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Pohádkový masopust v Klánovicích
V tomto
čísle najdete:
- O čem jednala Rada MČ

- Otázky a odpovědi

- Pohled urbanisty

- Co je UBM?

- Hydepark

- Kaleidoskop akcí

- Ze života farnosti

- Hvězdy v Besedě

- Tip na výlet

- Roman Joch

- Recenze Al Mulino

CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 Kč

Masopust držíme,
nic se nevadíme,
pospolu,

Proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali
poznovu?














Pohádkový masopust má za sebou skvělý start.
Přejme si, aby vznikla nová klánovická tradice.
Neděle 15. února byla v Klánovicích ve znamení masopustu. Obecně prospěšná
společnost Pohádkové Klánovice, která zde již pět let pořádá Pohádkový les, tak
nastartovala další pěknou tradici.
Masopust býval tradičně svátkem na pomezí dvou hospodářských sezon, během
kterého se lidé snažili přivolat plodný rok. To dnes v Klánovicích příliš nepotřebujeme,
neboť školka i škola beztak praskají ve švech a polí i dobytka tu máme poskrovnu.
Šlo nám tedy zejména o utužení místní pospolitosti. Na stmelování došlo už ve fázi
příprav, neboť akce proběhla ve výborné spolupráci s klánovickou radnicí, základní
školou a výtvarnou dílnou Táni Macholdové. V neděli pak ochotně pomohli místní hasiči
a řada dalších dobrovolníků. Z mateřské školy se k nám navíc připojil nepřehlédnutelný
koňský povoz plný dětí. Hlavně se však všichni pospolu dobře najedli zabíjačkových
specialit, vdolků a koláčů, královsky se pobavili při výstupech kejklíře Vojty Vrtka
a zatancovali si za doprovodu veselé kapely Péro za kloboukem.Vrcholem byl masopustní
průvod, během kterého více než tři sta maškar navštívilo čtyři klánovické domácnosti včetně
dětského domova. Všude na nás čekaly příjemné hospodyně, které si zatančily
s medvědem Fanoušem a občerstvily znavené příchozí.
Věřme tedy, že jsme dle tradice přispěli k ochraně Klánovic před zlými silami
a nepříznivými vlivy a již teď všechny zveme na 2. Pohádkový masopust.
Chcete-li se podívat na hromadu krásných fotek z akce, nasdíleli jsme je pro vás (i ke stažení)
na našem facebookovém profilu https://www.facebook.com/pages/Pohádkové-Klánoviceops/131940800274817 a výběr toho nejlepšího je i na webu www.pohadkoveklanovice.cz.
Za vše pěkně děkujem,
blahobyt vám vinšujem!
Lucie „Pohádková“ Poláková
Pohádkové Klánovice o.p.s.
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Z historie Klánovic

Kostlivec za statisíce
Při přebírání nové agendy naráží
vždy noví zastupitelé na několik kostlivců různého stáří a velikosti. Asi
nejděsivějším kostlivcem, kterého
jsme převzali, byl soudní spor, kdy
bývalý tajemník MČ Klánovice
Ing. Stanislav Dušek a stavební
technik pan Petr Beneš zažalovali
několik let po svém odchodu ze své
funkce naši městskou část o finanční náhrady na základě „Smlouvy o některých dalších podmínkách
výkonu funkce“. Tyto smlouvy nebyly uloženy ani evidovány na našem
úřadu a měli je pouze žalující. Smlouvy přiznávaly panu Duškovi:
„V případě, že úředníkovi skončí
výkon funkce tajemníka ÚMČ výpovědí zaměstnavatele podle §52 písm.
a), b) nebo c) zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce anebo dohodou
zaměstnavatele a zaměstnance
o rozvázání pracovního poměru, má
úředník právo na peněžité plnění
od územního samosprávného celku
stanovené s ohledem na dosavadní
práci a přínos úředníka pro územní
samosprávný celek ve výši sedminásobku průměrného měsíčního
platu dosahovaného v období mezi
24. a 12. měsícem před tímto ukončením výkonu funkce. Toto peněžité
plnění je splatné v den ukončení výkonu funkce.“
Pro průběh soudního líčení bylo klíčové svědectví bývalého starosty
ing. Loserta, který byl na obou kopiích smluv údajně podepsán. Ten
zpočátku účast na této smlouvě popíral, nicméně jako svědek před
soudem s Ing. Duškem potvrdil, že
tuto smlouvu dne 11. 2. 2009 podepsal. Žaloba byla na MČ Klánovice, který o podobné smlouvě nic netušil, podána 28. 5. 2014.
Dne 12. 2. 2014 Obvodní soud pro
Prahu 9 rozhodl o povinnosti MČ Praha Klánovice vyplatit Ing. Duškovi
cca 350 000 Kč plus úrok 7,5 % ročně od roku 2011 (uzavřena dohoda
o ukončení pracovního poměru). Soud
s panem Benešem dosud probíhá.
Je zřejmé, že v případě podobného
přístupu justice hrozí naší MČ značný zásah do našeho rozpočtu, a navíc trpká pachuť z let minulých.
Ing. Karel Horníček, starosta MČ

Naši předci tušili, že stavět v Klánovicích podchod pod tratí nebude jen tak.

Zprávy z jednání Rady městské
části Praha-Klánovice
RMČ se sešla ke svému jednání od posledního vydání KZ ve dnech
21. 1. 2015, 3. 2. 2015, 6. 2. 2015 a 13. 2. 2015.
Na svých zasedáních projednávala tyto otázky
21. 1. 2015
•
jmenovala likvidační komisi
•
jmenovala komisi výstavby
•
jmenovala komisi životního prostředí
•
jmenovala komisi dopravy
•
schválila vyřazení majetku MČ Praha-Klánovice
•
schválila opravu bytu v majetku MČ
•
projednala a nedoporučila dělení pozemku
3. 2. 2015
•
vyhodnotila nabídky na opravu bytu
•
vyhodnotila nabídky na zakoupení mycího stroje do sportovní haly
•
jmenovala komisi sociální a zdravotní
6. 2. 2015
•
projednala a schválila úpravu nájemného za NP a pozemky dle vyhlášené inflace
•
vzala na vědomí úbytkový seznam knih
•
schválila pronájem pozemku zahradnictví
•
schválila uzavření smlouvy o spolupráci s SDH
•
schválila pronájem bytu v majetku MČ
•
projednávala postupy v soudním sporu s UBM
13. 2. 2015
•
schválila uzavření smlouvy o spolupráci se ZŠ Praha-Klánovice při konání akce „Ples ZŠ…“
Více se dočtete na www stránkách MČ Praha-Klánovice nebo nás navštivte
na úřadě.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
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Klánovické otázky a odpovědi
Před několika lety Úřad zvažoval přidělování orientačních čísel
na všechny domy v Klánovicích. Lze získat orientační číslo?
Odpovídá tajemnice Úřadu MČ Ivana Horská:
Aktuální stav přidělování orientačních čísel je následující. Pokud má majitel
RD s již přiděleným popisným číslem zájem o přidělení čísla orientačního,
může požádat o jeho přidělení na MHMP, odbor živnostenský a občanskosprávní. Následně si zajistí jeho výrobu a umístění na RD. MHMP po přidělení orientačního čísla nahlásí na všechny propojené úřady změnu
(např. ÚMČ, Policie ČR, katastr nemovitostí atd.). Občan, kterému bylo orientační číslo přiděleno, si musí zajistit změnu na veškerých dokladech.
Zahradnictví v ulici Plačická je již delší dobu mimo provoz. S blížícím se
jarem se nabízí otázka, zda bude opět zahradnictví v provozu.
Odpovídá tajemnice Úřadu MČ Ivana Horská:
MČ Praha-Klánovice měla uzavřenu smlouvu na pronájem zahradnictví, která
na základě výpovědi nájemce končila ke dni 31. 1. 2015. V předstihu a po dohodě s nájemcem byl opakovaně zveřejněn záměr pronájmu tohoto pozemku.
ÚMČ obdržel dvě žádosti o pronájem. RMČ na svém mimořádném zasedání
dne 6. 2. 2015 vybrala nájemce, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva.
Byl jste již potřetí jmenován šéfredaktorem Klánovického zpravodaje.
Zůstává tato práce pro vás stále výzvou?
Odpovídá Luboš Palata:
Jak možná víte, kandidoval jsem, víceméně do počtu, ve volbách za Hlas Klánovic. Díky preferenčním hlasům jsem z dvanácté příčky poskočil na třetí, což
při složitosti dávání preferenčních hlasů v místních volbách byl malý zázrak. Vzal
jsem to jako velké ocenění své práce v KZ i závazek vůči těmto stovkách voličů.
Proto jsem se rozhodl, že se pokusím v této „misi“ pokračovat. Je to ostatně asi
to nejlepší, čím mohu jako profesionální novinář Klánovicím prospět.
Klánovice jsou obcí uprostřed lesa s rozsáhlou zelení. Existuje koncepce zeleně v naší obci zahrnující
jak revitalizaci, tak údržbu zeleně?
Odpovídá Klára Svobodová:
Na tuto otázku musím bohužel odpovědět záporně – ucelená koncepce,
na jejímž základě by probíhala údržba
zeleně a její revitalizace, dosud nebyla
vytvořena. Je to jeden z těch palčivějších problémů v rámci naší městské
části, kterému se již od začátku našeho funkčního období věnujeme
a nadále se jím budeme intenzivně zabývat. Je nutno vytvořit tzv. pasportizaci zeleně, abychom vůbec měli
představu, o jak velkých plochách je
řeč, vytvořit jakýsi žebříček jednotlivých území podle toho, jak často je
třeba provádět údržbu (sekání trávy,
Jeden z mohutných klánovických dubů
úklid listí, apod.) a nakonec i vytvořit
rámcový plán práce pro naši pracovní četu, která má nyní většinu péče
o místní zeleň na starost. Pokud jde o obnovu zeleně, usilujeme momentálně
o získání grantu na revitalizaci ulice Slavětínské. Pokud se nám podaří grant
získat a projekt realizovat, klánovické centrum doslova rozkvete a vy se budete každý den těšit na příjezd domů do Klánovic.
Otázky pokládala Marie Mikušová
P. S. Chcete se i vy na něco z dění v obci zeptat? Dotazy posílejte do 10. každého měsíce na mail „Majka.Mikusova@seznam.cz“. Nejzajímavější dotazy vybereme a předložíme zastupitelům, úředníkům a dalším odpovědným osobám.
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Slovo šéfredaktora

