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CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

Koupaliště se neobejde bez kempu a kemp bez koupaliště
Foto CK
Možná to nevíte, ale i v Klánovicích se říká Kučera. „Tvrdě dodržujeme noční
dá bydlet ve čtyřhvězdičkovém zařízení. klid mezi 22-8 hodinou ranní a platí
Není to sice hotel, ale jen kemp, zato ale u nás například i zákaz otevřených
kemp té nejvyšší české kvality a evrop- ohňů. Uvědomujeme si, že jsme uproské extratřídy. „Jako první v Česku jsme střed krásné rezidenční čtvrti a tomu odse stali členy evropské asociace Cam- povídá i náš přístup,“ vysvětluje. „Ale už
ping Cheque, která sdružuje špičkové ev- si k nám našli cestu i první zástupci
ropské kempy. Bylo to velmi obtížné, ale nové generace českých kempařů, ktedíky tomu si k nám dnes najdou cestu rým to nevadí, ale právě naopak.“
například i britští nebo francouzští turisté, Velkou výhodou kempu je samozřejmě
což je v České republice poměrně uni- koupaliště. Na druhou stranu, výhodou
kátní,“ říká Boris Kučera, majitel spo- koupaliště je naopak kemp. „Když je tak
lečnosti Camping Praha s.r.o, která klá- špatná sezóna, jako byla loni, mohli
novický kemp provozuje. Kemp a kou- jsme provoz koupaliště dotovat z příjmů
paliště má pronajaté do roku 2025.
z kempu. Kdybych provozoval jen saZahraniční klientela tvoří v Campingu motné koupaliště, tak jsem zkrachoval,“
Praha Klánovice 95 procent všech ná- říká Kučera.
vštěvníků. Téměř polovinu tvoří Holan- Bazén je však kvůli nekvalitní rekonďané, nejvyhlášenější kempaři v celé strukci provedené před několika lety v taEvropě, hodně návštěvníků přijíždí kovém stavu, že bez opravy nebude
i z Dánska a Německa a také ze zmí- moci být už příští rok provozován. Reněné Británie a Francie. Celkem takto klamovat opravu však musí majitel,
zavítá do Klánovic na tři tisíce ná- tedy obec. „Něco se už kolem toho děje
vštěvníků, kdyby se to však přepočítá- a já věřím, že se to stihne,“ uvádí Kučera.
valo na počet přenocování, dostaneme Vedle záplatované hrbolaté ulice vedoucí
se až někam k číslu dvacet tisíc. „Na ke kempu, nepořádku kolem v posledrozdíl od jiných kempů v Praze totiž naši ní době přeplněných kontejnerů na tříhosté nemizí po jednom nebo dvou děný odpad, či u kempu ve čtyři ráno
dnech, ale zůstávají většinou nejméně chodem motoru přitápějících si řidičů autýden,“ uvádí Kučera.
tobusů na točně mrzí Kučeru nevyužití
Důvodem, proč na klánovické koupa- potenciálu návštěvníků kempu ze straliště přijíždí tak málo Čechů, je to, že je ny Klánovic. „Pokud vznikne nějaké intu přílišný pořádek. „Nesplňujeme totiž iciativa, rádi se přidáme,“ říká Kučera.
zažitou představu českého kempu,“ Více čtěte téma str. 4 a 5
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
v červnu Klánovice hostily jednotky Policie ČR, které na našem
území zorganizovaly cvičnou pátrací
akci po ztracených osobách. Akce
proběhla v úterý 19. 6. a dále pak
ve čtvrtek 21. 6. v Klánovickém
lese a byla zaměřena na pátrání
po ztraceném dítěti a po seniorovi.
Toto cvičení prokázalo připravenost Policie ČR při nasazení jejích
jednotek při hledání pohřešovaných osob.
Městská část Praha-Klánovice
obdržela od Magistrátu hl. m. Prahy
dotaci na opravu povrchu ve sportovní hale ve výši 800 tis. Kč. Důvodem pro podání této žádosti byly
stížnosti sportovců na nevhodný
povrch a kontrolní měření, které
oprávněnost těchto stížností potvrdilo. Spoluúčast na opravě povrchu pro městskou část činí 30 %,
tj. 240 tis. Kč. Pokud zastupitelé MČ
schválí uvolnění finančních prostředků na nutnou spoluúčast, měla
by oprava povrchu ve sportovní
hale proběhnout v měsíci srpnu.
V červnu pokračovala výstavba
komunikací. Na konci května byla
zahájena generální oprava v ulici
U Besedy a v ulici V Žáčku. Tyto
stavby probíhají na základě projektů z roku 2005. Zhotovitel stavby byl
vybrán na základě výběrového řízení rovněž z roku 2005. Stavba je
realizována z finančních prostředků
magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Odboru městského investora. Městská část se účastní kontrolních dnů. V rámci dokončení generelu dopravy v klidu jsme projekty připomínkovali a navrhli jsme
úpravy stavby. Na vícenákladech,
které budou se změnou stavby spojeny, se bude podílet Magistrát hl.m.
Prahy a naše Městská část.
Na tyto vícenáklady se nám podařilo zajistit dar od klánovického
občana. Za tento dar děkuji. Děkuji rovněž všem sousedům, kteří se
vzorně starají o své okolí. I díky Vám
se našim pracovníkům daří udržovat větší část klánovické zeleně.
Přeji Vám klidného prožití léta
a prázdnin.
Petr Soukup
starosta@prahaklanovice. cz
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Zprávy z ÚMČ

Informace z jednání Zastupitelstva MČ
Martina Petráčková
Zastupitelstvo MČ projednalo na
nejdůležitější body:
Digitalizace kina Beseda
Digitalizace kina je nutným krokem
k jeho zachování v Klánovicích.
Všechny nové filmy jsou převážně
distribuovány v digitálním formátu
a kina, která nebudou na tento formát připravena, nebudou schopna
v blízké budoucnosti promítat současné filmy.
Otázka digitalizace kina je tedy otázkou, zda Kino v Klánovicích zachovat
či je zrušit.
Zastupitelstvo MČ v této souvislosti schválilo přijetí dotace ve výši
300 tisíc Kč od Ministerstva Kultury ČR a zároveň rozpočtové opatření, kterým přesunulo částku
1750 tisíc Kč z rezervy do příslušné
kapitoly rozpočtu tak, aby mohla
být použita k financování digitalizace.
Současně bylo schváleno vypsání výběrového řízení na dodavatele a jmenována hodnotící komise.

svém zasedání dne 4. 6. tyto
Reklamace rekonstrukce bazénu
v kempu
Členové zastupitelstva obdrželi k posouzení návrh mandátní smlouvy s AK
JUDr. Diršmidové, která se specializuje na zastupování osob proti firmám,
které vadně zhotovily dílo zejména po
stránce stavební a izolatérské. Zastupitelstvo MČ pověřilo starostu podpisem mandátní smlouvy s touto právní
kanceláří ve věci určení odpovědnosti
za vady díla při rekonstrukci bazénu
v Campingu Praha-Klánovice.
Jak jsme informovali již v minulých
KZ byl projekt bazénu špatně realizován, přesto však byl zaplacen. Dle
předběžného názoru znalce nebyl dodržen technologický postup a bude
tedy na místě žádat zpět celou cenu
zaplacenou za zhotovení bazénu plus
škody, které byly MČ způsobeny.
AK vypracuje předběžný právní názor
a na zasedání zastupitelstva dne 28. 6.
bude rozhodnuto o dalším postupu.

Informace z jednání Rady MČ Klánovice
Do uzávěrky tohoto čísla proběhlo v měsíci červnu jedno jednání rady
naší městské části, ze kterého uvádíme několik nejdůležitějších bodů:
Jmenování ředitele mateřské školy
RMČ v souladu s doporučením konkurzní komise složené ze zástupkyň
mateřské školy, Magistrátu hlavního
města Prahy, České školní inspekce,
Prahy 21 a naší MČ jmenovala s účinností od 1. 8. 2012 do funkce ředitele
klánovické mateřské školy Mgr. Matěje Žáka.
Jmenování komise pro otevírání
obálek a hodnotící komise pro digitalizaci kina Beseda
RMČ jmenovala členy a náhradníky
komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na akci „Digitalizace
kina Beseda“ v Klánovicích na základě usnesení zastupitelstva s navýšením o dva členy.
Výběrové řízení – „III. etapa vestavba učeben a přístavba výtahubezbariérový vstup do školy“.

