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Přelom léta a podzi-

V tomto
čísle najdete:

mu byl plný zajímavých setkání. Na své
si přišli kynologové,
milovníci lesa, golfu

Nezapomeňte na senátní
volby!
Chlupatí a šikovní



záchranáři



Z klánovického ringu



Velký říjnový úklid



Otevřený golf



Skvělý start našich

i vojenské historie…

fotbalistů



Pojďte slavit republiku!



Uvnitř čísla najdete informace nejen o tom,

Vrátil se rok 1938



co se událo, ale také
žhavé novinky a něco
z toho, co je před námi.
Mějte příjemný říjen!

ZDARMA
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Editorial

Volte, čtěte, bavte se!
Říjen je bohatý na události, které bychom neměli
ignorovat. Přestože volby do Senátu patří k těm nejméně
oblíbeným, zaslouží si vaši pozornost. Sám jsem zvědavý,
jestli účast Klánovičáků bude opět převyšovat pražský
i celorepublikový průměr.
Volební duch vstoupil i na stránky KZ, i když ne tak
silně, aby ho totálně ovládl. Odmítli jsme nabídky manažerů některých senátních kandidátů, kteří se dotazovali
namožnost „běžných“ rozhovorů. Nabídli jsme pouze inzertní prostor. Leckoho z vás nejspíš upoutá inzertní
strana lékaře Jana Jágra, který však do Senátu nekandiduje. Když jsem pana doktora ubezpečil, že ne všechny
zaslané texty mohou být v KZ zveřejněny v nezkrácené
podobě, rozhodl se své názory a dojmy inzerovat. Učinil
krok, který není až tak obvyklý. Nepochybuji, že právě
o tomto článku se bude v Klánovicích hodně mluvit. Lékař,
který byl dvě volební období (1998-2006) zastupitelem,
tak trochu testuje, co vydrží někteří jeho bývalí kolegové
z komunální politiky. Pevně věřím, že se nakonec nedočkáme veřejné inzultace.
Ale to není všechno. Co vám říká 28. říjen 1918?
Že je to jen téma pro hodinu dějepisu? Mám za to, že devadesáté narozeniny našeho samostatného státu není
nutné považovat za pouhý den volna. Lze je „oslavit“ několika způsoby. Podívejte se do programu Kulturního
centra Beseda.
Nakonec jedna novinka. Od tohoto čísla najdete na
www.praha-klanovice.cz textový blok s názvem KZ plus.
Budeme do něj zařazovat příspěvky, které se nám do tištěného Zpravodaje nevejdou. A navíc přidáme původní
verze článků, které bylo nutné zkrátit.
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způsobem, který bude slavnostní, ale i zábavný. Věříme,
že rodiny i jednotlivce z Klánovic a blízkého okolí naše
programová nabídka osloví,“ říká dramaturgyně KC Beseda Romana Kubíčková.
Už v sobotu 25. října si můžete zahrát petanque,
na zahradě KCB se koná 2.ročník turnaje O české srdce
(od 13 hod). Ve stejný den večer (od 19.30 hod) se v našem kině promítá film Písničkař, byl natočen v roce
1932 a hlavní roli v něm ztvárnil Karel Hašler. Právě nezapomenutelnému autorovi vlasteneckých písní bude
částečně věnován hudební blok v neděli 26. října.
Na koncertě, který startuje v 18 hodin, vystoupí tři hudební formace. Nejdřív Alena Nejedlá (kytara) s Jitkou
Jírovou (harmonika), poté Jan Kvapil (housle) s Vojtěchem
Vojtěchem (klavír) a nakonec trio harfenistky Zbyňky
Šolcové. Všichni účinkující si pro klánovickou akci připravili speciální repertoár, který vás přenese do „zlatých“
prvorepublikových časů.
Oslavy devadesátin vyvrcholí ve sváteční úterý
28. října (od 10 hod), kdy se koná setkání u Pomníku
padlých. Sváteční projev přednese starosta Klánovic
Ladislav Hrabal. Všichni jste srdečně zváni.

Zahradní (školní) slavnost
Spolek přátel Masarykovy ZŠ v Klánovicích a její
pracovníci dávají na vědomí, že v pátek 10. října odpoledne a v podvečer uspořádají na školním nádvoří zahradní
slavnost. „Program zajistí naši žáci i hosté. Budou připraveny stánky s občerstvením a pro děti také různé hry
a soutěže. Srdečně všechny zveme,“ vzkazuje Michal
Černý, ředitel klánovické školy. Na zahradní slavnosti bude
také představen nápad na umístění dobrodružné prolézačky – lanové pyramidy v parku před školou. „Tento nápad vzešel z řad rodičů a škola ho jednoznačně podporuje. Určitě už brzy o něm uslyšíte více,“ slibuje ředitel.

Jiří Karban

Klánovické střípky

Senátní volby
Také klánovičtí občané mohou ovlivnit výsledek senátních voleb v obvodu č.24 – Praha 9. Senátorku či senátora budou vybírat z deseti kandidátů, jejichž kompletní
seznam jsme zveřejnili už v minulém vydání KZ. Dvě volební
komise mají sídlo tradičně v Masarykově základní škole.
První kolo voleb proběhne v pátek 17. října (14-22 h)
a v sobotu 18. října (8-14 h). Případné druhé kolo by se
uskutečnilo o týden později. Další pokyny pro voliče najdete v rubrice Informace z Úřadu městské části. Ještě si
připomeňme, že v prvním kole minulých voleb do Senátu (2002)
v Klánovicích volilo 34,97 % voličů, ve druhém pak 54,85 %.