Dobrý den.
Klánovice jsou podle mnoha měřítek už víc než obec. Je to vlastně takové malé městečko. Ale pořád takové městečko, že se tu
vlastně všichni tak trochu známe,
nebo bychom se znát mohli.
Ze školy, z třídních schůzek, fotbalu, kostela, koupaliště, z Nové
Besedy, nádraží, autobusové zastávky, obchodů. Takže bychom se
vlastně všichni měli zdravit.
Někdy jde ale člověk po ulici a vidí
proti sobě jít někoho, koho takzvaně „neznáte“. Pozdravit, nepozdravit? Já sám zkouším pozdravit. Samozřejmě ne všechny lidi na nástupišti vlaku nebo na zastávce, ale
když jdu jen tak třeba v sobotu dopoledne po ulici, tak zkouším pozdravit každého, koho potkám. Byť
třeba nevím, o koho jde, samozřejmě i s možností, že je to někdo, kdo
se přijel podívat do lesa, nebo za někým na návštěvu.
Není to namáhavé a nic to člověku
neudělá. Jen to vytvoří určitou příjemnou blízkost. Zvláště když ten dotyčný odpoví a nebo se navíc ještě
usměje. A když se potkáte příště, tak
se možná pozdravíte už automaticky, protože se prostě „zdravíte“.
Při mši v kostelech si lidé dokonce
na výzvu duchovního podávají
i ruce. Chodím do zdejšího kostela
sice jenom jako doprovod, ale právě tento okamžik mše pro mě bývá
tím nejsilnějším. Podat někomu
ruku či mu popřát vše dobré, nebo
ho alespoň pozdravit, je základem
navázání vztahu mezi lidmi, kteří se
mohou a mají v případě Klánovic
o něco společně snažit.
Je to i ochrana proti věcem zlým.
Člověk, s kterým si popřejete dobrý
den, vás bude o něco hůř okrádat,
pomlouvat, nebo vám jinak škodit.
Samozřejmě, jsou i tací, kterým
ve zlých skutcích nevadí ani daleko
bližší kontakt, a dokonce ani rodinné vazby. Ale pozdravit se, to je základ, od něhož se mnoho věcí může
odvíjet správně. V mnoha případech
i odpuštění si, přenesení se přes sousedské nebo politické spory a rozdíly. A přesně to Klánovice potřebují.
Proto vás prosím, zdravme se.
Váš Luboš Palata
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Téma měsíce:

Pohled na možnou
výstavbu na Hornopočernicku
Území za dálnicí by nemělo patřit pod Horní Počernice,
říká urbanista a architekt Tomáš Vích.

Ing. arch. Tomáš Vích,
*1967 architekt, urbanista a publicista. Žije a pracuje v Praze ve vlastním ateliéru AA Vích. Projektuje
rekonstrukce, novostavby a interiéry obytných domů a vil. Publikuje
na téma architektura a revitalizace
města. Organizuje odborné besedy Revue Beau!.
V letech 2012–14 vedl Lidovou
školu urbanismu organizovanou
o. s. PragueWatch za podpory
Nadace české architektury, je členem správní rady Společnosti
Petra Parléře od roku 2011–2014,
byl členem dozorčí rady České komory architektů.

V čem vidíte jako známý pražský urbanista hlavní problém projektu Villa park
Klánovice?
Vy v Klánovicích řešíte už spíše technikálie, ale hlavní problém je někde jinde.
Horním Počernicím ten projekt v zásadě nevadí, protože Horní Počernice
z toho bohatnou a vlastně od nich nebude nic vyžadováno, ani pokud jde o kanalizaci, vodu a další věci. A hlavní otázkou je napojení této oblasti na dálnici
na Poděbrady, s nímž se ostatně v pražském územním plánu počítá.
S tím se však počítá až ve velmi dlouhém časovém horizontu, navíc je tam
problém zájmu Středočeského kraje.
To připojení na dálnici ale v podstatě celý ten projekt Villa parku Klánovice
podmiňuje. Horní Počernice, pokud budou chtít rozšiřovat zástavbu tímto směrem, musí mít hotovou tuto příjezdovou cestu...
A vy jako Klánovice vlastně řešíte problém Horních Počernic. Počernice mají
přitom důvody projekt přivítat. Budou mít víc lidí ve své městské části, větší
peníze pro obec, mohou dosáhnout na vyšší dotace a podobně.
Zatímco pro Klánovice je to přesně naopak. Vy jste v situaci, kdy se vám
někdo lepí na hranici obce a je to vlastně parazit z vašeho pohledu. Je to cizí
jednotka, kterou vy máte opečovávat, dopravně, zásobováním, i z hlediska
kanalizací a vodovodů.
A jak to je možné vyřešit?
Jednoduchým řešením, které vidím já, by bylo, aby se toto území stalo součástí Klánovic. A vám se pak úplně změní perspektiva vztahu k tomuto projektu. Najednou to pro vás budou ne přespolní, ale klánovičtí občané, kteří
budou přinášet peníze i do společné pokladny.

Vizualizace připravované výstavby na Hornopočernicku od firmy UBM
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Je ale otázka, zda to budou chtít Horní Počernice. Zda se budou chtít vzdát takové lukrativní lokality?
Jak se to vezme lukrativní. Horní Počernice tu lokalitu prostě nejsou schopny obsloužit. Museli by dobudovat nadjezd,
zajistit připojení na dálnici a prodloužit tam své sítě. Tak jak je to teď, je to kukaččí vejce, je to parazitování. Proto by
bylo převedení tohoto území pod Klánovice skutečným řešením. V momentě, kdy o tom Klánovice, respektive Praha
21, budou moci rozhodovat samy, tak si už v přímém jednání s investorem budou dohadovat o podstatných věcech
projektu. Ostatně i developer to nenabízí jako „Počernice“, ale jako „Villa Park Klánovice“. A to dnes prostě není
pravda, protože prodává domy v Počernicích. Kdyby hrál i investor úplně fér, tak by se ten projekt měl jmenovat
„Villa park Počernice“.
A je ještě nějaký důvod, proč by tato oblast součástí Horních Počernic být neměla?
Je tu ještě jeden velice podstatný. Toto katastrální členění je podle všeho ještě pozůstatkem doby, kdy tam ještě nebyla dálnice na Poděbrady. Protože dálnice vytváří umělou bariéru, je to v podstatě stejné jako řeka a pro lidi vlastně
nepřestupná hradba. I z tohoto důvodu nebudou moci Horní Počernice území za dálnicí obhospodařovat. A týká se
to nejen Klánovic, ale i třeba Běchovic. To území, které obsluhujete, byste měli i mít pod vlastní správou. K tomu je
však třeba politická vůle a určitá míra politické velkorysosti a předvídavosti i na pražské úrovni.
V projektu Villa Park Klánovice máme co do činění s velkou nadnárodní firmou UBM. Je to výhoda, nebo nevýhoda?
Hlavní výhodou je, že se nejedná o nějakého neznámého investora.UBM má mnoho desítek let dlouhou tradici, staví
například i na Smíchově, její projekty jsou v pořádku. Proto zřejmě nedojde k tomu, že by byl projekt přeprodán někomu jinému, což se dnes často
UBM je jedna z neslavnějších rakouských stavebních firem
děje. To je výhoda.
Už za Rakousko-Uherské monarchie byla firma UBM druhou
A jak je ten projekt, podle toho, co o něm víme, kvalitní?
největší cihlářskou firmou v celé monarchii. Od roku 1873 jsou
Horší než průměr to určitě nebude. V Klánovicích
akcie UBM kotovány na vídeňské burze. Před první světovou
budou muset postavit alespoň lepší standard, aby
válkou měl koncern deset cihelen, ovládal třetinu trhu monašli zákazníky. Z toho co je možné zatím vidět se
narchie a zaměstnával dva tisíce lidí. Firma UBM Realitäteto bude alespoň blížit vilové zástavbě a nebude to
nentwicklung AG vstoupila v roce 1995 na český trh.
ten klasický satelit.
V současnosti působí ve více než deseti evropských zemích,
včetně Nizozemska, Německa či Francie. Obrat koncernu byl
U tak velkého množství domů by ale neměl asi
v roce 2013 v přepočtu téměř osm miliard korun.
scházet obchod, škola, školka, hřiště, nějaké kulMá za sebou mnoho velice úspěšných projektů. Například
turní zařízení...
Hotel Intercontinental ve Varšavě, který patří se 414 pokoji
To samozřejmě. A o tom by si měla rozhodovat
k největším a architektonicky nejzajímavějším v polské meprávě ta obec, k níž to území přísluší a měla by dotropoli, nebo Seevillen Jois, projekt rekreačních domů uprohlédnout na to, aby taková území všechny tyto střed rákosí na rakouském Neziderském jezeře, které je se
funkce plnila.
svým národním parkem Neusiedler See-Seewinkel jednou
z nejpřísněji chráněných lokalit v Rakousku a je zapsáno
A neměli bychom být vlastně rádi, že se počet obyi v seznamu UNESCO.
vatel Klánovic o několik set lidí zvětší?
V zásadě lze říci, že obec by měla být za svůj rozvoj V Česku byla asi největším projektem UBM přestavba bývalé
ráda a vděčná. Přináší to sílu, voliče, peníze, dotace. tovární čtvrti na Smíchově na nákupní a zábavní centrum
Anděl. Jednou z nejoceňovanějších staveb je zde hotel AnRůst obce není proto špatný. Špatné je, když se děje
gelo, který byl zařazen mezi stovku nejlepších hotelů světa.
neřízeně. Z toho pak vznikají rakovinné struktury,
(lup)
jako třeba satelitní městečka, které nežijí svým vlastním životem a nic nepřinášejí, jen vysávají.

