
PETlcE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 8511990 Sb. o právu petičním

,,za zachování kulturního života v městské části Praha_

Klánovice"

My níže podepsaní, bychom rádi chtěli udržet hudebně_kulturní a společensk, život

v klánovicích v místě tomu určeném. v klánovicích jej takov, ch míst pomálu. po mnoha

letech je prostor venkovní zahrádky kavárny otev en, aby znovu naplňoval svrij čel - vedení

kulturního vyžití.

Já veronika Švecová, spoluprovozovatelka restaurace Babiččina Beseda, jsem si společně

s Davidem volkem pronajala prostory místního kina/kavárny (viz p iložená smlouva o

pronájmu)Slavětínská 120, Klánovice 190 14,

prostor, kter, jsme si pronajali. Má sloužit pro uchováníspolečensko_kulturního vyžití

v klánovicích. s tímto p edsevzetím jsme si také tyto prostory pronajali. chceme uchovat

tento společensk, život. proto skoro každ, t, den po ádáme spoleČenskou akci, nejvíce Pak

hudebníp edstavení, ve formě živ, ch koncert , spoluprisobeníkapel, zpěvák a dalších

hudebník .
v prriběhu těchto akcí zniká hluk (hudebníci, zpěváci, houslistiatd..), což je pochopitelné,

Venkovnízahrádka má kapacitu cca 80 hostri, kte ítaké zpťrsobí nějak, hluk,

Hluku vzniklého od kapel a hostrj jsme si samoz ejmě vědomi, proto ádně dodržujeme noční

klid, kten je od Zlhodin, Vždy dané vystoupení včas ukončíme, p ed 22 hodinou noční a

hosty,kte íještěz stávajívprostoráchvenkovnízahrádkyupozornímenanočníklid,

Dbáme na to, abychom zachovali dobré sousedské vztahy a noČníklid v okolí kino/kavárnY

Klánovice.

v prostorách venkovní zahrádky je také vyhrazeno místo pro děti. v klánovicích je takovrích

míst (h išť) také pomálu. V zahrádce pat ící ke kulturnímu centru je také PÍskoviŠtě a dalŠÍ

prolézačky určené pro děti. kulturní centrum tedy navštěvují i rodiny s dětmi, které si zde na

zahrádce hrají. proto bychom chtěli kulturnícentrum udržet otev ené i pro tyto hosty,

pro zachování kulturního vyžití v Klánovicích jsme sepsali tuto petici. Rádi bYchom zachovali

takou to pestn hudební program v prostorách kino/kavárny klánovice a také spolu s tím

svlim podpisem dosvědčujeme, že se zachovává zákonem stanoven, nočníklid od 22 hodin,



občané obce klánovice a hosté kulturního centra klánovice:

kompletní text petice je umístěn na první a druhé straně této složky.

ole 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, Že podpisov, arch se t'ká petice

,,za zachov án í ku ltu rn ího života v městské části pra ha-klá novice".

Jméno a p iiímení Věk Podpis

11,
't4+i* b\ "]' ť*-",grU

2 *3
3

r-V

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

L4

15

16

17

18