Pojďte slavit republiku!
Letos uplyne 90. let od vzniku samostatného státu.
Nadační fond Klánovické fórum ve spolupráci s Městskou částí Praha – Klánovice pro vás připravil několik zajímavých akcí. „Významné výročí chceme připomenout

Spalování listí zakázáno!
O skutečnosti, že spalování listí, trávy a jiného odpadu
ze zeleně je zakázáno, snad většina občanů ví. Přesto
nani upozorňujeme. „Kdo by takto znečišťoval ovzduší,
riskuje pokutu až do výše 150 tisíc korun. Případy postihuje Městská policie a klánovický Úřad,“ sdělil KZ zástupce starosty David Dušek.

Velký říjnový úklid
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU. Proběhne v sobotu
11.října (8-16 hod). Místa pro svoz: Přimské náměstí,
Všestarská (křížovatka s ul. Krovova, u transformátoru)
a Slavětínská (u Kolomazné pece). V případě nutnosti
úklidu těžších předmětů nebo většího množství šrotu
oznamte svou adresu na Úřadu naší městské části (tel.
281960216), bude zajištěn odvoz. Při této akci platí přísný
zákaz navážení jiného odpadu!
ROSTLINNÝ ODPAD. V sobotu 11.října vám budou
k dispozici kontejnery na listí a další rostlinný odpad.
Od 9 do 12 hod: Lovčická x Malšovická, Lochenická x
Medinská. Od 13 do 16 hod: Dobřenická x Voňkova.
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V sobotu 18. října od 9 do 12 hod: Přimské náměstí,
Nepasické náměstí. „Žádáme občany, aby rostlinný
odpad neodkládali již v pátek a okolo míst svozu
udržovali pořádek“, připomíná Alena Janoušková
z klánovického Úřadu.
OBJEMNÝ ODPAD. Kontejnery budou přistaveny v sobotu 25.října (9-13 hod). Najdete je na těchto místech:
Všestarská (křižovatka s ulicí Krovova, u transformátoru), Přimské náměstí, Aranžerská (křižovatka s ulicí
Nové dvory).

Co chutná školákům?
Pokud vaše děti či vnoučata chodí do klánovické
Masarykovy základní školy, jistě občas vyjádří názor
nakvalitu školní kuchyně. Podle našich informací má strava
příznivý ohlas i po prvních týdnech nového školního roku.
Vedoucí školní jídelny Heleny Karochové jsme se zeptali,
která tři jídla patří k nejoblíbenějším. A odpověď? Žáci
preferují svíčkovou, ovocné knedlíky a smažený sýr.

Rybářské žně
V sobotu 11. října (od 8 hod) proběhne výlov chovného rybníka v Klánovicích Na Placinách. Na tuto jistě
zajímavou podívanou jsou zváni všichni zájemci o rybářství. „Na akci se představí i naše velmi úspěšné závodní
družstvo mládeže. Jeho členové se v letos drží na prvním místě v rámci celé Prahy a patří tedy k nejúspěšnějším klánovickým reprezentantům. Naši mladí rybáři
předvedou ukázky rybolovné techniky a pochlubí se
výstavkou svých trofejí,“ říká předseda klánovických rybářů Richard Hladík. Pro návštěvníky výlovu bude připraveno občerstvení. Rybí i jiné lahůdky jistě potěší
nejednoho gurmána. A pan Hladík dodává: „Těšíme se
na vaši hojnou účast. Věříme, že nám bude přát počasí
a že se výlov, který je pro nás rybáře svátečním vyvrcholením celoročního úsilí, letos vydaří. Petrův zdar!“

Lákavé kino
Velkofilm Juraje Jakubiska Bathory zaujal návštěvníky klánovického kina. Pro velký zájem se ve druhém
zářijovém týdnu promítal hned třikrát! Podle sdělení
dramaturgyně Katky Hoffmannové na něj přišlo dohromady 200 lidí. Také v říjnovém programu (najdete ho
na poslední straně) jsou lákavé filmy, například Paříž,
Konečně spolu nebo pozoruhodný dokument Heleny Třeštíkové s názvem René.

Burza dětského oblečení
Maminky, pozor! Mateřské centrum (ul. Ke Znaku)
pro vás připravilo burzu dětského a těhotenského oblečení, obuvi, sportovního náčiní, hudebních a filmových
nosičů, stavebnic, postýlek a dalších potřeb pro miminka. Příjem věcí do prodeje: pátek 10.října (17-20 h).
Prodej: sobota 11.října (9-12 h), ve stejný den odpoledne se neprodané věci budou vracet. Další informace na tel. 604 315 231.
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Knihovna má zavřeno
Od 6. do 19. října bude v Místní knihovně zavřeno. Důvodem není žádná katastrofa, ale revize knihovního fondu.
„Její pravidelné provádění vyplývá ze zákona 257/2001
Sb. o knihovnách. Veškeré výpůjční lhůty, jejichž ukončení
spadá do uvedeného období, budou čtenářům automaticky prodlouženy o 14 dní,“ sdělila KZ knihovnice Milena
Klasová. „Dva týdny času určené k provedení revize veškerých knihovních fondů není mnoho, ale budeme se
všemožně snažit termín dodržet“.

Rodiče a děti vzkazují:
děkujeme sponzorům!
Spolek přátel klánovické školky (SPKŠ) děkuje všem
sponzorům za jejich štědré finanční dary určené na rekonstrukci dětského hřiště v těsné blízkosti Masarykovy
základní školy. Hřiště je od letošního června v čilém provozu. „Při této příležitosti organizujeme v neděli 12. října
od 17 hodin koncert v KC Beseda, kde budou muzicírovat klánovické děti. Srdečně zveme všechny hudbymilovné občany na vystoupení, které bude jednak poděkováním a jednak jednou z příležitostí, jak představit herní
prvek pro starší děti, který chceme tentokrát ve spolupráci
s ředitelem základní školy panem Černým umístit před hlavní školní budovu,“ sdělila KZ Jana Kučerová ze SPKŠ.