Kdopak to tu chce stavět?

A takovou rakovinnou strukturou by se mohl stát
i tento přílepek ke Klánovicím?
Ano, může. Pokud tam nebude ani škola, ani krám,
ani hospoda, nebo dopravní napojení, tak budou využívat, nebo zneužívat vybavenost sousední obce,
tedy Klánovic.
Přitom pro Klánovice by zvětšení se o několik set
obyvatel nemuselo být špatně, pokud si budou moci
říci, co by měla ta nová čtvrť obsahovat.
Ale měli by to být občané Klánovic, a ne Počernic?
Ano, přesně tak. To je ten hlavní, klíčový problém. Pak
by to ve výsledku mohlo být pro rozvoj Klánovic plus.
Ale musí to být prostě vaši obyvatelé. Se vším všudy.
Luboš Palata

Domy v rákosí na Neziderském jezeře, jeden
z nejpovedenějších projektů UBM v Rakousku
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Hydepark
Filozofie parkování v Klánovicích
Jsem v zastupitelstvu nováčkem a teprve se rozkoukávám. V nabídnutém prostoru bych se ráda vyjádřila k tématu, které se týká prakticky všech klánovických
občanů. Těch, kteří bydlí dál od nádraží a potřebují u něj
parkovat, i těch, kteří bydlí v jeho blízkosti a parkující
vozidla je obtěžují. Parkovacích míst v Klánovicích dostatek není a s ohledem na to, jak se v okolí staví, ani
nikdy nebude. Je tedy podle mne přirozené, že by se
městská část měla snažit, aby tato místa měli možnost
využívat přednostně klánovičtí občané. Možná se zdá,
že je to příliš tvrdé. Já si ale myslím, že je to obdobná
filozofie, jíž se řídíme při přijímání dětí do MŠ a ZŠ –
tedy, že přednost mají Klánovičtí. S parkováním je to
podle mne obdobné. Nemůžeme donekonečna zvyšovat počet parkovacích stání za cenu zvýšené dopravní
zátěže a zhoršené bezpečnosti a životního prostředí.
Problémy okolních obcí s dopravou jejich občanů na
vlak musí řešit jejich zvolení zástupci!
Štěpánka Čtrnáctá

Mám-li se vyjádřit k tématu měsíce, pak s přesvědčením,
že od doby kauzy golf se prvně objevil problém, který názorově sjednocuje většinu obyvatel naší obce. Za sebe
mohu říci: Ve chvíli, kdy chci změnit stávající situaci, uvážím, jako normální člověk, je-li ta změna nutná a přinášíli nové řešení kvalitativně lepší stav. Námitka – současnou
změnu iniciovalo rozhodnutí příslušných orgánů před několika dekádami a je fixováno. Odpověď – po tak dlouhé
době se změnily objektivní podmínky a přinesly takové
změny, že příslušné rozhodnutí se jeví jako chybné a bylo
by vhodné jej pozměnit. Není přece rozumné násobit
chybu, kterou vytvořilo nazírání na změny hodnot v dnešním čase. Na konci roku 2007 napsal pan Jan Kvapil v KZ
moralitu, z níž část si dovolím citovat: … jsme méně citliví
na to, co je ještě pro náš život pozitivní, a co už negativní.
Co životu dává směr a smysl… Můžeme tomu říkat rovnováha… uchovávat pozitivní, ušlechtilé a krásné je lék
proti ošklivosti, hrubosti, panovačnosti peněz, neslušnosti,
proti rakovině ducha, která podbízivě tak ráda ničí…
Nevyjádřila bych to lépe...
Marie Jágrová

Záměrem masivní obytné výstavby v prostoru mezi Klánovicemi a dálnicí D11 jsem byl kdysi velmi překvapen.
Klánovice se vůči němu jasně vymezily až na počátku
práce minulého zastupitelstva. Tento směr je pro nás
přirozeně a i vzhledem k výsledku referenda závazný
i nadále. Při nástupu do funkce starosty jsem se domníval, že spor s UBM o výstavbu na Hornopočernicku
bude hlavním tématem nejbližších čtyř let. Skutečnost je
ale mnohem pestřejší. Se zástupci UBM jsem se zatím
setkal jen jednou osobně a toto setkání bylo kupodivu
velmi příjemné a nekonfliktní. Měl jsem i pocit, že
do jisté míry chápali náš postoj a snažili se na něj i konstruktivně reagovat. Důkazem toho je dopis, který jsme
obdrželi tento týden, o přerušení územního řízení, spolu
s redukcí 16 domků na 8. Podstatné pro nás je i to, že
tento urbanisticky-dopravní problém se těsně váže i na
projekční a investiční přípravu Klánovické spojky.
Na druhou stranu se s UBM setkávám u soudu v poměrně malicherném sporu o formu našeho souhlasu
k budoucímu připojení a napojení kanalizace a vodovodu. Zde se osobně výsledku sporu neobávám. Zároveň je nám i tlumočeno, že s takto mocným soupeřem
vyhrát nelze. Odpovídám, že to jsme si před lety v boji
o Klánovický les mysleli trochu také.
Ing. Karel Horníček, starosta MČ (kráceno)

Sto dní hájení je za námi
Dne 11. 2. 2015 uplynulo sto dní od zvolení nového vedení Klánovic. Vzhledem k tomu, že tři z pěti radních
jsou v politice úplnými nováčky, mělo v dané situaci dodržení nepsaného pravidla o „sto dnech hájení“ své
opodstatnění. Ne všichni to chápali… Každý se prostě
s volebním výsledkem vyrovnal po svém – někdo konstruktivně, někdo nikoli. Osobně jsem ale přesvědčen,
že se nám toho i za těch sto „startovacích“ dní podařilo
docela dost: Klánovický zpravodaj má konečně opět nezávislého šéfredaktora, a není tak už řízen politicky;
firma rekonstruující nádraží začala městskou část chápat jako partnera, a ne jako nepodstatnou nicku; aktivně
komunikujeme se sportovními oddíly, seniory, sociálně
a zdravotně hendikepovanými a řešíme jejich skutečné
problémy (bydlení, pomoc s granty, peníze)… a tak bych
mohl pokračovat. Za zásadní považuji také to, že radnice se opět stává přívětivým místem, kam nemají občané strach se obrátit o pomoc a místní organizace
a spolky o spolupráci při konání různých akcí. Samozřejmě je možné polemizovat o tom, zda všechno nemůže probíhat ještě rychleji a lépe. Ano, vždy jde dělat
věci lépe. Budeme se o to nadále snažit.
Ferdinand Polák (ODS)

Vážení čtenáři, rozhodli jsme se udělat z Hydeparku opravdové místo pro volné sdělování názorů našich zastupitelů. Proto se na této stránce budete v každém KZ setkávat s názory zastupitelů, které nejsou s výjimkou daného
rozměru ničím omezovány. V každém čísle dostane prostor pět zastupitelů vybíraných podle klíče, aby se na každého dostalo jednou za tři čísla KZ a zároveň byla rovnoměrně zastoupena všechna politická uskupení, která se
v Klánovicích probojovala do zastupitelstva. Věříme, že tato otevřená forma diskuse bude plně využita k civilizované
diskusi. Názory zde publikované nevyjadřují stanovisko KZ.
Luboš Palata, šéfredaktor
P. S. V tomto čísle pan Jindřich Lukáš, zastupitel za STAN-Nezávislí, článek na tuto stránku nedodal.
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Dopisy redakci

Masopust v Klánovicích
V neděli 15. 2. 2015 se uskutečnil v Klánovicích velkolepý masopust.
Již od rána se děti v mateřské škole za pomoci učitelek připravovaly na slavnou odpolední událost. Stříhaly, nalepovaly a upravovaly si opravdické masky.
Ale ani dospělí nezůstali pozadu a oblékli se např. do úboru nevěsty a ženicha, babkami s husami a dalších.
V poledne přijel vůz s koněm a kočím a všechny děti se na něm svezly.
Na všech tvářích byla vidět radost, veselí a uspokojení z toho, že jsou součástí takové pospolitosti, v dnešní době v mém bydlišti ve Středočeském kraji
už téměř nevídané.
Víte, co je ale hlavní? Že všichni organizátoři věnují těmto akcím svůj drahocenný čas, úsilí a entuziasmus. Patří jim největší poděkování a obdiv, že jsou
schopni takovouto akci zorganizovat, a tím potěšit dospělé i děti.
Díky za krásnou a radostnou neděli, ve které snad nikdo nemohl zůstat
smutný.
I. Karásková

Jaké si Klánovice uděláme,
takové je budeme mít
Nepasické náměstí bylo kdysi smetištěm vyhazovaného ovoce a zeleného odpadu. Dnes je to krásný borový háječek. Borovice vysadili ti, kteří mají adresu
na Nepasickém náměstí. Sekání trávy stejně jako hrabání listí v ulici K rukavičkárně, která je srovnatelná se Slavětínskou co do množství listí díky lipové aleji,
zvládají také převážně ti, kteří zde žijí. Je to jedna z ulic, která může být příkladem, co se týče čistoty od spadaného listí (odvoz listí zajistil Úřad). Uklizené
jsou i zelené plochy kolem lipové aleje Hany Benešové na Slavětínské. V těchto
místech techničtí zaměstnanci Úřadu pracují se zahradními mechanismy.
O to více praští člověka do očí, když vidí spadané listí pod keři na Slavětínské
ulici od pošty směrem k Šestajovicím. Důvodem je jednoznačně to, že mechanismy nejsou v těchto místech moc platné, protože se musí slézt z traktůrku či
jiného popojíždědla, musí se vzít do rukou hrábě a ručně vyhrabat všechno listí
a někdy i odhozené odpadky zpod keřů. Pokud chceme mít čisté, pokosené
a upravené Klánovice, potom se nelze vždy spoléhat na velké sekačky, zametací stroje, či lux na listí, které Úřad zakoupil, ale je nutné vzít hrábě – jak už bylo
řečeno – či strunovku a napravit vše i na méně přístupných místech především
pod keříky na Slavětínské ulici. A tak lze pouze opakovat – jaké si Klánovice
uděláme, takové je budeme mít.
Marie Mikušová

Nepasické náměstí je dnes příjemným koutem Klánovic. Foto KZ – Radomír Kůla
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Sdělení ÚMČ

Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme, že místní poplatek
ze psů se platí do 31. března 2015.
Poplatek můžete zaplatit v hotovosti
v pokladně Úřadu MČ Praha-Klánovice
Na účet č. 2000707339/0800, variabilní symbol 1341 a číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte
příjmení a jméno
majitele psa a ulici.
Výše poplatků zůstává nezměněna.

