klánovičtí modeláři se úspěšně účastnili i mnoha soutěží, zejména
v tzv. kategorii V1 a V2, což byly rádiem řízené modely větroňů.
Na klánovické modelářské letiště
jsme samozřejmě chodili modely obdivovat i my, tehdy školou povinní kluci. Nakonec vznikl při zdejší škole modelářský kroužek, který vedli pánové
Rak a Frank. Stavěli jsme volně létající modely z cenově dostupných stavebnic ŠK-38, Dana a Saper 13. Vše
se odehrávalo v tehdejší školní dílně,
problém byl, že jsme si vše – od nářadí až po rozdělané modely – museli
vždy sbalit a odnést domů, ve školní
dílně nebylo možné bez hrozící úhony nic ponechat.
Problém byl i s létáním – Placiny
byly výborné pro řízené modely, blíz-

ký les však byl pro volné modely doslova magnetem. Jak spontánně kroužek vnikl, tak za několik let i zanikl. Nicméně nám všem, kteří jsme měli
možnost si pod odborným vedením
slepit svoje první „éro“ ze smrkových
lišt, překližkových žeber a pár kousků
tehdy velmi vzácného balsového dřeva, dal ty nejdůležitější základy. Někteří
z nás pak s modelařinou pokračovali již „svépomocí“ doma a časem se
dostali i k těm vytouženým rádiem řízeným modelům...
Pastviny na Placinách včetně kvalitně vydrenážované modelářské plochy pečlivě vybudované stovkami hodin práce byly bohužel koncem 70. let
rozorány. Novou plochu si klánovičtí
a počerničtí modeláři opět svépomocí vybudovali na xaverovském závodišti, činnost klubu se tak přenesla do
Horních Počernic. V klánovické škole
vnikl modelářský kroužek až o několik let později pod vedením bratrů
Macháčových.
Ing. Petr Šafránek
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ZKRÁŠLÍME NÁŠ LES BETONEM?
V rámci modernizace železniční trati v úseku Běchovice - Úvaly mají být při
obytných zónách Klánovic instalovány 2 až 3 metry vysoké protihlukové stěny.
Osobně realizaci hlukových bariér při trati v Klánovicích považuji za nevyhnutelnou, což vyplývá nejen ze zákona, ale i z důvodu přijatelné úrovně bydlení.
Na základě získaných informací jsem však došel k názoru, že by byla škoda, aby
tyto vysoké železobetonové stěny byly v Klánovicích realizovány, když je možno
instalovat nízké protihlukové clony (dále NPC) vysoké jen cca 1 metr, které se
v řadě zemích již deset let používají. Pokládají se jen ke kolejím bez kotvení do
země a přitom mají stejný protihlukový efekt jako mají vysoké stěny. Vychází se
přitom z toho, že největší hluk vzniká stykem železničního kola s kolejnicí a je fyzikálně jednoznačné, že čím je pak od tohoto místa zdroje hluku clona dál, že musí
být vyšší. Tyto NPC jsou samozřejmě výrazně levnější, mají však kromě estetických i další výhody, především v případě havárie umožňují hasičům a dalším záchranářům operativní přístup, což u vysokých stěn vyžaduje zdržení i několika
hodin, a to ještě pokud se tam jeřáb nebo bourací kladivo vůbec dostanou. Samozřejmě v případě tříkolejné trati v Klánovicích by si realizace vyžádala při prostřední koleji ještě kolejové absorbéry.
Osobně jsem telefonicky jednal i se starostou Černošic, který mi potvrdil, že
si již vymohl, aby u nich vysoké protihlukové betonové stěny v okolí Berounky
nebyly. Podle mých informací je snaha i v Úvalech stihnout ještě nahradit tyto
plánované vysoké stěny za NPC.
Dle obdržených písemných informací jednal již český výrobce těchto NPC na
GŘ SŽDC o možnosti využití NPC při modernizaci železniční tratě v našem katastru a v zásadě mu byla přislíbena možnost použití tohoto prvku pro řešení protihlukové zátěže, a to i v případě, že by se jednalo o tzv. "zkušební úsek". Případná
podpora obce by byla samozřejmě zde velmi přínosná. Zároveň tento výrobce
z Plzně nabízí, že kdyby členové zastupitelstva nebo občané měli zájem o bližší
zasvěcení do problematiky, jsou ochotni k nám i s kolegy z oddělení životního prostředí GŘ SŽDC zajet a učinit nezbytnou přednášku.
Osobně různá vyjádření, že co funguje v zahraničí nemusí být ještě vhodné pro
Klánovice, považuji za příliš laciná. V řadě zemí Evropy, konkrétně v Německu,
Francii, Švédsku a Finsku, se již přes 10 let úspěšně používají tyto NPC. Podle
mého přesvědčení je ještě reálná možnost stávající projekt pozměnit a realizovat
v Klánovicích tyto NPC místo vysokých protihlukových stěn. Závisí to však na aktivitách občanů, respektive od kreativity představitelů naší městské části. Věřím, že
by to uvítali i cestující, neboť by se jistě raději zahleděli z oken vlaku do zeleně Klánovického lesa než do betonu kolem oken. (Více uvádím na webu MČ Klánovice.)
Ladislav Hrabal