RMČ souhlasila s doporučením hodnotící komise, která jako nejvhodnějšího uchazeče vybrala firmu Krostav
s.r.o., jejíž nabídka byla ekonomicky
nejvýhodnější. Stavební práce budou
probíhat v období letošních prázdnin.
Podání návrhu na zrušení souhlasu s umístěním golfu
Rada pověřila radní pro životní prostředí k zaslání dopisu na magistrát
hlavního města a na Radu hl. m.
Prahy s žádostí o zrušení souhlasu
vydaného Odborem správy majetku
MHMP ze dne 4. 10. 2010 s umístěním golfu na pozemku parc. č. 1170.
Jednání s EKO - voda CZ s.r.o.
RMČ byla informována o dalším jednání s panem Petružálkem, majitelem této společnosti. Společnost,
která provozuje svou činnost ve Středočeském kraji, pro niž je množství
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Otázky a odpovědi
V jaké fázi se nachází proces posuzování vlivu na životní prostředí záměru výstavby golfového hřiště?
Zorka Starčevičová: K oznámení investora FGRP, a.s. k záměru „Výstavba (obnova) golfového hřiště
Praha-Klánovice (únor 2012)“ obdržel
Magistrát hlavního města Prahy, odbor Ochrany životního prostředí (OŽP
MHMP), přibližně 3000 připomínek
a vše nasvědčovalo tomu, že proces
EIA nebude v této fázi ukončen vydáním souhlasného stanoviska, ale
bude pokračovat fází dokumentace,
následně posudku a veřejného projednání záměru. Dne 31.5. 2012 však
obdržel OŽP MHMP žádost oznamovatele (FGRP, a.s.) o ukončení procesu posuzování vlivů. Této žádosti
OŽP vyhověl a ke dni 6.6. 2012 byl
tento proces ukončen. Proces EIA byl
zahájen investorem i v roce 2008 a to
na Ministerstvu životního prostředí.
Tento proces byl ale těsně před dokončení posudku, v roce 2009, na žádost investora také ukončen. V tuto
chvíli tedy na současný záměr výstavby hřiště není vydáno platné
a použitelné stanovisko o vlivu stavby
na životní prostředí, které je nezbyt-

odběru vody v naší obci nerentabilní,
se rozhodla v Klánovicích svoji činnost ukončit. Výpověď pan Petružálek
zaslal i sousedním Šestajovicím také
z důvodu nedostatečného množství
odebírané vody. Rada upozorňuje občany, že v pítku před základní školou
je opět po opravě možný odběr kontrolované pitné vody.
Reakce České pošty na žádost
naší MČ
Rada se seznámila s odpovědí České
pošty na žádost naší MČ o prodloužení
otevírací doby alespoň jeden den
v týdnu do 19 hod. V dopise se mimo
jiné praví, že pokud zákazníkovi nevyhovuje otevírací doba dané pobočky,
může si i telefonicky zažádat o ukládání zásilek na jiné poště. Dále se v dopise uvádí, že nemají zaznamenány
žádné stížnosti ani požadavky klientů
na jejich rozšíření. Zvýšený počet požadavků na poskytování poštovních
služeb v průběhu dne je zejména od 16

ným podkladem pro zahájení řízení
o stavebním povolení.
Územní řízení na výstavbu golfového
hřiště bylo zahájeno v září 2010
na stavebním úřadě v Újezdě nad
Lesy. Investor podal námitku na podjatost, které letos v únoru odbor výstavby Magistrátu hl. m. Prahy vyhověl a újezdskému úřadu řízení
odebral a nyní rozhodne o dalším postupu v územním řízení.
Zajímalo by nás, proč aniž by byla
jedna ulice dokončena, se rozkope
další a tím je paralyzovaná půlka Klánovic?
Ondřej Voleš: Znovu musíme zdůraznit, že celé rekonstrukce ulic projektuje, financuje a i řídí stavbu MHMP
prostřednictvím ZAVOSu. Za naši
městskou část se sice účastní kontrolních dnů pracovnice odboru výstavby, ovšem je to spíše na dohodě
s realizační firmou. Tuto etapu vysoutěžila na MHMP jiná firma než která
dělala předchozí etapy a nutno říci, že
dohoda s ní je výrazně problematičtější a i postup výstavby nemá tak
dobře zkoordinovaný jako firma předchozí, což vede k současnému stavu.

do 17 hodin. Po 17. hodině počet transakcí znatelně klesá.
Zadávání veřejných zakázek
Tajemnice informovala RMČ o zřízení
profilu zadavatel veřejných zakázek.
Ukončení darovací smlouvy se
společností UBM Klánovice s.r.o.
Rada se seznámila se stanoviskem
právního zástupce MČ, že nelze jednostranně odstoupit od darovací
smlouvy. RMČ proto revokovala své
usnesení č. 9/26/2011, kterým pověřila
starostu vypovědět darovací smlouvu
s touto společností, usnesením novým,
a to, že pověřuje starostu jednat se zástupci společnosti UBM o možnosti
ukončení platnosti této smlouvy.
Prohlídka 1. části Klánovic
Rada MČ se vydala na obhlídku části
Klánovic, ohraničenou ulicemi U Besedy, Slavětínská, Medinská a tratí
ČD. Kontrolovala stav vozovek, chodníků, veřejné zeleně atd.
(jazo)
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Slovo šéfredaktora

Život je i bez Prahy
Je docela dobře možné, že Klánovice, jako autonomní část Prahy,
přestanou během jednoho roku
existovat. Pražskému magistrátu
a také větším pražským obvodům
se totiž nelíbí množství malých radnic, které jsou prý příliš drahé a navíc musí využívat služeb radnic
větších obvodů.
Zrušení části radnic je navíc podle ČT 24 velmi pravděpodobné, protože vedle současné koalice má mít
podporu i u sociálních demokratů.
Vedle efektivity za tím může být podle Hospodářských novin i něco jiného, například snaha zkrotit lokální
odpor proti určitým záměrům. A jako
příklad je jmenován právě klánovický golf a odpor většiny klánovických
občanů vůči jeho dobudování.
I kdyby o žádný golf v případě
Klánovic nešlo, byla by ztráta autonomie naší obce, která má vyjádření v existenci radnice, velmi zásadním zásahem do života Klánovic. Stali bychom se z malého
centra života periférií na okraji milionového velkoměsta a i v těch nejzákladnějších otázkách by naši
zástupci měli v lepším případě
menšinový hlas. Klánovice přitom
představují svébytný celek, s jinými prioritami, životním rytmem i rolí
v rámci Prahy, než všechny okolní obce či městské části kolem nás.
Řeknete si, co ale bychom mohli dělat, kdyby o tom magistrát
a pak parlament rozhodl? Já jsem
přesvědčen, že takový krok by byl
poslední kapkou k tomu, o čem
přemýšlí možná už delší dobu
řada z vás. O opětovném osamostatnění Klánovic od Prahy.
Samozřejmě Praha jako suverénně nejbohatší region v Česku
může mnohé zaplatit. Na druhé
straně, kdyby jen dva z deseti nejbohatších klánovických občanů
přihlásili v místě své firmy, Prahu
bychom nepotřebovali. Osamostatnění by nebylo bez rizik, ale
v případě, že by v čele Klánovic
stáli lidé s jasnou dlouhodobou vizí
a plánem, jak je naplnit, by mělo
smysl. Já osobně bych v Lázních
Klánovice bydlel rád.
Luboš Palata, šéfredaktor KZ
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Téma měsíce

Klánovický kemp
Jen krása Klánovic nestačí
Luboš Palata
Není to vada, kterou by měly jen
Klánovice. Je to obecný problém
Prahy jako turistického města. Města,
jež je krásné jako málokteré na světě.
Klánovice mají v rámci Prahy opět
pověst jako málokterá jiná čtvrť.
Uprostřed rozsáhlého, skutečného
lesa, s pověstí bývalých lázní, plné honosných vil, představují klidnější protipól Dejvic, či vilových částí Vinohrad.
Takové místo je samo o sobě magnetem pro turisty a turistiku, podobně, jako
je takovým magnetem samotná Praha.
Do Klánovic díky kempu přijede ročně

tolik lidí, kolik jich tu bydlí a vzhledem
k vícedenní délce jejich pobytu to je nezanedbatelný ekonomický potenciál.
Napsal jsem to už loni touto dobou a zopakuji to znovu. Pro tyto návštěvníky
Klánovic nedělá obec a zdejší podnikatelé vůbec nic. Neexistuje anglická
mapka Klánovic, třeba s vyznačenými
cyklostezkami, cestami lesem, důležitými místy, nikde se nedá koupit jediný
slušný pohled Klánovic, o anglických
nápisech či informacích o obci s výjimkou obecního webu ani stopa. Ani na
nově vyvěšených mapách Klánovic

není ani stopa po angličtině. V roce
1992 by se to snad dalo pochopit, ale
v roce 2012 už člověk jen kroutí hlavou.
Není to jen věc Místního úřadu, ale
je to i věcí místních podnikatelů.
Ti především by se měli sdružit a společně začít pracovat na vlastní propagaci. Vždyť jim takto utíká mezi prsty
spousta peněz, když ty tisíce zahraničních návštěvníků Klánovic obcí jen
projdou a mizí v centru Prahy. Možná,
že někteří z nich zabloudí i do místních
restaurací, cukráren či do kadeřnictví,
ale mohlo by jich být daleko více.