Jubilanti
V březnu slaví své narozeniny:
Štefan Prokop
Berta Paldusová
Dagmar Korvasová
Ivan Tomsa
Květoslava Kesslerová
Bohumila Mrázová
Jiřina Nalezinková
Všem oslavencům gratulujeme!

ZÁPIS DO ŠKOLIČKY
V MC Klánovice
V pondělí 9. 3. od 17 hodin bude
v Mateřském centru Klánovice,
ul. Ke Znaku, den otevřených dveří
a zároveň zápis do školičky Šikulka pro děti od 2 do 6 let. Zvolit
můžete celodenní docházku nebo
pouze dopolední nebo také pouze
některý den v týdnu. S provozní
dobou jsme ochotni vyjít vstříc rodičům tak, jak to budou potřebovat.
Další informace na tel. 604 315 231,
j.dlaskova@email.cz, www.mcsikulka.webz.cz a na Facebooku Šikulka Klánovice. Těšíme se na
vaše děti! Přijďte se podívat.
Jitka Dlasková
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Klánovický kaleidoskop
9. 3. – pondělí
Zápis do školičky v MC Klánovice.
Od 17 hodin bude v Mateřském centru,
ul. Ke Znaku, den otevřených dveří
a zároveň zápis do školičky Šikulka
pro děti od 2 do 6 let. Zvolit můžete
celodenní docházku či pouze dopolední
nebo také pouze některý den v týdnu.
S provozní dobou jsme ochotni vyjít vstříc
rodičům tak, jak to budou potřebovat.
Další informace na tel. 604 315 231,
j.dlaskova@email.cz, www.mcsikulka.
webz.cz a na Facebooku Šikulka
Klánovice. Těšíme se na vaše děti!
Přijďte se podívat. Pořádá MC
Klánovice, J. Dlasková.
16. 3. – pondělí
Čistění studánky v lese, sraz účastníků u školy v 16.30, návrat 18.30. Pořádá ZO ČSOP Stopa Klánovice.
14. 3. – sobota
Velikonoční jarmark s doprovodným
programem. Připraveny jsou rukodělné
workshopy pro malé i velké. Zakoupit si
můžete originální výrobky českých výtvarníků, řemeslníků a návrhářů. Jarmarky se budou NOVĚ konat v KC
Nová Beseda každou druhou sobotu
v měsíci od 9.00 do 12.00.
17. 3. – úterý
Naše cesta pod Everest, přátelské vyprávění zážitků, promítání fotografií
a krátkého filmu z cesty pod Mount Everest. Na povídání s vámi se těší Honza Martin a Radim Voženílek. V KC
Nová Beseda od 19.30.
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Ohlédnutí za akcemi v KC Nová Beseda:

Bláznovy zápisy byly výborným představením
Minulý týden končilo masopustní období, v průběhu kterého se odehrávalo
plno radovánek, plesů a jiných zábav.
Popeleční středou začínalo období předvelikonočního půstu, který se
naopak vyznačuje tichým a poklidným obdobím, kdy člověk moc zábavy
neočekává.
Já však musím konstatovat, že KC Nová Beseda nám hned druhý den
tohoto postního období, tj. 19. 2., připravila nezapomenutelný umělecký
zážitek uvedením představení Bláznovy zápisky Nikolaje Vasiljeviče
Gogola. V předpremiéře tohoto představení vystoupil mistr slova Jan
Přeučil v roli drobného úředníčka Aksentije Ivanoviče Popriščina. V jeho
podání jsem byla svědkem kouzel se slovy, pohyby a gesty, kterými
vykreslil tohoto malého člověka, donuceného v přehnané pokoře sklánět
se před všemocností a arogancí svého okolí, a hlavně dal najevo svoje
zoufalství, které v závěru končí jeho úplným fyzickým a psychickým
úpadkem.
Jan Přeučil, který se narodil v únoru 1937, ztvárnil tuto roli již v roce 1967
ve Viole v režii Jaroslava Gillara, který byl současně překladatelem textu
Nikolaje Vasiljeviče Gogola /autora, kterého jsem kdysi měla jako povinnou
četbu a jeho téma je aktuální i dnes/.
Provedení celého představení bylo dokonalé po všech stránkách – hudba,
která úžasně vhodně rozčlenila jednotlivé slovní pasáže a dávala jim spád,
osvětlení, které zdůraznilo dramatické situace, a také scéna vhodně
doplňující celkový obraz.
Byl to prostě nezapomenutelný zážitek, který ve mně vyvolával husí kůži
ještě druhý den po představení. Nebyla jsem asi sama, protože jsem
myslím poprvé /a jsem častý účastník kulturních akcí v KC Nova Beseda/,
zažila v tomto prostředí „standing ovation“, ovace a potlesk vestoje ihned
po posledním výstupu pana Jana Přeučila.
Děkuji „holkám“ z KC Nová Beseda za úžasný zážitek.
Vlasta Hašková

18. 3. – středa
Šunen Romale / Poslyšte Romové,
romské pohádky a vyprávění, humoresky, anekdoty, písně i básně v podání Báry
Hrzánové, Jany Bouškové a Mária Biháriho. V KC Nová Beseda od 19.30.
25. 3. – středa
Den otevřených dveří v MŠ Klánovice,
V Žáčku 219. V rámci Dne otevřených
dveří se uskuteční prohlídka prostor
MŠ, včetně potřebných informací. Prohlídka se uskuteční ve dvou kolech,
od 10.00 a od 17.00.
Zápis do MŠ bude ve středu 1. 4.
29. 3. neděle
Pohádka o třech námořnících, veselé
divadelní představení společnosti Láryfáry plné písniček pro děti od 3 do
10 let. V KC Nová Beseda od 16.00.
(NB)

Koncert harfenistky Kateřiny Englichové a mezzosopranistky Karoliny
Bubleové Berkové, další ze skvělých akcí února v KC Nová Beseda,
poctil svojí přítomností i bývalý předseda Akademie věd Václav Pačes.
Foto KZ – Radomír Kůla
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Můžete se těšit:

Rozhovor s Honzou Weberem,
organizátorem 16. ročníku závodů Todexon a sedminásobným mistrem světa ve footbagu.
Honzo, představ nám ve zkratce footbag, je vlastně nějaký rozdíl mezi footbagem a hakisakem?
Footbag je oficiální název sportu, který je u nás veřejnosti známější právě pod názvem hakisak. Jedná se
o předvádění nejrůznějších triků s malým koženým míčkem, který se obtáčí a zastavuje pomocí nohou, ale
v pokročilejší hře například i pomocí hlavy a celého těla.
Dotknout se míček nesmí pouze rukou. Jedná se o relativně novou freestylovou disciplínu, která si zejména
na přelomu tisíciletí získala desítky tisíc příznivců
po celém světě. Sport vznikl v USA v sedmdesátých letech minulého století a v devadesátých letech začal pozvolna pronikat i do Evropy, která je v současné době
i jeho centrem.
V čem se soutěží a co bude v průběhu Todexonu k vidění?
Hlavní footbagovou disciplínou je tzv. routina, kde má
hráč dvě minuty, aby předvedl svoji choreografii, per-

fektně sladěnou do hudby, kterou následně oznámkují
rozhodčí v závislosti na technickém a uměleckém
dojmu. K vidění však budou i více technické disciplíny,
kde dostanou soutěžící příležitost naplno ukázat své
umění a nejtěžší triky a kombinace, jaké mají ve svém
repertoáru. Jelikož jsou Todexon mezinárodní závody
s nejdelší historií na světě (vyjma mistrovství světa),
očekáváme, že se jako tradičně objeví celá evropská
špička hakisaku.
Bude šestnáctý ročník závodů něčím výjimečný?
Ano, připravili jsme pro diváky hned několik novinek.
Tou dozajista nejvýznamnější je nutnost hráčů používat
velké a dobře viditelné míčky, které zaručí divákům skvělou podívanou a snáze tak stihnou zaregistrovat a ocenit
složitost předváděných triků. Dále jsme přesunuli Todexon z klubových a halových prostor do divadelního sálu
KC Nová Beseda, kde bude celé odpoledne probíhat více
slavnostněji v podobě show než sportovních závodů.
V neposlední řadě se bude soutěžit v nové disciplíně, kde
budou rozhodčími diváci, ale k tomu se ještě dostanu.
Chceme zkrátka poskytnout návštěvníkům netradiční kulturní zážitek s naším freestylovým programem.
Budeš také soutěžit, nebo jen organizovat?
Ještě si nejsem úplně jistý, mám připravenou zbrusu
novou a hodně obtížnou sestavu, se kterou si myslím
mám velkou šanci na úspěch, nicméně kromě organizačních povinností budu také celý program moderovat, a tak
bude obtížné být zároveň dobře rozcvičený a připravený
na soutěž. Každopádně velké míčky používám standardně při svých vystoupeních, tak mi letošní podmínky
budou jistě vyhovovat. Zpravidla závody pořádá můj kolega „Dexter“, který je i předsedou České footbagové asociace, momentálně však cestuje okolo světa, a tak tato
příjemná povinnost zůstala letos na mně.