KONTEJNERY KRÁL

SEKÁNÍ TRÁVY, ODVOZ
CENA DOHODOU
TEL: 721 880 806
SERVIS PC

s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a

notebooků, výběr, instalace pro rodiny i firmy

př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

časová flexibilita samozřejmostí

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

Martin Novák

774 181 088

novak@kokons.net

ZÁPIS
Lesní dětský klub V mechu a kapradí, instituce pro předškolní vzdělávání
inspirovaná lesními mateřskými školkami, pořádá v sobotu 26. 5. 2012
zápis pro děti ve věku od 3 do 7 let. Výuku zakládáme na principu Respektovat
a být respektován a učení zkušeností v přírodě. V pedagogickém plánu také
využíváme prvků alternativních pedagogických systémů. Informační schůzka
a zápis proběhnou v prostorách Úřadu městské části Praha - Klánovice, ulice
U Besedy 300, od 8:00 do 16:00. Přihlášku a bližší informace o klubu najdete
na www.vmechu.cz nebo na emailové adrese: lesniskolka@vmechu.cz.
Umožněte svým dětem zcela netradiční způsob předškolní výchovy, který nabízí
lesní mateřské školky - „venku za každého počasí a bez zdí a plotů“.

student VŠ IT
dlouholeté
zkušenosti

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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Doplňující informace k článku
„Co děti – mají si kde hrát?“
V Klánovickém zpravodaji č. 10 z roku 2008 jsem uveřejnila článek „Co děti – mají si kde hrát?“. Článek
se týkal odporu některých občanů a občanských sdružení proti záměru společnosti Forest Golf Resort Praha
a.s. (FGRP) vybudovat v Klánovicích dětské hřiště. V závěru článku jsem vznesla otázku, zda by v dané věci
nebylo úsilí občanského sdružení OSZKL „zaměřeno jinak či utlumeno, kdybychom ‘obdarovali‘ částkou osmi
milionů korun jednoho pana inženýra, který údajně metodicky řídí a finančně podporuje OSZKL, jak po nás
požadoval.“ Vycházela jsem přitom ze skutečnosti, že v průběhu roku 2007 jsem jakožto představitelka
společnosti FGRP opakovaně obdržela emaily podepsané Ing. Dalibor Kobrle, které obsahovaly nabídku
možnosti ovlivnit, resp. usměrnit činnost OSZKL tak, aby již toto sdružení nebránilo realizaci záměrů
společnosti FGRP, a to za úplatu ve výši 8.000.000,- Kč. Nabídku jsme samozřejmě neakceptovali.
Chtěla bych touto cestou vyjádřit politování nad tím, pokud si někteří z čtenářů mou poznámku vyložili
tak, že částku 8.000.000,- Kč požadovalo přímo sdružení OSZKL, popř. jeho vedení nebo některý z jeho
členů. Nic takového jsem totiž v článku neuváděla, naopak jsem záměrně tuto část článku formulovala
nikoliv jako tvrzení, ale jako otázku, a záměrně jsem v textu zdůraznila, že Ing. Dalibor Kobrle „údajně“,
tj. dle svého tvrzení, ovlivňuje činnost OSZKL.
Současně bych chtěla informovat čtenáře, že po uveřejnění článku se na mě obrátilo občanské sdružení
OSZKL a popřelo, že by bylo v jakémkoliv kontaktu s osobou Ing. Dalibora Kobrleho nebo dokonce pod jeho
vlivem a distancovalo se od uvedené nabídky. Prosím čtenáře, aby toto stanovisko OSZKL vzali na vědomí
a chápali je jako odpověď OSZKL na otázku, kterou jsem v článku položila.
Považovala jsem za vhodné doplnit svůj článek „Co děti – mají si kde hrát?“ o výše uvedené informace
a opravit nesprávné interpretace mého článku. Věřím, že tento můj postoj přispěje k tomu, aby diskuse
a polemiky nad jednotlivými záměry v Klánovicích byly vedeny slušně, korektně, věcně a bez dezinformací.
Monika Bažantová
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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.