Pozor na kola!
Patříte mezi ty, kteří si rádi protáhnou nohy i v podzimním počasí? V tom případě si dobře hlídejte svá ekologické přibližovadla. Objevují se totiž „zájemci“, kteří by
se na nich rádi povozili. „V poslední době se množí případy krádeží jízdních kol. Bicykly jsou často odcizovány
ze zahrad rodinných domů, a to i přesto, že jsou uzamčeny. Na případech pracují policisté z újezdského oddělení,“ upozorňuje klánovický místostarosta David Dušek.

Texty v této rubrice připravil Jiří Karban (JK)

Stalo se...

Pohodový školní start
Klánovičtí školáci mají za sebou víc než měsíc nového školního roku. Fotografiemi se vracíme ke slavnostnímu zahájení na nádvoří Masarykovy základní školy.
Hlavní postavou příjemného dopoledne byl ředitel školy Michal Černý, který akci odmoderoval v uvolněném stylu. Ve svém projevu zdůraznil, že mezi žáky, učiteli a rodiči by neměly být žádné bariéry. A hlavně: nikdo by se
ve škole neměl nudit.
Při zahajovacím ceremoniálu vystoupil také pan starosta Hrabal, který přítomným sdělil, že klánovickou školu jako kluk navštěvoval. Žákům i rodičům popřál hodně sil
a chuti ke vzdělávání.
Dojemným momentem byl nástup všech prvňáků
na podium, kde jim deváťáci předali symbolické štafety.

Klánovický zpravodaj
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Oficiální zahájení
(12. 9.) a slavnostní vyhlášení výsledků soutěží (13. 9) proběhlo
na zelené ploše Klánovického koupaliště.
Soutěžila tříčlenná
družstva – velitel družstva a dva psovodi,
každý se svým svěřencem či svěřenkyní.
Soutěže se zúčastnila
družstva Armády ČR,
Policie ČR, Horské služby ČR, Českého Červeného
kříže, SDH, Kynologické
brigády ČR, Kynologické
záchranné jednotky ČR a
samozřejmě MP Praha.
Soutěžilo se ve vyhledávání osob v terénu a v sutinách, v noci i ve dne. Závěrečné hodnocení proběhlo u jednotlivců podle
získaných bodů v základních disciplínách
„SUTINA“ a „PLOCHA“,
následně pak po družstvech, součtem všech
získaných bodů jeho členů. Účastníci byli odměněni zajímavou upomínkou, za první až třetí místo v soutěži pohárem s uvedenou disciplínou a vročením.
Zahájení i slavnostního ukončení soutěže se na pozvání ředitele MP
hl. m. Prahy zúčastnil i klánovický
starosta Ladislav Hrabal.

Jaroslav Losert / Foto autor

JK / Foto Hana Karbanová

Chlupatí záchranáři
Městská policie (MP) hl. m. Prahy, jejíž práci s psími pomocníky můžeme každoročně shlédnout na předvádění
u naší Masarykovy základní školy, pořádala
Mistrovství ČR složek
Integrovaného záchranného systému kynologů
a záchranářů.

Procházka lesem
V sobotu 13. září proběhl první ročník akce pro rodiny
s dětmi s názvem Naučná procházka Klánovickým
lesem. Zúčastnilo se jí přibližně 200 lidí. V pozdním odpoledni vyvrcholila programem u Haly starosty Hanzala.

Klánovický zpravodaj
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kého lesa. „Akci hodnotím velmi kladně. Věřím, že příští
ročník přiláká více návštěvníků a že se nám podaří přijít
s nějakou zajímavou obměnou,“ hodnotí akci Vilém Čáp.
Klánovický zastupitel Petr Kubíček dodal: „Chtěli jsme
hlavně pozvat občany Prahy 14 do Klánovic, aby viděli,
jak je Klánovický les krásný a dát jim objektivní informace.
Myslím, že každý účastník akce si odnesl poznatek, že
tento les není dobré ´kultivovat´ vykácením ve prospěch
golfového hřiště.“
KZ, zdroj: tisková zpráva MSD P-14
Foto Jaroslav Losert

Tančím pro Klánovický les
Nechyběla živá hudba, občerstvení či atrakce pro děti. Informace
o Klánovickém lese byly účastníkům
poskytovány na lesních stanovištích
zástupci neziskových organizací
z Klánovic a okolí (Občanské sdružení za Klánovický les, ZO ČSOP
Stopa – Klánovice, Český rybářský
svaz, Újezdský strom a OS Přírodní
park Klánovice).

Otevřený golf
V sobotu 13.9. se v klánovickém golfovém areálu
konal Den otevřených dveří. V chladném a zároveň slunečném počasí si téměř dvě stovky lidí přišly vyzkoušet
golfovou hru. Pro převážnou část návštěvníků to bylo
vůbec první setkání s oblíbeným sportem. „Nejmladšímu
návštěvníkovi byly 3 roky, zatímco nejstaršímu 82 let, což
dokazuje, že golf je sport pro všechny bez ohledu na věk,“
řekla zástupkyně pořadatelů Monika Bažantová. Všem
zájemcům byli po celý den zdarma k dispozici trenéři, golfové vybavení a míčky. A ať už byl někdo unaven hrou na
drivingu (cvičné louce), v bunkru (písečné překážce)
nebo na chippingu (krátké přihrávky), mohl ochutnat některou ze specialit zdejší restaurace. Například miniřízečky, farmářské kuřátko nebo hovězí stroganov. Někteří
zde vydrželi do večera a ještě po setmění poseděli v příjemné atmosféře u krbu. „Za organizátory akce mohu říci,
že jsme potěšeni velkým zájmem široké veřejnosti a jsme
rádi, že přes odpor některých jedinců Klánovice žijí golfem,“ dodala Monika Bažantová.