Jan Weber

Kde se akce koná, od kolika hodin a co bude hlavním lákadlem?
Jak už jsem zmiňoval, TODEXON 16 se bude konat v divadelním sále KC Nová Beseda 11. dubna od 13 do
20 hodin, kdy finále hlavní disciplíny máme plánované
od 18. hodiny. K vidění bude kromě několika mistrů světa
i doprovodný program, kde i já předvedu například svoji
freestyle fotbalovou show. Divákům představíme footbag
od základních triků až po ty nejsložitější, a navíc budou
sami moc posuzovat novou disciplínu zvanou „battle“,
kde se utkají hráči vždy jeden proti jednomu a právě potlesk a reakce diváků rozhodnou o postupujícím do dalšího kola. Bude to fantastická podívaná, a pokud budete
mít druhou dubnovou sobotu volno, určitě si nenechte
TODEXON 16 V KC Nová Beseda ujít!
(NB)

Klánovický zpravodaj

Ze života Klánovic

Pátrání po pohřešované
osobě
V úterý 17. 2. 2015 v 20.11 vyzvalo operační středisko HZS Praha
jednotku SDH Klánovice k výjezdu.
Dle prvotní informace vyjížděla
jednotka k pátrání po pohřešované
nezletilé osobě do prostoru ulice
Medinské.
Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz K
a DA Nissan v počtu 1+8 ve 20.18.
Na místě již byli příslušníci Policie
ČR. Po naší jednotce postupně
dojely jednotky HZS Praha, HS 10
Satalice, HS 5 Strašnice a HS 1 Sokolská – řídící důstojník směny.
Dále pak jednotky SDH Újezd nad
Lesy, Běchovice, Koloděje, Dubeč
a Letňany. Byl povolán i vrtulník Policie ČR s termokamerou. Po rozdělení úseků velitelem zásahu se
rozeběhlo pátrání po pětiletém dítěti. Na místě zasahovalo cca 150
příslušníků Policie ČR, příslušníků
HZS a členů jednotek SDH. Prostor
byl procházen v rojnicích.
V cca 21.10 se radioprovozem rozlétla
zpráva – dítě nalezeno, akce končí.
Jednotky se postupně rozjíždějí
na své základny. Dobře to dopadlo.
Jedno poučení: Nájezd jednotek
a pohyb v prostoru bytových domů
v ulici Medinské komplikují parkující vozidla. Nechci si ani představit, jak by tu probíhal zásah u požáru bytu. Pokud by měli hasiči zasahovat u kteréhokoli bytu, bylo by
velmi obtížné či téměř nemožné použití výškové techniky – přes parkující vozidla by se k objektům nedostala a byl by i problém s dodávkou vody, protože se na dvojpruhové silnici přes parkující vozidla
prostě nevejdou.
Neštěstí nechodí po horách, ale po
lidech – to by měli řidiči, parkující
v klánovických ulicích v rozporu
s pravidly silničního provozu, mít na
paměti. I oni mohou být v nouzi
a potřebovat pomoc. Co udělá oheň
v bytě za pár minut, nemá snad ani
cenu připomínat. A při čekání
na pomoc je každá minuta dlouhá.
Bc. Pavel Jaroš
zástupce velitele JSDH Klánovice
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JARMARKY konečně také v Klánovicích
pravidelně každá 2. sobota v měsíci!
Zveme vás na první jarmark v Klánovicích, který se uskuteční již
v sobotu 14. března 2015 od 9.00 do 12.00 v kavárně KC Nová Beseda
ve spolupráci NADOSAH, o.p.s. s KUBUdesign.
Jelikož se blíží jaro, máme pro vás
připravený Velikonoční jarmark s doprovodným programem, kterého se
zúčastní výrobci originálních oděvů,
šperků, dekorací, háčkovaných hraček, šitých hraček, přírodní kosmetiky, věnců z přírodnin, dárkových
předmětů a k zakousnutí můžete
ochutnat domácí quiche. Prohlédnout
i koupit si můžete grafiky Jiřího Ryvoly s tématy golf, letectví a stavby,
tedy krásný dárek pro kluky i muže.
Vše, co na jarmarku uvidíte, si můžete nejen zakoupit, ale ve workshopech i sami vyrobit. Máme připravené
rukodělné dílny pro malé i velké.
Vezměte svou rodinu, děti, kamarády
i známé a přijďte hravě a smysluplně
strávit sobotní dopoledne na jarmarku v Besedě.
Ukázka z grafických prací Jiřího Ry- Každý jarmark bude jiný, uvidíte!
voly, jehož díla si budete moci zaZa NADOSAH, o.p.s.
koupit na klánovickém jarmarku
Romana Voženílková

Místní organizace Svazu tělesně postižených
Po vánočních prázdninách jsme i přes častá chřipková onemocnění začali s pravidelnými schůzkami i se cvičením.
Začátkem února nás podle plánu navštívil starosta Ing. Horníček. Beseda měla
nejen velkou účast, ale i velký úspěch. Ing. Horníček zodpověděl podrobně
všechny dotazy a po celou hodinu ochotně odpovídal na otázky, které nebraly konce. Všichni prostě zapomněli, že chodí neradi za tmy domů.
Další naší důležitou akcí je výroční členská schůze, která se koná v úterý
17. března 2015 v 15 hod. ve školní jídelně zdejší „Hotelové školy“.
Pozvánku s podrobným programem obdrží každý člen předem domů.
Těšíme se na bohatou účast.
Za výbor MO STP Paplhamová

Důležitá telefonní čísla
Jednotné evropské číslo tísňového volání
Policie ČR
Městská policie
rychlá lékařská pomoc
hasiči

158
156
155
150

Havárie
plyn
1239
elektrický proud
224 915 151
vodovody a kanalizace
840 111 112

112

Hasiči Praha-Klánovice
Stanislav Huser – starosta SDH
603 578 405
Bc. Pavel Jaroš – velitel SDH
607 551 670
Michal Raiser – jednatel SDH
723 693 816
Martin Žebro – strojník
603 215 229
Lukáš Tvrdý – strojník
605 143 621

Klánovický zpravodaj

3

X X I V. r o č n í k

Ze života klánovických spolků a společenství

Život kolem kostela
Kostel Nanebevzetí Panny Marie není jen klánovickou dominantou a architektonickou památkou, ale i centrem (nejen) duchovního života mnoha klánovických a přespolních občanů. Klánovice jsou oficiálně součástí farnosti Jirny, kterou spravuje excuredo farář z Horních Počernic, tj. dojíždí sem na bohoslužby, ale ve farnosti nebydlí.
Teritoriálně má ke Klánovicím blíže farář, který sídlí v Kolodějích – a mnozí také
vzpomínají na dobu, kdy dojížděl do Klánovic a blízká území malých městských
částí a přilehlých vesnic měla v jeho osobě jednu duchovní správu. Bohužel
administrativa rozhodla jinak, a tak od roku 2006 jsou Klánovice personálně
odděleny od Koloděj, což s sebou nese některé praktické obtíže. Na druhou
stranu zde mají lidé možnost větších kontaktů a neustálý přehled o tom, co se
děje u sousedů.
Bohoslužby v kostele probíhají v neděli v 10.30 a ve středu 17.45. V neděli se
jich účastní mnoho rodin s dětmi a kostelík již téměř nestačí svou kapacitou,
ve středu bývá účast na bohoslužbě spíše komornější. Přes týden do kostela pravidelně přichází skupina maminek modlících se za své děti a občas i skupina malých zpěváků a muzikantů, kteří chodí nacvičovat zpěvy na nedělní bohoslužbu. Malí zpěváčci se takto schází už druhým rokem, a protože je zde
převaha dívek, začali si neformálně říkat Holky v akci. Mimo kostel vyučuje katechetka náboženství na faře v Kolodějích a také přímo v klánovické škole. Jednou za rok její žáci nacvičí vánoční divadelní hru, kde účinkuje cca 70 dětí, a to
ještě zdaleka nehrají všechny. V létě spolu děti z náboženství jezdí na letní tábor, který jim spolu s katachetkou připravují rodiče. Kromě toho se také pořádají
jednorázové akce typu přednášek, koncertů či poutí. Mnohaletou tradici už má
např. silvestrovské zlézání významných českých kopců. Tyto aktivity včetně
za nimi se skrývajících osob se vám pokusím představit v dalších číslech Zpravodaje.
Jana Jochová

Z naší knihovny, aneb knihy mimo žebříček
V dnešní době opět stoupá zájem o poznání podivných zákrut ruské duše. Jako
příklad řady kontrastů lze doporučit životopis jedné z nejvýznamnějších básnířek silné ruské generace počátku 20. století Mariny Cvjetajevové od Maria
Razumovsky. Popisuje život nesmírně senzitivní básnířky, která vyšla z velmi
kultivované ruské rodiny s představou, že věnuje celý svůj život poesii. Stala
se v Petrohradě a v Moskvě uznávanou hvězdou literárních salonů a prožila
zde celou bolševickou revoluci. Ta ji připravila o celý majetek a postupně přinutila v roce 1922 s celou rodinou k emigraci. Berlín, Praha, Všenory, Paříž
byla její dlouhá cesta Evropou. Vždy měla snahu být v kontaktu s ruským literárním světem v emigraci i doma. Finanční příjem celé rodiny byl z literární
činnosti a darů od přátel. Pobyt v Československu byl pro ni také trýznivý, ale
později jej pokládala za nejhezčí část svého života. V roce 1939 se nejprve
její manžel a potom ona s dětmi vrací do sovětského Ruska. Její manžel je ihned
uvězněn a popraven. Marina je s postupem fronty odsunuta. V roce 1941 se
v uprchlickém táboře Jelabuga oběsila. Z jejích nesmírně talentovaných dětí
přežila jen dcera Adriana Efronová, která celý život věnovala boji za zachování matčiny památky.
Celý její život byl o tom, že být géniem v Rusku nebo ruském prostředí není
žádný med, ale její básně zůstaly krásné.
Ing. Karel Horníček, starosta MČ
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Žáci píší