čovna kol, železniční stanice by nemohla vypadat, tak jak vypadá. I proto
Rakousko vydělá na turistice mnohem
víc než Česko, byť na Prahu Vídeň
vzhledem ani trochu nemá. Být krásný
jen nestačí. V životě ani v turistice.
Klánovice mohou začít od sebe.
Třeba tím, že se místní podnikatelé pod

patronátem místního Úřadu MČ sejdou
a řeknou si, co by mohli společně udělat pro to, aby se Klánovice staly místem, která se dostane na turistické
mapy a do turistických průvodců. Přirozený začátek je u těch, co sem už jezdí,
u návštěvníků našeho kempu, kempu
nejvyšší evropské kvality.

Malé turistické centrum
Klánovice jsou přirozeným centrem turistického mikroregionu Klánovického lesa. V Rakousku by v takovém místě už dávno fungovalo
Turistické informační centrum, plné
mapek, plánků, reklamních letáků.
Také by v něm bylo vedle kempu
možná dvacet různých penziónů, půj-

Možná si ještě vzpomenete, jak vypadalo původní velké přírodní koupaliště na místě, kde dnes stojí kemp. Foto archiv KZ
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Byla to strašně krásná doba…
Robert Zoulík
říká v rozhovoru Ing. Daniel Štangl, bývalý předseda TJ Sokol Klánovice a provozovatel
místního kempu na počátku devadesátých let.
S projektem na vybudování kempu
v Klánovicích přišel již v roce 1988 pan
Vlastimil Hlavnička. „Vlastně už ani nevím, kde se vzal ten nápad, chtěl jsem
pro fotbal vydělat nějaké peníze“, vysvětluje svoji motivaci tehdejší člen výboru tělovýchovné jednoty. V té době
již bylo původní přírodní koupaliště zasypáno a na jeho místě vzniklo koupaliště značně menší, jak jej známe
dodnes. Na vzniklé ploše v okolí bazénu měli fotbalisté tréninkové hřiště
a tak zbývalo „jen“ dojednat nájemní
smlouvu, zavést elektřinu, vybudovat
toalety, umývárny s teplou vodou a recepci, kde se prodávala limonáda.
„Hned v prvním roce přijelo na 800 návštěvníků a v roce následujícím dvakrát tolik,“ vzpomíná s hrdostí pan
Hlavnička. Po dvou letech ale za ne
zcela harmonických okolností své působení v kempu ukončil.
Pane Štangle, byl jste vedoucím klánovického kempu v letech 1990 až
1994. Jak jste se k této práci dostal?
Kemp provozovala TJ Sokol Klánovice a já jsem byl jejím posledním
předsedou před tím, než se definitivně jednota rozpadla na jednotlivé
oddíly. Když jsem ale v roce 1990 začínal, hrozně mě to bavilo. Byla to
strašně krásná doba. Kemp tehdy
fungoval takovým normálním nekomerčním způsobem. Připomínal
spíše skautský tábor.
Popište nám prosím jeho tehdejší podobu a atmosféru…
Jak jsem řekl, bavilo nás to a žili jsme
tím. K dispozici byla travnatá plocha
bývalého tréninkového fotbalového
hřiště, kde si návštěvníci stavěli stany
nebo přijeli s karavany. Na recepci brigádničily dívky z tenisu, sestry Zobačovy a Brůnovy, měli jsme k dispozici
starý mikrobus, kterému jsme říkali
„rusiše mašine“ a s ním jsem vozil večer Holanďany po Praze a Tomáš
Ruda jim vykládal o krásách města.
Všichni z toho byli úplně nadšení.

Ing. Daniel Štangl. Narodil se v Klánovicích a od 3. třídy zdejší ZDŠ je členem
TJ Sokol Klánovice. Vystudoval VŠCHT obor chemické inženýrství. Od dětství
je velký sportovec. Zastával různé funkce ve fotbalovém i tenisovém oddíle.
Začátkem 90.tých let byl předsedou tělovýchovné jednoty v Klánovicích. Dnes
je v důchodu a pracuje jako správce tenisových kurtů.
Foto archiv KZ
Jaká klientela do kempu jezdila?
Už tehdy převažovali Nizozemci?
Zpočátku hodně východních Němců,
ale i Němci ze Západního Berlína
a Belgičané. Holanďané také jezdili
hned po otevření. Jediná naše propagace přitom byla na černo připevněná cedule u dálnice. Jednou ale
přijela jakási oficiální delegace ze severu, kemp byl uznán jako způsobilý
pro holandské turisty a pak začali jezdit ještě mnohem víc.
Takže to nebyl žádný indiánský tábor
a zázemí muselo být na docela vysoké úrovni?
Na tehdejší standard ano. Jako sociální
zázemí a sprchy sloužily fotbalové kabiny, na plochu byly zavedeny elektrické
přípojky, v provozu byla restaurace,
dnešní K-klub, a jeden čas dokonce
fungovala i směnárna. Jarda Krucký vozil ráno pro hosty snídaně. K dispozici
byly mapy Prahy, jízdenky a na svoje
náklady jsme nechali vytisknout po-

hlednice. Na druhou stranu jednou
po bouřce se například stalo, že vytekla
žumpa a rozlila se po celém kempu,
a když chtěl někdo zatelefonovat domů,
stáli jsme u něho s hodinkami a měřili
jsme čas, po který hovořil.
Proč jste s provozováním kempu
v roce 1994 skončil a co následovalo
potom?
Starali jsme se o kemp tak dlouho, jak
to jen bylo za daného stavu možné.
Na větší investice jsme neměli peníze a nároky, ať již šlo o nájem, placení daní a vybavení byly stále větší.
Když se rozpadla tělovýchovná jednota, provozovali kemp ještě nějakou
dobu fotbalisté sami, ale i to brzy
skončilo. Potom byl kemp mimo provoz a družstvo Efektivita zde provozovalo pouze koupaliště. Před několika lety vznikl současný kemp
s pevnými bungalovy jako odnož
kempu v Dolních Počernicích. To už
je ale úplně o něčem jiném.
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Klánovický Hyde park
ODS jedná otevřeně
V minulém KZ se objevilo několik
článků neoprávněně dehonestujících ODS i mne osobně. Nehodlám reagovat na všechny zjevné
lži a invektivy, které se v těchto
článcích objevily vůči mé osobě,
ale zásadně odmítám účelovou
a nepravdivou mediální zkratku
o tom, že ODS = projekt FGRP
na obnovu golfu. Tyto pomlouvačné praktiky používají pouze Ti,
kteří nemají žádné věcné argumenty. ODS nepřistoupí na tento
způsob vystupování a nebude neprávem napadat a pomlouvat
žádné osoby, strany ani spolky.
Nehodláme totiž v Klánovicích
opětovně rozpoutávat hru nenávistných vášní. ODS jedná a bude
jednat vždy otevřeně, férově a čitelně. Bude korektně hájit svůj
program, právo a svobodu podnikání. Nikoliv lživý a laciný populismus.
Ferdinand Polák, ODS

Autocamp Klánovice
– bezproblémový soused
Když před několika lety zřídil nájemce
místního koupaliště v areálu autocamp, všichni jsme se jako blízcí sousedé z okolí obávali jeho následného
provozu. Po několika letech musím
konstatovat, že o campu téměř nevíme, žádné rušení pořádku a jiné
problémy se řešit nemusí. Naopak.
Je to asi dáno klientelou, kterou tvoří
především starší Holanďané, Dánové
a jiné kulturní národy, od kterých bychom se mohli lecčemu přiučit. Tito
turisté do campu přijedou, zanechají
zde svůj karavan a pak využívajíce
MHD přesouvají se autobusem
a vlaky za krásami Prahy. Jako jediní
také se svými auty dodržují zónu
30 km/h, která platí v celé oblasti.
Možná bychom se měli pouze zamyslet nad tím, jak větší informovaností
o Klánovicích přesvědčit návštěvníky
campu, aby několik dní ze svého pobytu věnovali také Klánovicím a okolí.
Ondřej Voleš, Spolu PRO Klánovice