NOVĚ OTEVŘENO
Pizza Klánovice
dovoz k vám domů
nebo sebou do krabice
ROZVOZ DO 5 KM ZDARMA
Ke znaku 3, Klánovice
- naproti cukrárně
Otevřeno denně
11:30 - 21:00 hod
• Pizzy • těstoviny • saláty •
• nápoje-alko, nealko •
• domácí med •
Objednávejte na 734 201 111
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PROGRAM KVĚTEN 2012
Výstava měsíce potrvá do konce května.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z EXPEDICE „Od Zambezi k Nilu“

Majka a Olda Mikušovi vystavují fotografie z expedice v jižní a východní Africe.

Kino

3. 5. čtvrtek, 19:30

PROBUDÍM SE VČERA

Nová česká komedie ze školního prostředí o cestě za studentskou láskou do nedávné minulosti. ČR / 2011 / 120 min

Tvořivé dílny

6. 5. neděle, 14:00 - 17:00

SCRAPBOOKOVÝ KURZ - TVORBA PŘÁNÍČEK

Téma: cardmaking – tvorba přáníček, visaček, jmenovek, darovacích karet apod. Lektorka: Pavlína Staňková

Křeslo pro hosta 11. 5. pátek, 19:30

GABRIELA VRÁNOVÁ A ONDŘEJ KEPKA

Klánovické křeslo pro hosta přivítá herečku a dabérku, paní Gabrielu Vránovou a jejího syna, herce, filmového a televizního režiséra, pana Ondřeje
Kepku. Zajímavé vyprávění z pracovního i rodinného života.

Kino

13. 5. neděle, 16:00

KOCOUR V BOTÁCH

V dobách, kdy ještě neznal Shreka, byl Kocour v botách psancem. Anim./ dabing / USA / 2011 / 90 min

Přednáška

14. 5. pondělí, 10:00-11:30 PROČ DĚTI POTŘEBUJÍ HRANICE

Tentokrát se zaměříme na to, jak s dětmi komunikovat a domlouvat se, abychom se co nejméně dohadovali, ale zároveň byly dodržovány dohody
a pravidla. Přednáší: PaedDr. V. Kieslingová, dětská a rodinná terapeutka

Koncert

14. 5. pondělí, 19:30

VYJÍMEČNĚ DRUHÉ PONDĚLÍ v měsíci BLUES JAM SESSION

Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. Aparatura je zajištěna, stačí si přinést svůj hudební nástroj. Zpěváci a zpěvačky
jsou vítáni!

Čtení

15. 5. a 29. 5. úterý, 10:00

KLÁNOVICE ČTOU SENIORŮM

První setkání z pravidelného cyklu čtení pro seniory.

Koncert

15. 5. úterý, 19:30

VÁCLAV KOŘÍNEK - ŠAMANSKÁ SHOW V RYTMU BUBNŮ STARDRUM

Šamanská show v rytmu bubnů, do které se účastníci mohou aktivně zapojit a společně se oddat rytmu, zpěvu. Můžete si vyzkoušet různé rytmické
nástroje a s jejich pomocí uvolnit mysl a načerpat novou životní energii.