Moje škola
Chtěla bych vám popsat rozdíl
mezi školou v roce 2015 a 1985.
Protože jinou než klánovickou neznám, tak je to o ní. Škola z roku
1985 je ta, kam klidně mohli chodit naši rodiče. Tak schválně, která bude lepší?
Dnes si můžeme o přestávkách dělat, co chceme (v rozumných mezích), být kdekoli v budově i proběhnout se venku na dvoře. Zajdeme si do školního bufetu, když
máme peníze na sváču, nebo k automatu s docela zdravým jídlem.
Cestou potkáme pana ředitele,
který nás osloví jménem. Nebo potkáme staršího kamaráda, se kterým si plácneme na pozdrav, a nepodrazí nám nohy na schodech.
Kdysi museli všichni být o přestávce ve třídě kromě cesty na záchod. Ven se o vyučování nesmělo, ředitel znal jen největší rošťáky
a starším spolužákům bylo lepší se
vyhnout obloukem.
Nyní při hodině nemusí být lavice
uspořádané klasicky před tabulí.
Máme i skupinové práce. Dostáváme
i úkoly, při kterých můžeme mimo třídu. Občas jsme na koberci, kde sedíme na zemi nebo doplňujeme i/y,
a přitom vlastně cvičíme.
Tehdy všichni museli celou hodinu
sedět v lavici skoro nehnutě nebo
dokonce s rukami za zády!
O našich pomůckách se rodičům
mohlo jen zdát: interaktivní tabule,
různé pracovní sešity, výukové
programy na počítač, dataprojektor, tiskárna na množení pracovních listů. Kdysi měli jen pero,
prázdný sešit, učebnici, tabuli. Pokrokem byl meotar!
Dnes si při obědě vybíráme
ze dvou jídel. Dříve měli vždy jen
jedno jídlo a pondělky byly bezmasé. Oběd jste dostali za lísteček
s datem, žádné čipy!
Jasně, když zlobíme, také nás potrestají, ale určitě po nás učitelka
nehodí svazkem klíčů.
A tak bych mohla pokračovat dále.
Samozřejmě, že je rozdíl v době,
ale záleží i na prostředí a na učitelích. Asi už vás rodiče nebudou
brát vážně, když budete říkat, jak
je škola hrozná...
Martina Halászová, 4.B

Klánovický zpravodaj

Hasiči hlásí
Požár domu v Klánovicích
V neděli 25. 1. 2015 v 17.40 byla
jednotka SDH Klánovice vyslána Operačním střediskem HZS
Praha na požár střechy domu
do ulice Lovčické. Jednotka vyjela s CAS 32 Tatra 148 a CAS
25 Liaz K. Plameny byly vidět už
z dálky.
Na místo události jsme přijeli
a společně s kolegy a HZS stanice 10 (Satalice). Po příjezdu
jsme zřídili dopravní vedení.
Kolegové s HZS pomocí dvou
plošin požár hasili vně objektu,
my a profesionálové vnitřkem
budovy.
Na místo události se sjely jednotky HZS Praha stanice 5
(Strašnice) stanice 3 (Holešovice) a řídící důstojník směny ze
stanice 1 (Sokolská) a jednotka
SDH Újezd nad Lesy. Ta byla
posléze odeslána zpět na základnu.
Dále se na místo dostavila Policie ČR, Městská policie a Záchranná služba. V 20.30 byl
případ předán naší jednotce
k dohašovacím a likvidačním
pracím a vyhledávání skrytých
ohnisek požáru. Po úplné likvidaci požáru bylo místo předáno
Policii ČR. Jednotka se vrátila
na základnu v pondělí brzy ráno
v 1.02. Zásah byl poměrně náročný, jako každý takového druhu v zimních měsících.
Tímto bychom rádi poděkovali
i našim manželkám, přítelkyním a dětem, že mají pochopení a trpělivost pro naše poslání.
Protože hasičina posláním je!
Radek Čihula

Zásah v Lovčické byl velmi
obtížný. Foto SDH
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Klánovický sport

Fotbalisté mohou před jarem opět
pomýšlet na postup do I. třídy
Muži (odpovídal Matěj Nejedlý)
Jak hodnotíte podzimní část soutěže?
Podzimní část soutěže hodnotíme kladně, druhé místo s minimálním mankem
nás opravňuje pomýšlet na kýžený postup do I. třídy, na který v posledních sezonách marně pomýšleli všichni hráči i fanoušci.
S jakými ambicemi vstupujete do jara?
Na podzim to byla nejlepší defenziva, co nám dalo základ pro úspěch, na jaro ale
vyhlašujeme maximální útok! Pokud si zachováme naší kompaktní obrannou strategii a přidáme do ní některé prvky moderního útočného fotbalu, můžeme pomýšlet na úspěch.
Jak probíhala zimní příprava a jak se změnil váš hráčský kádr?
Zimní příprava u nás bohužel neprobíhala na Kanárských ostrovech, jak je tomu
dobrým zvykem například ve Spartě, ale v tréninkových dávkách si s letenskými
určitě nezadáme. Neoblíbená (ale nutná) kondiční část přípravy probíhala v lednu
a únoru, začátkem března již začíná část herní. Klánovice se například představí
na turnaji v Uhříněvsi.
Starší dorost (odpovídal Honza Síla Silovský)
Starší dorost hraje I. třídu a nevede si špatně. Střídá lepší i horší zápasy a po
podzimní části skončil na dobrém 6. místě. Je to dobrá pozice na jaro, abychom
mohli potrápit i lepší mužstva, která se umístila před námi. Kádr staršího dorostu
je posilován z mladšího dorostu a zatím se nemění. Jarní část by dorostenci rádi
zakončili do 5. místa.
Mladší dorost (odpovídal Martin Tumpach)
Mladší dorost v Klánovicích přivítal Pražský přebor se ctí. Občas jsme si vybírali
nováčkovskou daň, ale až na dva zápasy jsme úplně se všemi sehráli vyrovnané
partie. Přezimovali jsme sice na předposlední příčce s 11 body, ale před námi je
pět mužstev v pěti bodech, což nám dává optimismus do jarní části. Cíl pro jarní
část je jasná, nesestoupit a zachovat přebor i pro příští sezonu. Kluci na to určitě
mají a věřím, že využijí zkušenosti z podzimní části. Zimní příprava probíhá všelijak… absolvovali jsme velmi kvalitní soustředění v Rumburku, hrajeme zimní
ligu, kde podáváme výborné výkony a máme ji rozehranou na 2. místo, ale pronásledují nás zranění a chřipkové epidemie, a to ovlivňuje účast na trénincích
a zápasech… doufáme, že to neovlivní formu pro jarní část. Slabinou týmu je jednoznačně úzká soupiska, kdy při zraněních máme problém poskládat sestavu.
Ještě více alarmující je to pak s výhledem pro příští sezonu. I tak jsme optimisté.
Přijďte nám na jaře fandit, ať přebor v Klánovicích zůstane.
Mladší žáci (odpovídal Matěj Nejedlý)
Jak hodnotíte podzimní část soutěže?
Trenéři, hráči, rodiče i fanoušci – ti všichni musí být s podzimní částí spokojení.
Kluci jsou na prvním místě tabulky a budou určitě bojovat o to, aby tomu tak bylo
i na konci sezony. Sázkové kanceláře již určitě vypisují kurzy, kdy klánovičtí pokoří
hranici sto gólů, po podzimu jim k tomu chybí už jenom patnáct přesných zářezů.
S jakými ambicemi vstupujete do jara?
Určitě se chceme porvat o první flek, není to ovšem naše hlavní priorita. Tou je, aby
měli kluci radost z pohybu, ze hry a chodili na tréninky a zápasy rádi. Doufejme, že
se nám to i přes dnešní předimenzovanou dobu plnou tabletů a X-boxů podaří.
Jak probíhala zimní příprava a jak se změnil váš hráčský kádr?
Mladší žáci absolvovali polovinu přípravy venku doháněním kondičního manka
po Vánocích a druhou polovinu v tělocvičně, kde jsme se zaměřovali především
na technickou a taktickou stránku. V klánovické hale proběhly v rámci přípravy
i dva přátelské zápasy se sousedním Újezdem, oba kluci svorně prohráli o jeden
respektive dva góly, ale na hře byly patrné pozitivní návyky.
Ptal se Tomáš Svoboda

Klánovický zpravodaj
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neplacená inzerce

Mateřská škola Klánovice, V Žáčku 219, Praha 9

Den otevřených dveří
Vás zve na

ve středu 25. 3. 2015

V rámci Dne otevřených dveří se uskuteční prohlídka
prostor MŠ, včetně potřebných informací.
Prohlídka se uskuteční ve 2 kolech od 10:00 a od 17:00

Z Á P I S

_______________________
se uskuteční ve

středu 1. 4. 2015
v době od 14 do 18 hodin.
Vezměte s sebou rodný list dítěte,
občanský průkaz rodičů

a potvrzení o trvalém pobytu dítěte
(vydává MČ Klánovice)

Těšíme se na Vaši účast.

placená inzerce

AQUAFITNESS v Klánovicích
cvičení pro zdraví a krásu

 Přijďte si vylepšit fyzickou kondici a protáhnout svaly
 Bazén se slanou vodou, teplota vody 32°C

 ANAHITA, Utěšilova 696, Praha 9, Klánovice
 Rezervace: 281 963 176

Biorezona s r.o.
V pátém 226, Klánovice

přijme do svého kolektivu
recepční a fakturantku v jednom.
Požadujeme: samostatnost, komunikativnost, zájem o znalost práce
s fakt. systémem Pohoda. Chcete se stát součástí našeho týmu?
Zašlete nám Váš motivační dopis a životopis pí. M. Hasalové na email
monika.biorezona@gmail.com do 8. 3. 2015 nástup možný ihned,

více na www.biorezona.cz.
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Psychoterapii a psychologické poradenství
v ob8žných životních situacích a v případě
psychických problémů nabízí psycholog.
PhDr. I. Waidingerová, Újezd nad Lesy, Kynická
2607, Praha 9, Tel. 603 804 895
e-mail: iveta.w@centrum.cz. Více na
www.psychologickeporadenstvi.blogspot.cz

STAVEBNÍ PRÁCE

CELKOVÉ REKONSTRUKCE I DROBNÉ OPRAVY,
DLAŽBY, SÁDROKARTONY, OPLOCENÍ, ZATEPLENÍ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ PRÁCE, HODINOVÝ MANŽEL
NYNÍ MIMOSEZÓNNÍ SLEVY

604 690 317

Centrum Biorezona

pro komplexní přístup ke zdraví.
Jarní očista a detoxikace
pro vitalitu na celý rok.