Akce byla zakončena před Halou starosty Hanzala
projevy organizátorů Petra Kubíčka - zastupitele MČ
Praha-Klánovice a Vilém Čápa - předsedy Klubu MSD
Praha 14. Svoji účastí podpořil myšlenku zachování lesa
i stínový ministr životního prostředí Petr Petržílek. Osobní
dopis předsedy ČSSD Jiřího Paroubka klánovickým občanům přečetl jeho poradce Jiří Vyvadil. Více než 50 lidí
na místě podepsalo prohlášení za záchranu Klánovic-

Sbíraly se podpisy…

KZ, zdroj: tisková zpráva FGRP /Foto Tomáš Hradecký

Vrátil se rok 1938
Náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky generál František Hrabal, zástupce náčelníka generálního
štábu české armády generál Josef Bečvář a náměstkyně
pražského primátora Marie Kousalíková za tónů pochodu
„Pax Vobis“ (v podání Ústřední hudby Armády ČR) položili věnce k pamětní desce na hlavní budově Masarykovy
ZŠ. Klánovice si tak v úterý 23. září připomněly 70. výročí
mobilizace čs. armády, během které se naše škola stala
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Z jednání zastupitelstva
V pondělí 15.září se konalo zasedání Zastupitelstva
Mětské části (ZMČ) Praha – Klánovice. Devítičlenný sbor
volených zástupců se sešel v kompletním složení. Veřejnou schůzi sledovalo v kinosále KC Beseda zhruba šest
desítek občanů. O čem se například jednalo?

Klánovický starosta Ladislav Hrabal s Marií
Kousalíkovou a Libuší Benešovou
sídlem hlavního velitelství. Spolu s nastoupenou jednotkou Čestné stráže AČR vzpomínkovou atmosféru dotvořilo družstvo vojáků v dobových uniformách. Akce se
zúčastnila také bývalá předsedkyně Senátu PČR Libuše
Benešová, která dnes působí v Kanceláři prezidenta republiky. K události se ještě vrátíme v příštím vydání KZ.

STAVEBNÍ PROBLÉMY. Starosta Ladislav Hrabal informoval, že nedořešený problém výstavby Domu chráněného bydlení nadále konzultuje s radním Janečkem
z Magistrátu. Dále uvedl, že osobně jednal s náměstkem
Klegou kvůli neutěšenému stavu vozovky v Medinské
ulici, finance na opravu jsou přislíbeny (jaro 2009).
PÉČE O ZELEŇ. Zastupitel Petr Kubíček znovu otevřel
debatu o stavu veřejné zeleně. Navrhl, aby na tyto práce
byli přijímáni nezaměstnaní lidé. Tento bod bude projednán na příštím zasedání.
MIKROBUSY. Pan Kubíček také připomenul loňské usnesení týkající se zajištění hromadné dopravy pro oblast tzv.
Počernicka. Starosta odpovíděl, že jednal s ředitelem Ropidu, který mu nastínil řadu problémů, mimo jiné i to, že
v Klánovicích je MHD relativně předimenzovaná, že jsou
v Praze i podstatně horší místa, a že je závažný problém
v návaznosti na jízdenky. ZMČ uložilo starostovi zpracovat do příštího jednání zastupitelstva písemnou informaci
o stavu jednání a připravit varianty řešení dopravní obslužnosti tzv. Počernicka mikrobusovou linkou.
ROZPOČET. Zastupitelé schválili zprávu o plnění rozpočtu
za první pololetí 2008. Ve většině výdajových položek se projevuje trend úspornosti. Také byl schválen návrh na II.úpravu
rozpočtu 2008 (rozpočtová opatření dle rozhodnutí starosty).
TAJEMNICE FV. Zastupitelstvo (na návrh Jiřího Karbana)
zvolilo Ing. Annu Hermanovou tajemnicí Finančního výboru (předtím tuto funkci zastávala Ing. Koblicová, která
však zemřela).
ČERPADLA. ZMČ odsouhlasilo ukončení nákupu čerpadel pro domovní čerpací stanice tlakové kanalizace. Problematika vlastnictví čerpadel, která jsou občanům
zapůjčována, bude řešena na mimořádném zasedání,
starosta by ho měl svolat nejpozději do konce října.
NOVÉ ÚZEMÍ. Zastupitelé kladně posoudili návrh starosty, aby část území MČ Praha 20-Horní Počernice byla
připojena ke Klánovicím. Bylo konstatováno, že spádové
napojení diskutovaného území směřuje k naší městské
části. Starosta je pověřen, aby tuto záležitost projednal
s architektem Myškou, autorem návrhu studie Klánovicesever. K této variantě by se mělo vyjádřit zastupitelstvo
Horních Počernic a posléze i Magistrát.
KONCEPCE MČ. Na návrh Petra Kubíčka ZMČ uložilo
starostovi předložit koncepci rozvoje (v prvním čtvrtletí
2009). Tato záležitost se „táhne“ už od začátku volebního
období (podzim 2006).

David Dušek / Foto Jaroslav Losert

STATUT KZ. Zastupitelstvo schválilo nový statut Klánovického zpravodaje, který vypracoval zástupce starosty
David Dušek (více si můžete přečíst v rubrice Sdělení
místostarosty). Koordinátorem KZ byl zvolen Jiří Karban.
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ORIENTAČNÍ ČÍSLA. ZMČ pověřilo Dopravní komisi, aby
ve spolupráci s Komisí výstavby a územního rozvoje vytvořila definitivní návrh změn (nutná konzultace s právníkem a s příslušnými odbory Magistrátu) tak, aby návrh
na zjednodušené číslování nemovitostí byl schválen
na prvním jednání klánovického zastupitelstva v roce 2009.
ZIMNÍ ÚDRŽBA. ZMČ vyjádřilo souhlas s uzavřením
smlouvy na zimní údržbu s firmou Jiří Jaroš - Zista.
NOVÉ LAVIČKY. Zastupitelé se zabývali návrhem Jaroslava Brabence na zakoupení 27 laviček. Vedení obce má
za úkol přípravit návrh na jejich rozmístění. Lavičky budou
pravděpodobně zakoupeny z daru sponzora, který tak
krátce po jednání reagoval na zmíněný nápad.
Kompletní zápis a znění jednotlivých usnesení najdete na webu www.praha-klanovice.cz a na úřední desce
před budovou našeho Úřadu. Na internetu jsou k dispozici
zápisy z předešlých jednání (od listopadu 2002).
KZ