Jde o náš prostor pro život
Stejně tak, jak ještě existují poslanci nebo pražští zastupitelé,
kteří by preferovali, aby o veřejných
věcech, jako je například nový Metropolitní plán, jednali spíš Kolibřík
s Mazánkem a veřejnost by se do
toho nepletla, i u nás v Klánovicích
se zdá, že ne všichni by chtěli, aby
se kolem nového dopravního generelu šířeji debatovalo. Pokus o otevřenou diskuzi učinil tento list,
nicméně se nám zdá, že klánovická
veřejnost si není ještě dostatečně
vědoma, že proces připomínkování
generelu dopravy probíhá zrovna
v těchto dnech. V této fázi je ještě
možno vyjádřit své připomínky, pak
už může být pozdě. Proto si dovolujeme zde vyzvat jednotlivce, nebo
skupiny sousedů, aby se obrátili
na úřad naší městské části se žádostí o detailní informace a koordinovali mezi sebou své eventuální
připomínky.
Giuseppe Maiello, Čas na změnu/SZ

Čas na změnu?
Vedení Klánovic připomíná rozpadlé
manželství, které setrvává pod jednou střechou. Jak asi víte, ODS
v dubnu
vypověděla
koaliční
smlouvu svým dvěma partnerům –
zeleným a nezávislým SPK (Spolu
Pro Klánovice). Normální je, že ten,
kdo je ve svazku nespokojen, odchází. V případě občanských demokratů by to mělo znamenat odchod
z funkcí v Radě MČ. Jenže starosta
Petr Soukup a radní Martina Petráčková se k odchodu nemají. Proč?
Opakovaně jsem se na to ptal představitelů klánovické ODS, ale odpověď jsem nedostal. Problém je také
v tom, že zdejší „modří“ nemluví jedním hlasem a jakékoliv jednání o případné nové koalici vzbuzuje
rozpaky. Přesto si nabídky ODS
ke spolupráci vážím a trvám na tom,
že i částečná kopie magistrátní koalice (TOP 09 + ODS) by Klánovicím
pomohla vyřešit mnohé problémy.
Jiří Karban, TOP 09

Radu je třeba obměnit
Poté, co ODS s novým místním vedením vypověděla koaliční smlouvu
se SZ – Čas pro změnu a sdružením
SPOLU pro Klánovice, jsme jednali
s různými uskupeními v Klánovicích
s cílem vytvořit novou koalici. Dle našeho názoru by v klánovické radě neměla chybět ani ČSSD ani TOP09.
Zastoupení v klánovické radě těch
stran, které jsou i na magistrátu, je
vitálně důležité a vytvořilo by nejlepší podmínky pro potřebný rozvoj
naší MČ. Korektní jednání s ODS
jsme však museli v polovině června
zastavit. Důležitými faktory nedohody byly jak avizované podmínky
pro hlasování v radě, tak i zjevný
názorový nesoulad jednotlivých zastupitelů za ODS. I nadále se domníváme, že obměna rady je více
než potřebná. Za současné situace
se přikláníme k široké koalici všech
relevantních volebních subjektů.
Václav Švec a Petr Kubíček,
Hlas Klánovic/ČSSD

Koalice padla, prebendy zůstaly.
ODS vypověděla M+M (lídrům Strany
zelených - p. Maiellovi a Spolu pro
Klánovice – pí. Martinové) koaliční
smlouvu. Golfisté mohou však nadále
po pravdě hlásat - Klánovice mají
v demokratických volbách zvoleného
starostu a zástupce i v Radě, kteří
nejsou proti výstavbě golfu na úkor
Klánovického lesa, neboť v tomto
souladu tito zastupitelé ODS vystupují i hlasují.
Nedávno jsem byl v Černé v Pošumaví, tam jim zase chtějí postavit
železnici při pláži. Obdobně jako
u nás výrazná většina občanů je
proti. Starostka a zastupitelé tam
však hrdě a nesmlouvavě stojí za
občany. Tam by pšenka našim M+M
nekvetla. Hold jiný kraj jiný mrav.
M+M samozřejmě před volbami
neprozradili, jaké koalice jsou
schopni, neboť pak by hlasy těžko
získávali. Bohužel i v tom se skrývá
„schopnost“ některých politiků.
Hrabal Ladislav, Občané Klánovic

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

které by se dotkly jejich vážnosti.
Co je důvodem? Ženy musí řešit náročné a krkolomné situace a ne je
zbytečně protahovat. Mají to ve vínku,
musí se starat o rodinu, musí nakoupit, uvařit, vyprat, vyžehlit, připravit děti do školy, možná se starat
i o jejich zájmy a navíc chodit do
práce. A tak ženy na našem úřadě
přijaly tento přístup k řešení problémů za svůj i při jejich práci pro Klánovice. Sama jsem měla možnost
s některými se setkat právě při této
práci a musím říct „klobouk dolů“.
Touto mou úvahou nechci
zmenšovat práci mužů na úřadě, ale
jsem přesvědčena o tom, že tzv.
„tah na branku“ jejich kolegyň jim
velice napomáhá.
Vlak klánovického MČ je rozjetý
a je rozjetý správným směrem
a moc bych si přála, aby posádka
tohoto vlaku dojela do konečné stanice, to znamená do příštích řádných voleb.
Marie Mikušová

Jubilanti
V červenci oslaví své narozeniny
Hrbková Eva
Lajblová Marie
Košata František
Skopcová Jarmila
Bouček Ladislav
V srpnu oslaví své narozeniny
Svačinová Božena
Skalický Václav
Staňková Alena
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Slovo zastupitele

Vzdávám hold ženám…
Pokud kdokoliv z nás využívá
nabízené služby v Klánovicích, potkává se nejčastěji se ženami, ať je
to v obchodech, na poště nebo
v knihovně, kde navíc dostáváme
jako závdavek úsměv. Také program
v Besedě zajišťovaly a zajišťují ženy
a i v tomto případě při všech akcích
jsme se vždy setkávali a setkáváme
s přívětivým úsměvem.
Také v čele vedení MČ Klánovice jsou ženy v pozicích úředních,
zastupitelských či radních a to
v mnohem větším počtu než v letech minulých. Nabídly své síly,
když v předchozích dvou volebních
obdobích se neudály v Klánovicích
žádné změny k lepšímu. Určitě se
jejich snaha konat a řešit dotýká
mnohých z nás klánovických občanů a to pozitivně. Jejich práce
není snadná a vyžaduje hodně sil
a energie.
Pro ženy platí všeobecně jedno
pravidlo. Jsou méně ješitné a proto
se nezastavují nad malichernostmi,

strana

Sláma Mirko
Šetřil Stanislav
Král Jiří
Piroutková Libuše
Prokopová Jana
Horák František
Ždichynec Bohumil
Lužová Alžběta
Šetřilová Zdeňka
Všem oslavencům blahopřejeme!!!

Zprávy z úřadu

Přemístění kontejnerů se separovaným
odpadem
Kontejnery se separovaným odpadem byly ze stanoviště
Nové Dvory, Aranžérská přemístěny na nové stanoviště
Kuchařská, Aranžérská.