Odložte boles7 a smutek
spolu s končící zimou.
Biorezona, V pátém 226, Praha - Klánovice

www.biorezona.cz
603 868 521

Nabízím pravidelný úklid RD.
Úklid rychle, kvalitně a spolehlivě.
Po domluvě je možné i žehlení.

Praxe 10 let, recenze možno vyžádat.

Tel.: 608 521 978

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany, řezání, obrábění, ohýbání,
posilovací stroje
e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472
608 880 102

KONTEJNERY KRÁL
suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264
KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
PRO VAŠE PSY: MINIŠKOLKA (hlídání psů v domácím
prostředí), VÝCVIK (základní pro všechna plemena,
specializovaný pro retrievery: OVVR, PZ, VZ…),
KRMIVA (Artemis, Marp, Happy dog, Platinum),
POTŘEBY (zejména pro lovecký výcvik),
VÝCVIKOVÉ OBOJKY (DogTrace) a další.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo mobil: 775 975 977.
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Staroújezdská 23, 190 00 Praha 9

Soukromá školka
MINISVĚT U KRTEČKA

Nově otevřené centrum Vám nabízí

Lovčická 322, Praha 9 – Klánovice

CENTRUM CHVILKA

služby: klub dětí, doučování v oblasti
základního vzdělávání, semináře pro
dospělé, kroužky pro děti, magnetoterapii,
fotoomlazení,

fotodepilace,

masáže,

psychoterapie.
Plánujeme:
služby kosmetiky, pedikúry, manikúry.
Sídlíme v budově, kde se nachází
provozovna Pošta Újezd nad lesy.

Bližší informace na tel. čísle

Přijímáme přihlášky na školní rok 2015/2016. Provoz
v letních měsících neomezen, zvýhodněné školné při
měsíční docházce. Naše školka je zařazena v rejstříku MŠ
MŠMT. Výuka dle ŠVP, individuální přístup, ZOO koutek,
zahradnický koutek, pravidelné canisterapie, jízda na
koních s prvky hypoterapie, šachová škola pod vedením
reprezentanta ČR, dětská joga, hra na zobcovou flétnu,
taneční kroužek pod vedením reprezentantky LAT, týdenní
ruční dílničky, hry s padákem, 2 x měsíčně divadelní
představení, návštěvy solnéjeskyně, logopedická prevence,
pravidelná prevence krátkozrakosti.
Máte dítě s SPÚ či zdravotním postižením? Nebojíme se
integrace, zkušenosti máme, Škola má zřízené místo
asistenta pedagoga, schválené MŠMT.

Měsíčné školné pro celodenní program 6.500 Kč.
Závazné přihlášky do 30. 04. 2015, zvýhodněné
měsíční školné ve výši 5500 Kč.

734 309 293, 731 182 122

Bližší informace na tel. čísle 734 477 159, 731 182 122

http://www.centrumchvilka.cz/

http://www.minisvetukrtecka.cz/

e-shop pro psy a kočky
Výběr kvalitních produktů pro Vaše mazlíčky
Krmivo, pamlsky, pelíšky, obojky, hračky
Objednávky nad 500 Kč rozvoz zdarma
Možnost osobního odběru v Šestajovicích
info@vymazleno.cz, tel.: 604 230 194

www.vymazleno.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.

AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

k
k
k
k
k
k
k

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

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz
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PROGRAM březen 2015
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice
www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace:
e-mail: info@kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061
(každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)

-

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

… VÝSTAVA MĚSÍCE
MAKROSVĚT… PŘES OBJEKTIV MICHAELY PŘIBILOVÉ
Můžete se těšit na výstavu fotografií, na kterých je zachycen miniaturní svět kolem nás
a detaily, které jistě každého překvapí. Autorka Michaela Přibilová sama říká: „Stále víc
a víc jsem propadala kouzlu makrofotografie. Fascinuje mě miniaturní svět kolem nás,
který vidíme, a přesto nevidíme.“ Výstava je prodejní a potrvá do konce března.

16. 3. pondělí, 20:00
WHIPLASH
Tento snímek z hudebního prostředí o brutálním vztahu učitele a žáka je nominován
na Oscara v pěti kategoriích včetně nominace za nejlepší film. USA / 2014 / hudební,
drama / 107 min / mládeži přístupný / s českými titulky. Režie: D. Chazelle Hrají:
M. Teller, J. K. Simmons, M. Benoist, A. Stowell. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

…DIVADLO
10. 3. úterý, 19:30
GOGOL NA STOJÁKA ANEB ŽENITBA
Velmi neotřelá adaptace ruského klasika rozhodně uchvátí jak znalce mistrovského
díla, tak i neznalce z řad fanoušků stand-up comedy. V hlavních rolích Lukáš
Pavlásek, Ester Kočičková a další. Vstupné: 320,- VIP / 290,- Kč

TEORIE VŠEHO
19. 3. čtvrtek, 20:00
Výjimečný a neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi
nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo.
GB / 2014 / životopisný, romantický / 123 min/přístupný od 12 let / s českými titulky.
Režie: J. Marsh Hrají: E. Redmayne, F. Jones, E. Watson, H. Lloyd, D. Thewlis.
Vstupné: 130,- / 110,- Kč

ŠUNEN ROMALE | POSLYŠTE ROMOVÉ
18. 3. středa, 19:30
Romské pohádky a vyprávění, humoresky, anekdoty, písně i básně v podání dvou
skvělých hereček a za hudebního doprovodu akordeonisty Mária Biháriho.
Představení vykresluje, jak asi vypadala atmosféra na tradičních posezeních,
Romy nazývaných pro paramisa. Všichni společně se v dobrém rozmaru vysmáli
své bídě a svým chybám, aby nabrali sílu dál se rvát s tvrdým životem.
Hrají: Bára Hrzánová, Jana Boušková, Mário Bihári. Vstupné: 320,- VIP / 290,- Kč
…KONCERT
12. 3. čtvrtek, 19:30 každý druhý čtvrtek 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 - kytaru, basu, saxofon, foukací
harmoniku či bubenické paličky. Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!
…NOVĚ: JARMARK…každá druhá sobota v měsíci
14. 3. sobota 9:00-12:00 VELIKONOČNÍ JARMARK
Přijďte navštívit Velikonoční jarmark s doprovodným programem. Připraveny jsou
rukodělné workshopy pro malé i velké. Zakoupit si můžete originální výrobky
českých výtvarníků, řemeslníků a návrhářů. Oblečení, šperky, doplňky, šité hračky,
háčkované hračky, dekorace, grafiky, dárkové předměty a přírodní kosmetiku.
… AKCE PRO DĚTI
Kino 15. 3. neděle, 16:00 SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných
postaviček konečně našla cestu na filmové plátno. USA / 2015 / animovaný,
dobrodružný, komedie / 94 min / přístupný / v českém znění. Režie: P. Tibbitt, M. Mitchell
Dabing: J. Maxián, A. Navrátil, I. Bareš, T. Borůvka. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
22. 3. neděle, 16:00
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Julius Caesar má plán, jak se už jednou provždy zbavit nezdolných Galů. Asterix
s Obelixem na to však mají jiný názor. Francie / 2014 / animovaný / 85 min /
přístupný / v českém znění. Režie: A. Astier, L. Clichy Hrají: P. Trávníček,
J. Štěpnička, K. Heřmánek, J. Carda, M. Suchánek. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
Divadlo
29. 3. neděle, 16:00 a 30. 3. pondělí, 10:00 POHÁDKA O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH
Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své lodi
Bublině vydává za svým snem na ostrov Hukakulu. Podle starých námořních legend
zde žijí překrásné mořské panny. Jestli kdy námořník Hrom dá své srdce ženě, tak
jedině mořské panně z Hukakulu. Hraje: Divadlo Láryfáry. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
… FILMOVÝ KLUB
9. 3. pondělí, 20:00
DVA DNY, JEDNA NOC
Bratři Dardennové přivádí Marion Cotillard k oscarovému výkonu v dramatu, které
se ptá po hodnotě lidské důstojnosti a solidarity ve chvíli vyhazovu z práce. Belgie,
It., Francie / 2014 / drama / 95 min / mládeži přístupný od 15 let / s českými titulky
Režie: J-P. Dardenne, L. Dardenne Hrají: M. Cottilard, F. Rongione, C. Salée,
P. Groyone. Vstupné: 110,- / 90,- Kč (pouze pro členy Filmklubu)
… KINO
11. 3. středa, 20:00
KOBRY A UŽOVKY
Sociální drama o dvou bratrech podle scénáře J. Žváčka v režii J. Prušinovského
(Okresní přebor, Čtvrtá hvězda). ČR / 2015 / drama / 111 min / mládeži přístupný
od 15 let / v českém znění. Režie: J. Prušinovský Hrají: M. Hádek, K. Hádek,
J. Hájek, J. Šulcová, L. Polišenská. Vstupné: 130,- / 110,- Kč