Koncert
18. 5. pátek, 18:00 a 22. 5. úterý, 17:30
KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ Učňovská 1
Divadlo pro děti 27. 5. neděle, 16:00 a 28. 5. pondělí, 10:00 PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Nevíte, kam se ztratil Čmelda? A proč si Pavouk tak pomlaskává? A kde vlastně bydlí Pučmeloud? Příběhy J. Kahouna zpracovali M. Sajlerová
a Z. Tomeš. Hudba: P. Skoumal Text: Z. Svěrák

Kino

17. 5. čtvrtek, 19:30

SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ

Netypické zpracování Sherlocka Holmese je zpět. USA / 2011 / angl./ české titulky / 129 min

Klánovice čtou dětem 20. 5. neděle, 16:00

KDE VZAL ZAJÍČEK MRKVIČKU A JINÉ ZÁHADY

Autorské čtení, z knížky klánovické autorky Hany Dejlové. Dětem budou předčítat herci Divadla Pod Palmovkou Eva Kodešová a Radek Zima.

Tvořivé dílny

20. 5. neděle, 14:00 – 17:00 MALOVÁNÍ HENNOU

Odkud se tato tradice bere? Jak správně připravit materiál? Lektorka: I. Švarcová.

Kino

21. 5. pátek, 19:30

SOUKROMÝ VESMÍR

Dějiny jedné rodiny zaznamenala H. Třeštíková ve svém zatím nejdelším časosběrném projektu. ČR / 2012 / 83min

Přednáška

22. 5. úterý, 10:00 - 12:00

SPRÁVNÉ PROUDĚNÍ ENERGIE– návrat k vitalitě

Další ze série cyklu nejen pro seniory: „Plnohodnotný život ve zdraví a radosti“. Přednáší: M. Zítková

Kino

24. 5. čtvrtek, 19:30

ČTYŘI SLUNCE

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? ČR / 2012 / 105 min

Benefiční koncert 26. 5. sobota, 16:00 - 19:00 KLÁNOVICE PRO CLAIRETON
Koncert pod záštitou p. starosty Ing. P. Soukupa - přijďte podpořit činnost klánovického dětského sboru.

Divadlo

30. 5. středa, 19:30

POD STŘECHAMI PAŘÍŽE…sous les toits de Paris…

Pohled do duše člověka cestou francouzské poezie a chansonu. Hrají a zpívají: J. Vlčková a P. Mikeska Klavírní doprovod: L. Winterová

Kino

31. 5. čtvrtek, 19:30

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1. část

Čtvrté pokračování upíří romance Twilight sága. USA/2011/116min

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
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Klánovický zpravodaj