Klánovický ring
V této nepravidelné rubrice budeme dávat prostor
kontroverzním tématům. Tentokrát se na KZ obrátil Boris
Procházka, předseda Občanského sdružení za Klánovický les (OSZKL), který tvrdí, že společnost Forest Golf
Resort Praha a.s (FGRP) zabrala pozemky Lesů ČR, s.p.
(LČR). V zájmu informační vyváženosti přinášíme stanoviska FGRP i LČR.

Vždyť okupují pozemky!
Od roku 2006, kdy Forest Golf Resort Praha a.s. odkoupil 2,9 ha pozemků na okraji Klánovického lesa, jsou
občané svědky aktivit, které s klidným prostředím lesa
mají pramálo společného… Ohňostroj, který byl uskutečněn přes upozornění strážce přírody neoprávněně 30.6.
zhruba ve 22.40, osvítil nejen okolí klubového domu, ale
i další prohřešek, který byl dosud skryt. Málokdo by si
pomyslel, že FGRP bezohledně zabere ke své komerční
činnosti i státní pozemky. Ano, je tomu tak, FGRP okupuje od počátku své činnosti části pozemků Lesů ČR 1103/4, 1104/2, 1105/4, 1105/1 a 1105/5 a z větší části je
i oplotilo. Je to plocha okolo vybíhající špice poz. 1103/7
(FGRP) na jihu a západě a tvoří ji nezalesněné části výše
uvedených parcel LČR. Plochu lze odhadnout na zhruba
polovinu fotbalového hřiště.
Boris Procházka, předseda OSZKL (kráceno)
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Stanovisko Lesů ČR, s.p
Je pravda, že FGRP, a. s. v současné době užívá některé
pozemky, které jsou ve správě Lesů České republiky, s. p.
Zásadně nesouhlasím s termínem, že nám je společnost
FGRP, a. s. „zabrala“. K podobným situacím běžně dochází.
Až přesné zaměření jasně určí hranice. Daná skutečnost byla
podle mých informací zjištěna až v souvislosti se zaměřováním hranic pozemků, které nebyly v lese jednoznačně vymezeny. Toto zaměření si objednal právě FGRP, a. s. , stalo
se tak po souhlasu a s vědomím Lesů České republiky, s. p.
V současné době se připravuje nájemní smlouva s dohodou
o vydání bezdůvodného obohacení.

Radek Drahný, tiskový mluvčí LČR, s.p.

Zaujalo nás

Realitní mlžení
Víte, kde je v Klánovicích ulice Komenského? Touto
otázkou mě nedávno překvapila jedna moje kolegyně, která
zrovna pročítala nabídky realitních kanceláří. Shání totiž
byt. Marně jsem vzpomínal a přitom se styděl, vždyť já ani
nevím, že učitel národů má v naší městské části ulici. Pak
jsem se podíval na ten inzerát a několikrát si ho přečetl.
Začínal tučným sdělení: Luxusní byt 2+1 v novostavbě Praha-Klánovice. Lokalita: Slavětínská, Praha –
Klánovice. O kus dál znovu: lokalita Praha-Klánovice, ul.
Komenského. Aha, tady už to začíná drhnout, tato informace je uvedena menším písmem. Případného zájemce
však nenapadne, že mu realitka za necelé tři miliony nabízí byt, který se ve skutečnosti nachází v sousedních Šestajovicích. Tak si říkám, proč nenapsali „Luxusní byt
v novostavbě Šestajovice“? Že by pak nemohli nasadit tak
vysokou cenu? A může se stát, že někdo si koupí byt ve
vedlejší vesnicii a bude platit za „lokalitu Klánovice“?
Možné je všechno.
Abych se ujistil, že byt je stále na prodej, zatelefonoval jsem na uvedené číslo. Muž s nečeským přízvukem
mi to vysvětlil: „Byt je v lokalitě Klánovice, ale v podstatě
už to může být i v Šestajovicích. Ono se to moc nepozná,
ty obce skoro splývají.“ Kouzelné vysvětlení. Ten chlapík
by mohl prodávat déšť nebo se živit jako tiskový mluvčí.
Nás všechny pak může hřát u srdce, jaký mají Klánovice
mezi obchodníky zvuk.
Jiří Karban

Slovo starosty

Co na to golfisté?
Na základě vytýčení hranic našeho pozemku, které
bylo oprávněnými geodety provedeno na naši žádost, jsme
začali na jaře letošniho roku s Lesy ČR s.p. řešit možnost
nájmu, neboť čast plochy (cca 2000 m2) je ve správě LČR,
přestože jsme se díky konfiguraci pozemku a sdělení bývalého vlastníka (GCP) domnívali, že se jedná o pozemky
v našem vlastnictví. Probíhá tedy jednání o úpravě vzájemných vztahů a úpravě disproporce, kterou jsme díky digitálnímu zaměření zjistili oproti katastralní mapě.
Monika Bažantová, mluvčí FGRP (kráceno)