Dluh patriotů
Pokud znáte dějiny své obce,
pak více rozumíte přítomnosti
a lépe odhadujete věci příští. Neřešená traumata, spory, nesplněné sny… Vytrvale probublávají.
Je dobré se občas dozvědět, kdo
komu v Klánovicích kdysi šlápl na
kuří oko. Zjistíte, proč se ten či
onen chová tak či onak. Taktéž je
vám jasné, proč jedna rodina nenávidí druhou. Stačí sbírat historky…
Nechť si to nikdo nebere
ve zlém: klánovičtí patrioti mají jeden velký dluh – dosud se totiž
nepřičinili o to, aby se zrodila
kniha o historii Klánovic. Nemám
na mysli povrchní obchodnickou
brožurku ve stylu „klidné bydlení
v mezilesí“. To, co zde chybí, jsou
pečlivě zpracované klánovické
dějiny. Upřímně řečeno, řada
z nás něco ví o „ztracené prvorepublikové idylce“ spojené s lázněmi a golfem, ale to je strašně
málo. V Klánovicích se cosi odehrávalo i v pozdějších desetiletích.
Co o tom víme? Kde jsou fotografie (například) z roku 1945,
1948 nebo 1968? Kdo z nás, „novodobých naplavenin“ tuší, jak
v Klánovicích probíhala sametová
revoluce ´89, co se tehdy odehrávalo na Místním národním výboru, jak se jmenovali poslanci,
existují z té doby zajímavé vzpomínky, má je někdo z vás sepsané v šuplíku?
Někdy se mi zdá, že až příliš
žijeme přítomností a málo si rovnáme minulost. Potřebujeme více
znát místní kořeny. Je nutné „kopat“ hlouběji, jinak se k pravdě nepřiblížíme. Tvrdím, že pro pochopení zdejší mentality je nutné
mapovat nejen meziválečný „půvab buržoazie“, ale i dějiny místní komunistické buňky a dalších
spolků, které měly vliv na veřejný
život v období normalizace. Třeba
nám to později umožní najít odpovědi na otázky, před kterými zatím utíkáme.
Pochválen buď každý, kdo se
chce starat o klánovickou paměť!
Jiří Karban
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Informace Úřadu MČ
Vážení občané,
v Klánovickém zpravodaji č. 7-8/2012
navážeme na informace z č. 6/2012,
a to, které záležitosti můžete vyřídit
na Úřadě městské části Praha-Klánovice. V minulém čísle jsme se zaměřili na odbor správní a v tomto
aktuálním čísle se zaměříme
na odbor výstavby.

* Stanoviska MČ Praha-Klánovice
k řízením na stavebním úřadě
Při stavebních řízeních je městská
část jako majitel sousedních nemovitostí účastníkem řízení, a proto se
vyjadřuje ke stavebnímu řízení.
Je vázána stavebním zákonem,
předpisy souvisejícími, ale též ostatní
platnou legislativou.

* Povolení a uzavření smlouvy
o uložení sítí do komunikací
Zastupitelstvo městské části
Praha-Klánovice rozhodlo svým
usnesení o stanovení ceny za uložení sítí do komunikací ve výši
420 Kč/bm. Jedná se o všechny
přípojky plynu, elektro, voda, kanalizace, telekomunikace a jiné. Žadatel předloží na ÚMČ písemnou
žádost včetně situačního nákresu
s přesnou
polohou
přípojky.
Po kontrole všech uvedených
údajů je s žadatelem uzavřena
„Smlouva o uložení sítí“.

* Nahlédnutí do Územního plánu
Územní plán je zpracován pro celé
území hlavního města Prahy. Městská část se vyjadřuje v době jeho
zpracování k obsahu, může podat
připomínky, námitky, doplnění nebo
návrhy. I po zpracování Územního
plánu hl.m. Prahy lze podávat žádosti
o změny, a to jak ze strany městské
části, tak ze strany občanů. Žádosti
se podávají na Stavebním úřadě
Praha 21, Újezd nad Lesy. Do Územního plánu lze nahlédnout též
na ÚMČ Praha-Klánovice.

* Povolení vjezdu vozidel nad 6 tun
Na základě písemné žádosti je
v odůvodněných případech ÚMČ
vydáno povolení vjezdu vozidel
nad 6 tun ( v některých případech
i nad 3,5 tuny). Lze vydat též povolení k vjezdu vozidel s váhou nad
12 tun. Toto povolení se vydává
ve zcela výjimečných případech.
* Hlášení poruch na komunikacích
– výtluky, propady apod.
ÚMČ má zpracován přehled nahlášených poruch na komunikacích.
Opravy jsou realizovány postupně
dle finančních prostředků.
* Informace o dopravě
Na ÚMČ Praha-Klánovice lze
získat informace o zpracovaných
„Generelech dopravy v klidu a dopravy v pohybu“ a dále o plánu postupu rekonstrukcí komunikací, kde
investorem je Magistrát hlavního
města Prahy. K nahlédnutí je též
projektová dokumentace k těmto
stavbám.

* Konzultace projektů s ohledem
na jejich realizovatelnost na k.ú.
Praha-Klánovice
Občané mají možnost konzultovat
projekty, které chtějí realizovat na k.ú.
Praha-Klánovice, na ÚMČ PrahaKlánovice, a to z hlediska Územního
plánu a místních podmínek.
* Hlášení poruch a závad na objektech ve vlastnictví MČ PrahaKlánovice
Prostřednictvím KZ žádáme
všechny občany, kteří zjistí nebo
budou mít podezření na ničení majetku městské části (domy, byty,
hřiště, ZŠ, MŠ a ostatní), aby toto nahlásili na úřad městské části. Přednost při vyřizování mají havarijní
stavy a stavy, kde je nebezpečí ohrožující zdraví a životy.
* Informace o veřejných zakázkách
Již dříve jsme deklarovali, že
chceme, aby veškerá výběrová a poptávková řízení, která vyhlašuje
městská část, byla transparentní
a jasně čitelná nejen pro zastupitele,
úředníky, ale též pro občany. Na www

stránkách MČ Praha-Klánovice
(adresa: http://www.praha-klanovice.cz)
byla zřízena sekce „Veřejné zakázky“,
kde jsou uveřejněna výběrová a poptávková řízení, jejichž realizaci zajišťuje a financuje městská část. Dále
též v souvislosti s novelou zákona
č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách má MČ Praha-Klánovice zřízen
profil zadavatele, kde jsou zveřejňovány veřejné zakázky v hodnotě nad
500 tis.Kč bez DPH, včetně následně
uzavřených smluv. Adresa portálu:
„Portál pro vhodné uveřejnění“,
http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240281.
* Nahlédnutí do dokumentace staveb a informace o pozemcích
Po domluvě s pracovníky úřadu lze
nahlédnout do archivní dokumentace
jednotlivých staveb na k.ú. PrahaKlánovice. Na úřadě lze též získat informace o pozemcích na k.ú.
Praha-Klánovice.
* Přidělení čísla popisného
Na úřadě městské části již nelze
požádat o přidělení čísla popisného
k novostavbě. Žádost automaticky
podává po kolaudaci Stavební úřad
Praha 21 Újezd nad Lesy. Žádost
včetně povinných příloh podává
na MHMP, odbor OŽOP. Pokud je
novostavba na místě, kde již stála
budova, přikládá se též demoliční
výměr nebo doklad o odstranění
stavby. U staveb realizovaných
v dřívější době, kde dosud nebyla
žádost o přidělení čísla popisného
podána, musí žádost podat majitel
stavby na Stavební úřad Praha 21,
Újezd nad Lesy. Součástí žádosti je
kolaudační rozhodnutí nebo jiný doklad o užívání stavby a geometrický
plán ověřený na katastrálním úřadě.
Vážení občané, přiblížil se čas
prázdnin, dovolených. Dovolte, abych
Vám jménem úřadu popřála krásnou,
ničím nerušenou dovolenou plnou
sluníčka a pohody.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ
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Reportáž

Hledáme patrony soch
Vážení občané,
v rámci prvního ročníku Sochání
pro Hedviku vzniklo 5 velmi zajímavých uměleckých děl, jež dávají novou dimenzi veřejnému
prostoru oficiálně pojmenovanému
Náměstí Hedviky Vilgusové. Máme
velkou radost z pozitivního přijetí projektu klánovickou veřejností.
Veřejnost nejčastěji zajímá, jak
dlouho budou sochy v Klánovicích
vystaveny, kde budou finálně umístěny či zda je možno je odkoupit. Naším záměrem od prvopočátku bylo
uskutečnit celý projekt tak, aby sochy
byly v trvalém užívání klánovické veřejnosti a aby sloužily ozvláštnění
a zdůraznění kulturního charakteru
Klánovic. Proto chceme, aby sochy
zůstaly tam, kde jsou.
K tomu nyní můžete přispět i vy!!
Hledáme finanční patrony jednotlivých soch, kteří přispějí částkou
10 000 Kč na vznik vybraného díla.
Prostředky budou využity k pokrytí
části nákladů akce, finální instalaci
soch a jejich údržbě. Sochy pak budou převedeny do majetku MČ
Praha-Klánovice na bázi darovací
smlouvy s Klánovickým fórem.
Jméno oficiálního patrona sochy
bude s jeho souhlasem uvedeno na
popisném štítku sochy vedle názvu
akce, ročníku, názvu díla, jména
a podpisu autora sochy.
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Prosíme proto zájemce o patronát, aby se ozvali Romaně Kubíčkové na tel. 604 288 076 či mail romana@klanovickeforum.cz .
Žádáme o podporu samozřejmě
i další dobrodince, kteří nemohou
darovat takovou částku, aby přispěli
byť sebedrobnější částkou na účet
Klánovického fóra, nadačního fondu
číslo 51-1069300217/0100 s poznámkou v popisu platby „sochy
2012“.
Jako první si nalezla patrona socha od Petra Fidricha s názvem Měsíc, slunce, dítě, země. Tímto
upřímně děkujeme Šimoně a Petru
Maškovým spolu s paní Martou Ustrnulovou za vstřícnost a podporu.
Splněné přání od Martina Holuba, Král a královna Jiřího Kašpara,
Pohádkové tajemno Jiřího Genzera
či Padlý anděl Jana Švadlenky mohou sloužit Klánovicím i díky vaší
podpoře. Za zájem, podporu a případnou finanční účast předem děkujeme.
Sochání pro Hedviku podpořili
tito důležití partneři: ÚMČ Praha –
Klánovice, Lesy České republiky,
Ing. Miloš Král – Zelený domov
a Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.
Děkujeme!
Petr Kubíček, Klánovické fórum
& Karel Vilgus