23. 3. pondělí, 20:00
AMERICKÝ SNIPER
Skutečný příběh o jednom neobyčejném Američanovi jménem Christopher Scott
Kyle, který je v současné době známý jako nejúspěšnější odstřelovač v americké
vojenské historii. Režie se ujal C. Eastwood. USA / 2015 / akční, válečný, životopisný
/ 133 min/přístupný od 12 let / české titulky. Režie C. Eastwood Hrají: B. Cooper,
S. Miller, K. Gallner, L. Grimmes, J. MacDornan. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
25. 3. středa, 20:00
CO JSME KOMU UDĚLALI?
Kouzelná francouzská komedie, kterou tvůrci dokázali vyvolat stejně nadšené
reakce, jaké následovaly po fenomenálních Nedotknutelných z roku 2011. Fr / 2014
/ komedie / 97 min / přístupný od 12 let / české titulky. Režie: P. de Chauveron Hrají:
Ch. Clavier, CH. Lauby, A. Abbitan, M. Sadoun, F. Chau. Vstupné: 130,- / 110,- Kč
30. 3. pondělí, 20:00
VYBÍJENÁ
Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu
a hledání lidského štěstí. Předlohou pro film byla úspěšná kniha M. Viewegha.
ČR / 2015 / komedie / 129 min / přístupný / v českém znění. Režie: P. Nikolaev
Hrají: M. Suchánek, R. Genzer, O. Sokol, S. Krainová, L. Vaculík, S. Babčáková.
Vstupné: 130,- / 110,- Kč
…PŘEDNÁŠKY A VEŘEJNÁ ČTENÍ
17. 3. úterý, 19:30 NAŠE CESTA POD EVEREST
Přátelské vyprávění zážitků z cesty pod Mount Everest. Na přednášce se Vám
pokusíme co nejvíce přiblížit kulturu a atmosféru života, kterého jsme byli na chvíli
součástí. Zároveň se můžete těšit na promítání krátkého filmu a fotografií.
Na povídání s Vámi se těší Honza Martin a Radim Voženílek.Vstupné: dobrovolné
24. 3. úterý, 19:30
INDIVIDUÁLNÍ VĚDOMÍ ČLOVĚKA
Pro spokojený život a zdraví je důležité začít se orientovat ve své mysli, a pokud
si to dovolíme, stát se jejím správcem. Přednáší: Vlastimil Červ. Vstupné: 100,- Kč
…KURZY
31. 3. úterý, 19:30 a 20:30 SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině
Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit? Máte pocit,
že nejste stále dost dobří a že Vám "něco" chybí? Přijďte se přesvědčit, že se
domluvíte, a vyzkoušet si anglickou konverzaci „nanečisto" s Monikou. Monika bude
jako mentor, facilitátor a živý slovník, korekce výslovnosti, poradce. Od 19:30
začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně pokročilí a pokročilí. Vstupné: 120,Kč / 60 min a jeden drink na baru
… KURZY NEJEN PRO KLUKY
KAŽDÁ STŘEDA do června 2015 17:00-18:00
MODERNÍ YOYOVÁNÍ
Hlavním cílem kurzu je seznámit děti s moderní podobou yoya a ukázat, že už se
nejedná pouze o hračku, ale o smysluplné trávení volného času, které zlepšuje
představivost, kreativitu a pomáhá poznávat nové lidi.
Lektor: Adam-David Hutchinson

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz Změna programu je vyhrazena
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu
divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze - Klánovicích. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216,
IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 1-2: 1. 3. 2015. Šéfredaktor Luboš Palata. Redakční rada: Jana Jochová, Radomír Kůla, Marie Mikušová, Robert Zoulík,
kolektivní člen RR – KC Nová Beseda. Kontakt: zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel: 281 961 201, email: urad@praha-klanovice.cz. Výtvarný návrh hlavičky
a grafické úpravy: akad. mal. Jan Jiskra. Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat názory redakce. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha-Běchovice, tel. 604 817 600. Registrační číslo MK ČR E 12804.
Následující uzávěrka čísla: 15. 3. 2015. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1300 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Tip na výlet

Vrch Veliš, obrův vykotlaný zub

MUDr. Roman Joch
„Britský premiér John Major se ptá Jelcina: Jaká je jedním slovem dnes situace
v Rusku? Good! Odvětí Jelcin. Majorovi to
nedá a zeptá se: A dvěma slovy? Not
good, upřesní Jelcin.“ Podobných vtipů
zná Roman Joch hodně. Patří to tak trochu k jeho profesi. Ačkoli tvrdí, že jsou
na světě i příjemnější věci než politika, většinu času tráví tento konzervativní intelektuál a publicista přemýšlením právě o ní.
Při diskusi zaujme tichým až plachým dojmem a soustředěním, s kterým vás poslouchá. Jen tu a tam proskočí na povrch
mírná netrpělivost. Roman Joch (1971),
rodák z Banské Bystrice, přišel do Prahy
roku 1990 studovat lékařskou fakultu UK.
V této porevoluční době byla vysokoškolská půda plná nových inspirativních
lidí i myšlenkových proudů. Jedním z nich
byl i liberální konzervatismus, prezentovaný osobnostmi jako byl Daniel Kroupa
či Tomáš Ježek. Roman Joch docházel na
jejich přednášky a ještě za studií se stal
zahraničním tajemníkem Občanské demokratické aliance. Po promoci se rozhodl
věnovat politice naplno. Dnes je ředitelem
Občanského institutu, vyučuje na VŠE politickou ideologii, vede semináře, píše
pravidelné komentáře do žurnalistických
blogů, je autorem několika monografií
o americké zahraniční politice a nedávno
mu vyšla kniha „Ne, pane premiére“,
ve které se vrací ke své roli poradce premiéra Nečase. Právě z této doby se většině lidí vybaví jeho ironická věta, v níž se
netajil názorem, že náš tehdejší prezident
má daleko k odvážnému chování a naopak blízko k sídlu ruských vládců. „Konzervativní společnost je ta, ve které se člověk nebojí státu,“ vysvětluje své postoje
Roman Joch, „stát nám má garantovat
právo a pořádek a jinak nás nechat na pokoji. Konzervatismus je antiideologický, nechává vývoj plynout svým vlastním tempem.“ Podobným způsobem se Roman
Joch ocitl roku 2012 i v Klánovicích.
„Bydlel jsem nejprve s bratrem v Šestajovicích. Pak jsem se oženil a narodily se
nám tři děti, takže společný domek už nám
byl malý a my se přestěhovali do sousedství. A moc se nám tu líbí,“ dodává.
Robert Zoulík

Vrch Veliš je zajímavou ukázkou toho, jak necitlivé lidské počítání – v tomto
případě těžba kamene – může v krajině vytvořit umělý přírodní unikát.
Kopec leží nedaleko Jičína a ze všeho nejvíc připomíná řádně vykotlaný
zub nějakého obra. Ostatně s jedním se zde svého času Rumcajs potýkal,
tak možná došlo i na tvrdší výměnu názorů. Čedičový kamenolom na Veliši
neukusuje horu ze strany, ale vytváří ostré a hluboké kaňony přímo uprostřed kopce. Lidská práce zde sice už dávno ustala, ale zbyl tu po ní rozeklaný, na dvě poloviny puklý kopec, který jinde jen těžko uvidíte. Návštěvu
doporučuji v zimě, kdy jsou čedičové kolmé stěny obnaženy a nestíní je
okolní vegetace, která obří zub tak trochu zaplombuje. Na vrcholu
429 metrů vysokého kopce naleznete na samém okraji propasti zděný
sloup, který slouží jako trigonometrický bod. Dříve se však na Veliši nacházel mohutný gotický hrad, jehož zbytky jsou místy na skalách ještě patrné.
Upomínkou na tyto časy je i název obce na úpatí hory, která se jmenuje
Podhradí. Odsud také můžeme podniknout asi 8 km dlouhou procházku po
žluté značce, která nás nejprve dovede k loretánské kapli, stojící osaměle
v lesích, pomalu jako
skutečná svatá chýše.
Na rozcestí U Štidel sejdeme kousek po červené a pak se vydáme
vpravo na zpevněnou
lesní cestu, které nás
dovede zpět. Nevím jak
vy, ale já se jdu po tomto
výletě objednat k zubaři!
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Pizza Al Mulino
Rekonstrukce dolnopočernického zámku a areálu kolem je jedna z velmi
povedených věcí, která v posledních letech v okolí Klánovic vznikla. Především od jara do podzimu je výlet, nejen autem, ale i vlakem, na kole, nebo
i pěšky, jedním z nejhezčích, které lze z Klánovic podniknout. Člověka napadá, že podobně krásné mohly být zachráněné klánovické lázně, kdybychom dokázali na konci komunismu zabránit jejich zbourání… Vedle
krásného prostředí zámeckého areálu, parku i přilehlého rybníka tu navíc
najdete i špičkovou, a přitom cenově přijatelnou gastronomii. Vedle zavedené restaurace Léta Páně je tu nejnovějším přírůstkem italská restaurace
Pizza Al Mulino. Podnik Léta Páně nastavil vysokou laťku, ale Al Mulino je
ještě o kategorii výš. Jak architektonickým pojetím přestavby novogotického
mlýna z 19. století, tak tím, co nikoli pizzerie, ale ve všech směrech špičková
italská restaurace. Je těžké něco doporučit, protože tady lze doporučit téměř
cokoli. Od obrovské a poctivé pizzy, kterou ohromíte děti, přes špenátový
krém s řeřichou, lasagne s králičím ragú, až po steak ze sumce na sépiových fettuccine, s omáčkou z kaviáru a mušlí. Většina ryb je navíc přímo ze
zdejších sádek, které jsou hned u mlýna, velkým plusem je i pekárna přímo
v areálu. Kvalitní je i vinný lístek s velmi rozsáhlou nabídkou rozlévaných vín.
Naopak u piva zarazí, že se zde netočí místní počernické pivo, ale Heineken. Plusem je naopak možnost vynášky nápojů ven i vstřícný přístup k cyklistům. Trochu nesmyslnou diskriminací Klánovic je, že se do nich pizza
ani další jídla z Al Mulina nerozváží. Při všech našich návštěvách jsme měli
vždy štěstí na příjemnou, kvalitní obsluhu.
HHHHI
Luboš Palata
Panský Dvůr Dolní Počernice, Národních hrdinů 3, 190 12, Praha
E-mail: almulino@pddp.cz, rezervace +420 725 596 234