Vážení občané Klánovic,
rozloučili jsme se s létem a očekává nás líbivá pestrost podzimu.
K zářijovému zasedání našeho zastupitelstva se tentokráte nebudu příliš rozšiřovat. Uvedu pouze konstatování, že byl schválen nový statut Klánovického zpravodaje
(KZ), který předložil pan místostarosta JUDr.David Dušek
a většina zastupitelů ho přes mé námitky schválila. Pro mě
z toho vyplývá, že o našem Zpravodaji dále rozhoduje jediná osoba, a to tzv. koordinátor, kterým může být pouze
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zastupitel. Redakční rada je tímto anulována. Tento koordinátor má mj. oprávnění libovolně mé Slovo starosty zkracovat, aniž by mě o tom musel informovat. A to platí i pro
každého jiného autora. Zvážení, zda tento „demokratický“
posun je pro Klánovice důstojný, ponechávám vážení spoluobčané na vás. Dovolím si však přesto vyslovit naději,
že příště nebude snad opět do mého Slova starosty bez
mého souhlasu zasahováno, neboť to pak musím obecně
považovat za znevažování nejen funkce starosty jako takové, ale i vás spoluobčanů, kteří zastupitele volí.
A k závěru jednání zastupitelstva. V posledním bodě
Stanoviska občanů promluvila paní docentka Svobodová
způsobem, před kterým nutno smeknout. Doufám jen, že
alespoň někteří zastupitelé se nad jejími slovy zamyslí.
Uvádím, že ve dnech 12. a 13.září se uskutečnilo v Klánovicích mistrovství ČR kynologů záchranářů. Samotné
zahájení a vyhlášení vítězů proběhlo v prostoru koupaliště - campu. Mohu uvést, že účastníci z celé republiky
neskrblili chválou na Klánovice. Nakonec byli odměněni
nejen všichni ti krásní a šikovní pejskové a jejich chovatelé, ale za skvělou organizaci i ředitel úspěšného mistrovství, vrchní komisař pan J.Žalud.
Dostala se mi informace, že v minulém čísle KZ nebyl
otištěn článek pana Ing.Procházky k aktivitám společnosti
FGRP. Protože nemohu tušit, zda se tak stane v tomto
čísle, alespoň stručně uvádím, že Občanské sdružení za
Klánovický les podalo dne 20.8. na Magistrát hl.m.Prahy
Oznámení o porušení zákona na několikaleté neoprávněné využívání území, patřícího pod Lesy ČR, společností Forest Golf Resort Praha, čímž dochází
k porušování zákona o lesích.
Závěrem přijměte prosím mé pozvání k uctění devadesátého výročí vzniku samostatného Československého
státu, u jehož kolébky stál jeho zakladatel a první prezident
Tomáš Garique Masaryk. Pietní akt se uskuteční v úterý
dne 28.října v 10 hodin u památníku obětem světových
válek u kostela Nanebevzetí Panny Marie v ulici V Pátém.
Více informací tentokráte neuvádím. Vážení spoluobčané, děkuji Vám za pochopení.
Ladislav Hrabal

Sdělení místostarosty

KZ podle nových pravidel
Zastupitelstvo v září schválilo Statut, kterým se bude
napříště řídit tvorba, obsah, rozsah a zaměření Klánovického zpravodaje (KZ). Návrh byl předložen jednak proto,
že KZ byl doposud vydáván bez psaných závazných pravidel, ale také z důvodu, že bývalý šéfredaktor T. Ruda
přes opakovaná upozornění nerespektoval celkovou
částku určenou pro KZ v rozpočtu na rok 2008, a to tak
výrazně, že v polovině června bylo vyčerpáno již téměř
80% z této částky. Navíc zpravodaj je veřejnoprávním
sdělovacím prostředkem plnícím informační i kontrolní
funkci a má přinášet profesionálněji pojaté objektivní
a odpolitizované informace.
Nový Statut rozděluje KZ na dvě části – tištěné periodikum a internetovou přílohu nazvanou KZ plus, zveřejňovanou na obecním webu. Ta bude obsahovat soubor
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textů, které se nezveřejní v tištěném KZ, případně plná
znění článků, které budou v periodiku zkráceny.
Tvorbu a vydávání KZ nově řídí koordinátor, kterým
je pověřený člen zastupitelstva. Koordinátor je povinen
zajistit, aby KZ obsahoval objektivní, odpolitizované a vyvážené informace. Rediguje texty, schvaluje pořadí článků
a výslednou grafickou podobu KZ, rozhoduje o zařazení
textů do jednotlivých částí zpravodaje, vytváří tým stálých
přispěvatelů KZ aj. Z výkonu své funkce je odpovědný zastupitelstvu, které bude úroveň KZ pravidelně hodnotit.
Koordinátorem KZ byl téměř jednomyslně zvolen pan Jiří
Karban, který uvedl, že svou funkci bude vykonávat jako
službu veřejnosti bez nároku na honorář.

Anonymní Hnutí za Klánovice
Vážení občané Klánovic,
třetího září někteří z Vás nalezli ve svých schránkách
leták nadepsaný i podepsaný „Hnutí za Klánovice“. Tento
leták obsahuje zcela nepravdivé informace. Dle evidencí
občanských sdružení, politických hnutí a politických stran,
ale ani podle vyhledávačů internetu žádné takové Hnutí
neexistuje. Tomu koresponduje i skutečnost, že na dotaz
jednoho ze zastupitelů na zářijovém zasedání v kině se
k tomuto hnutí ani letáku nikdo nepřihlásil.
Leták obsahuje zcela lživou informaci o tom, že „doktor Dušek slíbil podporu golfu“ Její spojení s výroky o tom,
že „pár zbohatlíků si chce určovat ..... za kolik si mají koupit dr. Duška .... nebo zda je vůbec nutné také uplácet zbytek kejválků v zastupitelstvu“ považuji za skandální lživé
nařčení z trestné činnosti, proti kterému se velmi důrazně
ohrazuji a sděluji, že jsem v této věci podal trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu pomluvy
na autora textu letáku a též na osoby, které se podílely
najeho distribuci. Na případu již policisté pracují. Budu
trvat na důsledném prošetření celého případu a též naadekvátním postihu pachatelů, a to i cestou žaloby naochranu
osobnosti. O dalším vývoji případu Vás budu informovat.