Sochání
Radomír Kůla
Řev motorových pil, kvílivý zvuk
uhlových brusek, především ale
nepočítaně úderů dřevěnou paličkou
na držadlo dláta, tak před našima
očima vznikaly sochy. Moderní technika sochařům napomáhá, nakonec
ale stejně musí vložit sílu svých
paží, aby svůj záměr zhmotnili, dali
myšlence tvar, sochařina je těžká
práce, dřina pro chlapy, není zde žádné místo pro líbivá gesta a pózy.
Díváte se na dřevěný špalek, co by
z něj mohlo být? Ani hrubé opracování motorovou pilu ještě nic neprozrazuje o konečném výsledku,
záměru svého tvůrce, nezúčastněný pozorovatel stále nic netuší.
Jaké překvapení, když se po odsekání přebytečného dřeva z onoho
špalku vyloupne brouček. Jeden ze
sochařů, před nímž jsem se o tom
zmínil, se mnou živě souhlasil,
kmen stromu vidí jako průhledný válec a v něm sochu. Prostě se přebytečná materie odstraní a je to. Jak
jednoduché, že? S oním sochařem
jsem hovořil také o stromech, s pokorou zmínil více než stoletý život
stromu, z jeho pokory vycházela
i zodpovědnost za vznikající dílo,
aby dlouhé desítky let rostoucí
strom nepadl jen tak, zbytečně.
Klánovice se staly svědkem
kulturního počinu, jenž v jejich historii nemá obdoby. Jaký bude další osud soch? Stane se ze sochání krásná klánovická tradice?
Na tyto otázky v této chvíli odpovědět neumím, ale jasné je, že
kladná odpověď je našich rukou,
záleží jen na nás zdali zvuk motorových pil a dunivý pád těl staletých
dubů v našem lese bude předznamenáním vzniku krásných uměleckých děl anebo umíráčkem naší
jedinečné lesní rezervace. Pevně
však věřím, že lidská malost
a chamtivost, chatrně maskovaná
záminkou vybudování sportovního
areálu, bude poražena. V každém
případě patří velké poděkování
„Klánovickému fóru“ nejen za nápad tuto akci uspořádat, ale především za nemalé úsilí, jež si její uskutečnění vyžádalo.

Klánovický zpravodaj

Z klánovické školy

Jaké bylo plošné testování
Před několika týdny probíhala
v médiích kampaň v souvislosti
s tzv. plošným testováním 5. a 9. tříd.
Zněly hlasy pro i proti, ty druhé však
byly mnohem hlasitější. Argumentovalo se tím, že žáci budou nadbytečně stresováni, že budou předčasně „kastováni“, že budou vznikat
různé žebříčky, které školy poškodí, že jsou to vyhozené peníze…
Testování proběhlo a najednou
je ticho. Jaké tedy opravdu bylo?
Úvodem je třeba říci, že zatím šlo
o testování pokusné. Přesto proběhlo podle plánu a výsledky už
mají nějakou vypovídací hodnotu.
Ku prospěchu věci bylo, že místo
centra CERMAT, které dokázalo tak
hezky „zprasit“ státní maturity, zajišťovala toto testování Česká školní inspekce.
Každý žák byl otestován z českého a cizího jazyka a matematiky.
Vše probíhalo online, tedy na počítačích. Pro každého byl vygenerován unikátní test, přístupové jméno a heslo. Testy byly „dvourychlostní“ – po několika prvních otázkách program předběžně vyhodnotil odpovědi žáka a dál mu nabídl
buď lehčí, nebo těžší variantu.
Bál jsem se, zda budou žáci na
konci roku motivováni, ale naši
páťáci i deváťáci mne mile překvapili – většina z nich přistoupila
k akci zodpovědně a se zájmem.
A jak jsme dopadli? Aplikace opravdu nenabízí žádné žebříčky, místo
toho ukazuje žákům sloupcové
a školám koláčové grafy. Ty dělí
školy na 5 kategorií, přičemž výrazně nejpočetnější je podle Gaussovy křivky vždy ta prostřední (třetí). Naše škola se umístila vždy
ve druhé nebo třetí kategorii, což
v konkurenci mj. víceletých gymnázií není špatné. Ukázalo se také,
ve kterých oblastech jsme lepší než
ostatní (třeba „porozumění textu“)
a ve kterých naopak (třeba „větná
skladba“).
Testování hodnotím jako zajímavé zpestření školního života
a cennou zpětnou vazbu pro učitele
i pro žáky.
PaedDr. Michal Černý,
ředitel Masarykovy ZŠ
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Ze života Klánovic

Novinky z knihovny
Provoz knihovny v létě
V červenci a srpnu nebude knihovna
(jako každoročně) otevřena v sobotu, provozní doba v ostatních dnech v týdnu zůstane stejná. Pokud budeme na několik dní
knihovnu uzavírat úplně, včas to čtenářům
oznámíme na vývěskách a e-mailem.
Přijel rytíř Knihoslav
12. června byla v knihovně již popáté velká sláva – rytíř Knihoslav z klánovického lesa pasoval prvňáčky na čtenáře. Děti předvedly, že už umí číst, a dostaly pasovací glejt, knížku s věnováním,

drobný dárek od pana starosty a průkaz
čtenáře naší knihovny na rok zdarma.
Ten všichni okamžitě využili a u výpůjčního pultu byla pěkná tlačenice.
Četba na léto
Léto je doba, kdy většina čtenářů
sáhne raději po lehčí četbě. Můžeme
nabídnout detektivky, thrillery, romány pro ženy, historickou beletrii, horory,
fantasy a sci-fi literaturu, cestopisy
i cestovní průvodce. Také v dětských
knihách je široký výběr.
Jitka Frýdmanová, Helena Petráčková

Klánovický Pohádkový les s rekordní účastí
V neděli 27. května se v Klánovicích
uskutečnil již třetí ročník Pohádkového
lesa pro děti a rodiče. Králi Ferdinandu
I. Klánovickému se tentokrát ztratily
hned dvě krásné princezny, které se děti
vydaly odhodlaně (a můžeme prozradit,
že i úspěšně) hledat do klánovického
lesa plného pohádkových postav.
Po loňské zkušenosti jsme se letos
již dlouho předem připravovali na nápor
stovek rodin nejen z Klánovic, ale i okolních městských částí a obcí. Naše úsilí směřovalo k tomu, aby si všichni Pohádkový les užili bez dlouhých front.
Na jednotlivých stanovištích proto tentokrát bylo dvakrát více pohádkových
postaviček, dva byly i skákací hrady
a čekání si návštěvníci mohli zkrátit ve
výtvarných dílnách. A jak to dopadlo?
Návštěvnost oproti loňsku opět poskočila směrem vzhůru, a to na 622 dětí!
Takto velkou akci musí připravovat
sehraný tým, proto byla již v lednu za

tímto účelem založena nezisková organizace Pohádkové Klánovice o.p.s.
Srdečně děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám s akcí pomohli, zejména pak všem dětem na stanovištích, které si připravily krásné kostýmy,
ráno si přivstaly a celé nedělní dopoledne poctivě hrály své pohádkové role
pro potěšení dětských i dospělých
účastníků. Dále děkujeme všem sponzorům a dalším podporovatelům, jejichž přehled najdete na webu www.pohadkoveklanovice.cz.
Na Pohádkový les bychom chtěli navázat i dalšími projekty, které by měly
směřovat k tomu, aby se dětem v Klánovicích žilo „jako v pohádce“. Své
podněty a nápady na další akce nám
můžete posílat na adresu info@pohadkoveklanovice.cz.
Lucie Poláková
Předsedkyně správní rady
Pohádkové Klánovice o.p.s.