Bydlí v Klánovicích

MgA. Taťjana Macholdová
Kdyby se výtvarnice
a scénografka Taťjana Macholdová
narodila u indiánů,
jmenovala by se „Ta,
která dělá to, co ji
baví“. Spokojeně by
v prérii batikovala,
malovala na kameny a zdobila tváře válečníků. Taťjana ale pochází z Vinoře, jiný
rozdíl se mi nepodařilo objevit. „Dělám věci
ze zvědavosti, pro radost sobě a druhým,“
zamýšlí se nad motivací své tvorby, „mám
ráda teplé barvy, oranžovou, červenou,
žlutou a teď jsem se skamarádila i s modrou,“ pokračuje, jako by mluvila o živých
bytostech, „ráda hodně experimentuji
a zkouším nové věci. Nedávno jsem se
naučila svářet, a tak dělám objekty ze železa, beru to prostě jako výzvu,“ vypráví
s nadšením. Taťjana Macholdová (1971)
vystudovala Hollarovu střední grafickou
školu a scénografii na DAMU. Od té
doby působí jako výtvarnice na volné
noze, v Klánovicích bydlí od roku 1995.
Od studentských let maluje obrazy, mezi
nimiž tematicky převládá krajinomalba, ale
také abstrakce. Svá díla již představila na
bezmála čtyřech desítkách samostatných výstav u nás i v zahraničí. Vytvořila
scénografii k mnoha divadelním představením a filmům, jako například ke
snímku Romana Vávry Co chytneš v žitě.
Jiným způsobem jejího výtvarného vyjádření jsou návrhy interiérů a exteriérů budov. Za svůj vzhled jí vděčí dětské oddělení popálenin Vinohradské nemocnice
nebo stacionář Světluška v Českých Budějovicích. Na chodbách ZŠ Klánovice se
díky ní žáci cítí jako na mořských útesech.
„Moje tvorba se vlastně neustále týká dětí
a rodiny. Bylo mi líto, že bych si měla to
kouzlo výtvarničiny nechat jen pro sebe,
a tak již třináctým rokem vedu Výtvarné dílny.“ Jejich výsledkem jsou také čtyři knížky plné výtvarných nápadů, vtipně kombinovaných s pohádkovými texty spisovatelů Martina Ryšavého a Jana Nejedlého. Na tento rok připravuje neúnavná
Taťjana Macholdová čtyři výstavy, výpravu pro divadelní představení, večerníček
a v květnu jednu velmi speciální scénografickou realizaci – narození miminka,
o jehož jménu její jinak velmi tolerantní rodina stále vede neúspěšná hlasování.
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Orchideje u Velimi
Čili o vstavačích a Bombině
V polovině staré polní cesty mezi Velimí a Sokolečí se v okolním lánu nachází
několik mělkých terénních depresí během
roku nepravidelně zaplněných vodou. Jezírka jsou obklopena
necelými třemi hektary slatinných luk. A
právě na nich se rok
co rok v květnu dějí
zázraky. Rozkvetou
zde tisíce nádherných
orchidejí i jiných velmi
vzácných rostlin.
Hned na úvod předesílám, že se nejedná
o velké tropické květy,
které koupíte v obchodě za několik set
korun. Jde o drobnokvěté rostlinky jarního
vzhledu, mezi které
patří vstavač bahenní nebo vstavač
strmolistý (prý dobré na potenci, ale pánové, je zde přísný zákaz trhání!). Zmíněná lokalita se jmenuje „V Jezírkách“ a
je již od roku 1987 národní přírodní pa-

mátkou. Ochrana se nevztahuje pouze
na rostliny, žije zde i velké množství ohrožených živočichů, více jak 10 druhů vážek a žab – například
kuňka ohnivá čili
Bombina bombina.
Na výlet se vypravíme vlakem nebo autem směr Kolín do
zastávky Velim. Odsud asi kilometr zpět
podél trati po neznačené cestě, pak
vpravo a po necelých
dvou kilometrech za
mostkem přes potok
uvidíte po pravé straně borovice, za nimiž
se nachází náš cíl.
Cestou se přechází
přes koleje zkušebního železničního
okruhu, kde je třeba dbát zvláštní opatrnosti. S menšími dětmi proto doporučuji jet autem a k lokalitě přijít z druhé strany od Sokoleče.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

U Rybníčku
Restaurace, jak její název napovídá, leží u malebného rybníčku v původním centru vsi Květnice. Její interiér tvoří dvoupatrový vzdušný prostor
s velkým cihlovým krbem a barem.
Na trámech jsou zavěšené havířské
lucerny, v podkroví na ochozu se nacházejí dvě pianina a nekuřácký salonek, k tomu medové tóny dřeva.
To vše vytváří mimořádně příjemnou
atmosféru. Každý víkend mají připravené gastronomické nebo zábavné
akce. Jídelní lístek nabízí jednoduchou
domácí kuchyni a zní lákavě. Donesené pokrmy nám však způsobily
velké zklamání. Steak z vepřové panenky byl tuhý, carpaccio lehce zavánělo a nebylo připravené z pravé
svíčkové, podobně jako tatarský biftek,

ve kterém bylo množství rozemletých
šlach. K jídlu dostanete čepovaný
Staropramen. Milovníci vín by uvítali
jejich větší nabídku. Prostory jsou
vhodné i pro větší soukromé oslavy,
které se v létě mohou konat v uzavřeném venkovním altánu s krbovým
grilem a pípou. Restaurace nutně potřebuje nového šéfkuchaře, který by
pečlivěji dohlížel na kvalitu připravovaných jídel.
Jídlo: ★★✩✩✩
Prostředí: ★★★★✩
★
Restaurace U Rybníčku,
Na Ladech 414, Květnice II
www.urybnicku.cz,
otevřeno denně 11–23 hodin
tel. : 246 082 111
Ivana Zoulíková