David Dušek, zástupce starosty

Novinky z komisí

Od plotu k plotu
V současnosti řešíme (respektive výkonná složka
ÚMČ) problematiku dobře míněných „soukromých staveb“
na obecních pozemcích. Konkrétně na veřejných komunikacích. Budu se opakovat, ale musím upozornit, že tam,
kde není vybudována komunikace s vymezenou vozovkou,
vymezenými chodníky a případně i vymezenými zelenými
pásy, je podle vyjádření DI Policie ČR , ať se nám to líbí
nebo nelíbí, komunikace „od plotu k plotu“. Za vše, co se
na ní děje a stane odpovídá vlastník, popřípadě svěřený
správce – v kú. Klánovice ÚMČ. To v praxi znamená, že jakákoliv škoda, způsobená jakoukoliv nedovolenou stavbou,
jde na vrub našeho Úřadu a navíc s tím, že nic nepodnikl,
aby zabránil jejímu vzniku.
Víme, že mnozí z Vás si touto činností (umisťování kamenů, květníků apod.) ochraňují prostor před svou nemo-
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pravuje se oprava části oplocení. Hrací zahrada bude rozšířena směrem k ulici V Soudním, což si vyžádá terénní
úpravy i úpravy zeleně a dále osazení nových vrat v plotu
do zmíněné ulice.“
Tomáš Ruda

Oznámení o době a místě
konání voleb
Starosta Městské části Praha-Klánovice podle § 15
odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
vitostí a hlavně výsledky vlastní péče o zeleň. Po konzultaci
na DI Policie ČR jsme dospěli k názoru, že tento problém
je řešitelný a jeho řešení uspokojí jak ty, kteří mohou být
kameny a dalšími překážkami ohroženi (na majetku, zdraví
a ba i na životě – zejména děti), tak i ty, kteří tak činí
v dobré víře, ale z neznalosti komplexní problematiky.
Příklad za mnohé je na fotografii. Obracím se proto na Vás
všechny, spolupracujte s námi na nalezení přijatelného,
pokud možno finančně nenáročného řešení. A také, abych
nevynechal, prosíme majitele motorových vozidel, aby ctili
péči spoluobčanů o trávník. Ani vy byste přece nechtěli,
aby vám někdo pomaloval vaše plechové miláčky!
Dopravní komise, ve spolupráci s Komisí výstavby
a územního rozvoje, předložila návrh na zavedení orientačních čísel nemovitostí. Smyslem návrhu je založit
stabilní systém rychlé a jednoznačné orientace na našem
rozsáhlém katastrálním území, kde délky některých komunikací jsou od 1 km až téměř po 2 km a kde rozvolněná zástavba značně ztěžuje práci záchranných složek:
lékařů, sanitek, policie, hasičů. Na posledním zasedání
Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice byl materiál k této
problematice přijat a je požadováno jeho dokončení tak,
aby mohl být uveden v život a vaše životy ochraňovat.

Jaroslav Losert, předseda Dopravní komise

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech:
- pátek 17.10. 2008 od 14 do 22 hodin
- sobota 18.10. 2008 od 8 do 14 hodin
2. Místem konání voleb je Masarykova základní
škola, Slavětínská 200
Ve volebním okrsku č.1-772 je volební místnost v budově MZŠ v prvním nadzemním podlaží vlevo. Pro voliče
bydlící od ulic V soudním, Smržovská (hranice okrsků)
jižním směrem.
Ve volebním okrsku č.2-773 je volební místnost v budově MZŠ v prvním nadzemním podlaží vlevo. Pro voliče
bydlící od ulic V soudním, Smržovská (hranice okrsků)
severním směrem.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Praze – Klánovicích dne 19. 9. 2008
Ing. Ladislav Hrabal, CSc.,
starosta Městské části Praha – Klánovice

Informace z Úřadu městské části

Kancelář pro zemní plyn
Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
bude přistavena v pondělí 20.října (12.30 - 15 hod)
na parkovišti u Haly starosty Hanzala. Občanům poskytuje mj. zahájení, převod a ukončení odběru zemního
plynu, dále změny smluvního vztahu, převzetí reklamace,
výměnu plynoměru a informací o dodávce zemního plynu.
Kontakty: 267175174 a 267175202.

Dostavba školky pokračuje
V zářijovém vydání KZ jsme vás informovali o dokončování třetí etapy přístavby a rekonstrukci klánovické mateřské školy. K aktuálnímu stavu nám Petr Beneš (vedoucí
stavebního odboru ÚMČ) sdělil následující: „V současné
době se dokončují úpravy terénu. Bylo tu osazeno nové
schodiště a dokončeny travnaté i zpevněné plochy. Při-

Blahopřání našim jubilantům
V říjnu se dožívají významného životního
jubilea tito naši spoluobčané:

Karel Němeček
Miroslav Jarolím
Pavla Marešová
Josef Šrámek
Jiří Doležal
Stanislava Kasalová
Jaroslav Tomášek
Přejeme jim mnoho šťastných let!
Připravila Zuzana Dörflerová
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Místní knihovna

Tipy pro maminky

Výběr z knižních novinek

PŘEDNÁŠKA O BIOPOTRAVINÁCH. V úterý 21.října
od 10 hodin se v MC Klánovice (ul. Ke Znaku) koná přednáška o biopotravinách a ekologickém zemědělství. Přednášet bude Iva Buriánková. Určitě se dozvíte něco
nového a inspirativního pro vaši domácnost!
BŘIŠNÍ TANCE. Jestli chcete udělat něco pro svou fyzickou kondici i psychickou pohodu, máte možnost vždy
ve čtvrtek od 19.45 h (tělocvična Beseda) nebo i s dětmi
v 9.30 h (Mateřské centrum). V případě zájmu nás předem kontaktujte na tel. 604 315 231.
KROUŽKY. Na uvedeném telefonním čísle můžete získat
informace o nabídce kroužků pro děti i rodiče. Například:
Hudební krůčky, Hrátky s kytarou, Šikula, Pacholíček, Zpívánky, Cvičení rodičů s dětmi od 18 měsíců do 4 let.