Vážení spoluobčané,
rády bychom Vám za NADOSAH,
o.p.s. poděkovaly za přízeň, kterou od
jara věnujete programům KC Nová
Beseda v Klánovicích.
Naše přání, aby si měl každý možnost vybrat z našeho programu v Nové
Besedě něco zajímavého a bylo vám u
nás dobře, se snad v rámci naší jarní
nabídky začalo naplňovat.
Od září pro vás máme opět připravenou rozmanitou nabídku kulturních,
vzdělávacích i volnočasových akcí.
Již v průběhu léta najdete na našich webových stránkách www.kcno-

vabeseda.cz
informace, co
se konkrétně
chystá a na co se můžete těšit.
Přejeme všem krásné prázdniny
a příjemně strávený čas dovolených!
Těšíme se v září opět na viděnou!
Za NADOSAH, o.p.s. Pavla Žákovská
Dovolujeme si upozornit, že vzhledem
k dovoleným dochází i v kavárně ke
změně otevíracích hodin na letní provoz:
Pátek: 15.00 – 22.00
Sobota: 14.00 – 22.00
Neděle: 14.00 – 20.00

Klánovický zpravodaj

7-8

XXI. ročník

FK Klánovice – sezóna 2011/12 skončila
Závěrečnými rozlučkami a posledními tréninky skončila další sezóna
klánovického fotbalu. A jaká byla?
Áčko se po roce vrací zpět do 2. třídy
a jeho hráči se určitě těší na to, že
opět poznají, jaké je to vyhrávat. Nově
založené béčko se ve 3. třídě neztratilo a skončilo v polovině tabulky.
Skvělých úspěchů dosáhli shodně
starší a mladší žáci – obě mužstva
vybojovala v prvních pražských třídách stříbrné medaile a nechala
za sebou soupeře s daleko lepším finančním i početnějším zázemím - namátkou např. Řepy, Stodůlky, Motorlet, Újezd nad Lesy, Aritmu či
Kolovraty. Starší přípravka odehrála
maximum toho, na co v této sezóně
měla, jejich kamarádi z mladší přípravky prohráli za celou sezónu jenom pět zápasů a měli ve svých řadách bezkonkurenčně nejlepší
klánovické střelce. A nejmladší „miníci“ skončili v dlouhodobém turnaji
MINIstar na 2. místě z 18 zúčastněných celků. Děkujeme při této příležitosti všem trenérům, vedoucím mužstev, členům výboru, rodičům a všem
dalším lidem, kteří se okolo klánovického fotbalu každodenně „motají“
z čirého nadšení a bez jakékoliv finanční odměny:-)
Muži „A“ (I. B třída) poslední čtyři
zápasy prohráli, na Zličíně 1:2, doma
se Suchdolem 1:3, na Slavoji Podolí
1:5 a doma s Modřanami 1:3. Áčko
tak s 10 bodíky skončilo na posledním místě tabulky a sestupuje do
2. třídy. V příští sezóně bude tedy
áčko hrát 2. třídu a „B“ mužstvo
3. třídu. Nevyjasněná je zatím tajenka
na trenérském postu. Cílem je tým
vhodně doplnit z domácích odchovanců a hrát o čelní místa v soutěži.
Muži „B“ (III. B třída) naopak poslední
tři zápasy výrazně vyhráli – v Hrdlořezech 8:0, s Dolními Počernicemi 5:1
a se Záběhlicemi 8:0. Béčko tak skončilo na 5. místě tabulky.
Starší žáci (I. B třída) porazili v klíčovém zápase doma Řepy 1:0, na Viktorce Žižkov vyhráli 6:0 a v silně oslabené sestavě se 4 hráči mladších žáků
prohráli s vítězem skupiny mužstvem

Bohemians Praha 0:6. Skončila tak
skvělá sezona, kdy jsme obsadili
druhé místo a všichni můžeme být
spokojení s odvedenou prací. Všem
to dává chuť do příští sezony.
Mladší žáci (I. B třída) vyhráli i poslední dva velmi těžké soutěžní zápasy – doma s Kolovraty 5:2 a na
hřišti Aritmy 5:4. Kluci tak obsadili vysněné 2. místo v tabulce a celou sezónu proháněli vedoucí Háje. Základem úspěchu je výborná parta kluků,
která se ukázala hlavně v zápasech,
ve kterých se nám tolik nedařilo. Tečkou za parádní sezónou je i závěrečný pohled na tabulku: 22 zápasů,
17 výher, 1 remíza, 4 prohry a skóre
119:38!!!
Starší přípravka postupně prohrála
doma s Loko Vltavínem 5:9, přivezla vítězství z Tróje 17:6, prohrála doma
s Ďáblicemi 5:8 a v Bohnicích 4:8. Kluci
tak skončili v soutěži na 10. místě.
Mladší přípravka prohrála ve Střešovicích 2:7 a potom už pouze nadělovala: proti dívkám Slavie 14:1, na
Viktorii Žižkov 14:8, doma s uhelnými
Sklady 26:1 a po boji na Točné 10:8.
A co nás čeká v příští sezóně?
Na konci srpna tradiční fotbalové soustředění u Mnichova Hradiště.
Tou nejdůležitější zprávou však je, že
Klánovice budou mít zase svůj dorost. Po dohodě do něj přesuneme
i kluky, kteří by ještě rok mohli hrát za
starší žáky. Trenérem dorostu bude
od léta Honza „Síla“ Silovský. Naopak
méně radostnou zprávou je to, že pro
příští rok nedokážeme dát dohromady tým mladších žáků, protože
máme málo hráčů ročníků 2000
a 2001. I v tomto případě jsme se rozhodli posunout hráče těchto ročníků
rovnou do starších žáků. Čeká je tak
těžká sezóna, ale i velké množství
nových zkušeností na „velkém“ hřišti.
Trenéry starších žáků budou Martin
Tumpach a Tomáš Svoboda.
Další informace o klánovickém fotbalu naleznete na adrese www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda,
tomiks@seznam.cz
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Informace od hasičů
Uplynulé období bylo pro jednotku SDH Klánovice rušné.
Dne 3. 6. 2012 se jednotka s vozidlem CAS 25 Liaz zúčastnila celopražského cvičení v dálkové dopravě vody z Rostok u Prahy do Suchdola a Lysolají. Dálková doprava
vody probíhala za pomoci čerpadel
PS 12 a vozidel CAS 25 Liaz. Celková délka dopravy byla 5,6 km
a převýšení 70 m. Celkem se cvičení zúčastnilo 22 jednotek SDH.
Oslavy u sousedů
Dne 9. 6. 2012 se v Kolodějích uskutečnili oslavy 85.výročí založení
SDH Koloděje.
Při oslavách byla i výstava techniky, kde jsme se prezentovali naší
Liazkou. Součástí oslav byla soutěž
v netradičních disciplínách mezi jednotkami. Naši zástupci skončili celkově na pěkném 3. místě.
Pomoc v nouzi
Dne 13. 6. 2012 v 17.36 vyzvalo operační středisku HZS Praha naší jednotku k výjezdu na čerpání vody
do ulice Oplanské v Újezdě nad Lesy.
Na místo jednotka přijela společně
s jednotkou HZS Praha ze stanice
Strašnice. Na místě zjištěno zaplavení
několika zahrad, včetně zde stojících
vozidel, sklepa a komunikace. Posléze se na místo dostavila jednotka
SDH Újezd nad Lesy a Dolní Měcholupy a družstvo HZS z centrální
stanice. Pomocí několika čerpadel
byla voda odčerpána. Na základnu se
jednotka vrátila v 21. hodin.
Hasiči nabízejí
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 jak
18 let, byl zdravotně způsobilý a hlavně spolehlivý. Podrobnější informace
na www.sdhklanovice.estranky.cz
nebo ať nás kontaktuje na SDH.Klanovice@seznam.cz. Jednotka se
schází každou sobotu od 9:00 hodin
ve Zbrojnici, Medinská 999.
Hasiči zvou
Hasiči si dovolují pozvat na již tradiční
Zábavné odpoledne s hasiči, které se
koná dne 22. září 2012. Bude připraveno již tradiční dětské dopravní
hřiště, soutěže pro děti, ukázka techniky a otevřené dveře hasičské zbrojnice. Bližší informace přineseme
v příštím čísle Zpravodaje.
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KONTEJNERY KRÁL
s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

V í t K R Á L , Š e s t a j o v i c e , v i t k r a l @ v o l n y. c z

602 260 264
Hledáme pro našeho klienta dům
a pozemek od 1 500 m2 v Klánovicích.
Spěchá.
Volejte prosím na tel. číslo 725 293 517.

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.
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ELEKTROINSTALAČNÍ
PRÁCE
s osvědčením o odborné způsobilosti
podle § 14 vyhl. č. 50/78 Sb.
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PRODÁM
stavební pozemek 1200 m2
v Klánovicích, ul. Karla Křížka

PROARCH inženýring, s.r.o.
Na Ladech 82, Šestajovice

provádí kompletní dodávky
elektroinstalačních prací
pro stavby, opravy a rekonstrukce:
-

byty a nebytové prostory
rodinné domy
rekreační objekty
revize elektroinstalace a hromosvodů
Kontakty: tel. 776 597 049
608 253 089

p. Sura
p. Oubrecht

inženýrské sítě
na hranici pozemku
voda, plyn, kanalizace, elektro

PROARCH inženýring, s.r.o.
Na Ladech 82, Šestajovice
kontakt: Roman Oubrecht

tel.: 608 253 089
e-mail: oubrecht@proarching.cz

e-mail: sura@proarching.cz
první prohlídka objektu, zpracování nabídky

a doprava do 15 km ZDARMA

cena: 6.830,- Kč/m2
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✆ 603 280 220
Ing. Zdirad Pekárek
Váš realitní maklé pro tuto oblast
Znám to tady, protože zde 15 let bydlím

zdirad.pekarek@re-max.cz
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Začněte den naplno!
since 1990

pořádá

ARMY TRÉNINKY

TRADIČNÍ LETNÍ KURZY

v areálu sportovní haly Běchovice

v relaxačním centru KOSSUTH
v Újezdu nad Lesy

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

• intenzivní outdoor trénink těla a vůle
• účinný fitness program pro širokou veřejnost
• každé pondělí, středu a pátek

KURS

ÚROVEŇ POKROČILOSTI

TERMÍN

ANGLIČTINA

Mírně pokročilí
(Pre-Intermediate)

Úterý
od 19.00 do 20.30

ANGLIČTINA

Středně pokročilí
(Intermediate)

Středa
od 19.00 do 20.30

ANGLIČTINA

Velmi pokročilí – konverzace
s rodilým mluvčím

Čtvrtek
od 19.00 do 20.30

ŠPANĚLŠTINA
NOVINKA

Mírně pokročilí

Pondělí
od 19.00 do 20.30

Kontakty:

FRANCOUZŠTINA
NOVINKA

Středně pokročilí
– konverzace

Pátek
od 19.00 do 20.30

tel.: 777 317 175

od 6:15 do 7:30

PRVNÍ trénink ZDARMA!

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

www.armybody.cz
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Tip na výlet

Ing. Petr Macháč
„Mám radost z radosti dětí,“ odpovídá
po chvilce váhání
neformálně Petr Macháč na otázku, co
ho baví na práci v turistickém oddíle Stopa. Tento oddíl se
stal za dobu 26 let, po kterou v Klánovicích působí, místní legendou.
Petr Macháč jej vede společně se
svojí manželkou Marií a jeho hlavní
poslání shrnuje již více akademicky:
„Chceme, aby se děti naučily chovat
ohleduplně k přírodě a taky aby se
naučily chovat přátelsky k sobě navzájem,“ říká inženýr Macháč, který se na VŠCHT zabývá technologií
polovodičových materiálů. Narodil se
roku 1953 v Hranicích na Moravě,
ale protože jeho maminka pocházela
z Klánovic, tři roky stár se ocitá se
svým bratrem – dvojčetem zpět na
východním okraji Prahy. „ K lásce
k přírodě mě přivedl pan učitel Hauft,
který zde vedl skautský oddíl,“ vzpomíná pan Macháč, „po vojně jsem se
věnoval leteckému modelaření pod
hlavičkou pionýrské skupiny, kterou
měla na starosti má budoucí paní.“
Nejen záliba v sobě navzájem –
svatba se konala roku 1981, ale i láska k přírodě, turistice a k práci s dětmi vedla novomanžele k založení oddílu Stopa. Jeho činnost je pojatá
jako velká hra a pro Petra Macháče
také jako velká zodpovědnost. „Například letní tábor připravujeme již od
listopadu,“ říká jeho hlavní organizátor,“nebýt sponzorů, jakým je například ing. Voráček, nemohli bychom vůbec fungovat, naučil jsem se
kvůli tomu dokonce i podvojné účetnictví, “ zlehčuje nutnou administrativu milovník Žďárských vrchů. Prý
jednou nebudeme posuzováni podle
toho, co jsme si mysleli o bytostné
podstatě Všehomíra, ale podle toho,
co jsme vykonali tady a teď. Jen málokdo se bude moci prokázat tak nesmazatelnou „stopou“ jako manželé Macháčovi. Na plány do budoucna odpovídá Petr Macháč opět trochu neformálně: „Tak doufám, že to
snad ještě nějakou chvíli vydržíme…,“ směje se svým nakažlivým
způsobem.
Robert Zoulík
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Cafojka
Ať zamíříme v okolí Klánovic na výlet do jakékoli vsi či městečka, téměř
vždy se setkáme se jménem Marie Terezie Sovojské. Péče, kterou zahrnula tato mecenáška z rodu Lichtenštejnů zdejší kraj, úzce souvisí s jejím
pohnutým osudem. Psal se rok 1711,
když osmnáctiletá
dívenka Marie Terezie Anna Felicitas zdědila středočeská panství a
usadila se v zámku v Kostelci nad
Černými
Lesy.
Jednoho dne se
pod jejími okny
usadil pluk kyrysníků, kterým velel
švarný plukovník,
do něhož se Marie
zamilovala. Z nápadníka se vyklubal synovec slavného Evžena Savojského, a tak jejich štěstí nestálo nic
v cestě. Jenže roku 1729 vévoda Savojský zemřel a o pět let později i jejich jediný syn. Marie Terezie se octla na světě se svým zármutkem sama.
O to ohnivěji se však pustila do zvelebování lichtenštejnského panství.

Dokončila přestavbu zámku, opravovala kostely, obnovovala fary, ale k jejím nejpozoruhodnějším činům patří
vybudování sítě soch sv. Donáta,
patrona úrody, které rozesela po krajině. Dochovalo se jich bohužel jen
málo – nejblíže kousek za Úvaly
nebo v Kolovratech. Do srdcí lidu
se zapsala zřizováním farních škol
a financováním
školní docházky
pro děti v Uhříněvsi, Říčanech,
Dubči nebo Kyjích.
Prostý lid její Osvícenost za to láskyplně nazýval
„Cafojka“. V muzeu v Kostelci nad
Černými Lesy byla
od 1. června do
29. července otevřena výstava věnovaná osobnosti vévodkyně Savojské. Až se do Kostelce vypravíte na
výlet, nezapomeňte si prohlédnout
náměstí s kostelem a zámek. Zakončit
příjemné odpoledne můžete v kavárně Modré dveře vedle muzea.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Léta páně
V dolnopočernickém zámeckém
parku v prostorách bývalého pivovaru
sídlí restaurace Léta páně. Nízký klenutý cihlový strop připomíná původní
využití prostoru. Před vchodem je
venkovní sezení, které plynule navazuje na přírodní amfiteátr. K dispozici
je přes sto míst. Restaurace se snaží
uspokojit širokou klientelu zahrnující
sváteční rodinné obědy, svatby, projíždějící cyklisty a pravidelné hosty. Pro
zastánce pivního moku je připraven
Plzeňský prazdroj a Master. K pivu si
můžete dát křupavé škvarky, sýrový
krám a buřty na pivě. Velký hlad zaženou pečená kolena a grilovaná žebra na 18 různých způsobů. Někdy

jsou bohužel přesolená. Milovníky
vína nadchne pohled do vinotéky.
K vínu si lze dát těstoviny nebo steaky. Pro cyklisty doporučuji domácí ledové čaje. Milovníci českých řízků
mohou přijít na „Řízkovou neděli“ a vybrat si z několika druhů mas, náplní
a obalů. Příjemná a rychlá obsluha je
zárukou, že byste neměli dlouho čekat.
Dokonalou tečku vytvoří dobrá káva
apečené švestky s domácím perníkem.
Jídlo: ★★★★✩ Prostředí: ★★★★✩
★
✩
Restaurace Léta páně, Národních hrdinů 3, Dolní Počernice, www.letapane.cz
Otevřeno denně 11-23 h
tel.: 281 867 474, 774 008 556
Ivana Zoulíková