Jitka Dlasková

Školní sloupek

Tak jsme zaplatili 45 tisíc…
Chtěl bych být optimistou a psát veselé sloupky ze života školy. Jsou chvíle, kdy se mi to daří. Teď se k tomu ale
nemohu donutit. Důvodů je pochopitelně více, ale jeden
z nich zní: zjistil jsem, že naše škola v roce 2008 za opravy
žaluzií zaplatila skoro 45 000 korun. To je téměř stejná
částka, jakou jsme měli k dispozici na nákup učebních pomůcek pro celou školu! Žaluzie se přitom neopravovaly proto,
že by byly staré nebo špatné. Neopravovaly se většinou ani
proto, že by je někdo nesprávně používal. Někdo je prostě
svévolně zničil, mnohé z nich i opakovaně. V této souvislosti
mě napadají dvě zásadní otázky. Ta první zní: PROČ někteří
žáci bezdůvodně ničí věci, které jim mají sloužit a pomáhat?
Ta druhá zní: JAKTO, že tomu nedokážeme zabránit?
Odpověď na první otázku neznám. Napadá mě, že
mnohé děti možná žijí v nadměrném blahobytu, neznají skutečnou cenu věcí a neváží si jich. Také denně vidím, že
mnohé děti, které jsou doma vzorné, se mezi spolužáky začnou chovat trochu jako zvířátka. Ale třeba je to ještě jinak.
Jasné odpovědi jsem se zatím nedopátral.
Druhá otázka se ale týká i nás, učitelů a pracovníků školy
vůbec. Jenže co děláme špatně? Dozory držíme, ale nelze
být pořád všude. Někdy závadu objevíme až po delší době,
jenže učitel má hlavně učit, ne soustavně kontrolovat stav
třídy. A kdyby měl školník denně kontrolovat stav zhruba 200
žaluzií, nedělal by v podstatě nic jiného. Když začneme nějaký vandalský čin vyšetřovat, obvykle narážíme na hradbu
falešné solidarity. A to, že by se viník v takovémto případě
dobrovolně přiznal, jsem snad ještě nezažil.
Samozřejmě, nechceme vychovávat z dětí „bonzáky“, to už
tu bylo. Ideální by bylo, kdyby si to ti slušní, kterým zničené prostředí vadí, dokázali s vandaly vyřídit sami. Jenže to mi v této chvíli
připadá jako utopie. A tak zřejmě příští rok zaplatíme vlastně úplně
zbytečně další desetitisíce. Nebo přeci jen na něco přijdem?

Michal Černý,
ředitel Masarykovy základní školy Praha – Klánovice

Alsanea, Raja: Děvčata z Rijádu
Berry,. Steve: Benátská zrada
Boyle, T.C.: Řeči řeči
Čech, Zdeněk: Anna Leonowensová a král Siamu Mongkut
Cempírek, Jan: Autostop
Dreyer, Eeleen: Budu tvůj stín
Faulks, Sebastian: James Bond-Peklo pro zvané
Francková, Zuzana: Stíny minulosti
Frýbová, Zdena: Hrůzy lásky a nenávisti
Janouchová, Kateřina: Jak jsem přišel na svět
Kerr, Peter: Maňana, maňana
King, Stephen: Hřbitov zvířátek
McBain, Ed: Jehlový podpatek a Zlo na ostrově
McClure, Ken: Fentonova zima
Sage, Angie: Výpravy za hrdinstvím
Šimková, Božena: Barevný rok
Wilson, J.: Dítě do kufru a Tajemství
Erickson, C.: Tajný život císařovny Josefiny
Koláček, Luboš: Vzpomínky na Ludvíka Součka
Čermák, Josef: Prahou Franze Kafky
Větvička, Václav: Vltava
Šámal, Zdeněk: Objektiv z Ruska
Crummeneri, Rainer: Vikingové
Čech, Jan: Droga zvaná letadla
Wines, Jacquie: I ty můžeš zachránit planetu
Berman, Eleanor: New York Průvodce
Horst, Han van der: Dějiny Nizozemska
Klíma, Jan: Dějiny Portugalska
Kocourek, Jaroslav: Český atlas. Praha
Braunová, Petra: Terezománie
Čtvrtek, Václav: Říkání o víle Amálce
Peisertová, Alena: Za pohádkou pohádka
Shan, Darren: Zabijáci úsvitu

Připravila Milena Klasová, knihovnice

Spolky

Kolik stojí hřišťátko?
Jak jste si určitě všimli, od letošního června
máme v centru naší obce nový herní prvek pro děti.
Najdete ho na hřišti mezi školou a zastávkou autobusu. Tento počin mohl být uskutečněn díky grantu
Magistrátu hl. města Prahy ve výši 80 000,- Kč, dále
díky několika sponzorům z řad našich občanů
(75 290,- Kč) a taktéž za přispění MČ Praha – Klánovice 32 112,- Kč, což jsou vyčíslené stavební práce.
Prvek v hodnotě 145 400,- Kč je tedy k dispozici našim
dětem. Zbývající část prostředků ve výši 9 890,- Kč je
počátečním vkladem na další úpravy, ve kterých
chceme pokračovat.

Jana Kučerová, Spolek přátel klánovické školky
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Hasiči se nenudili
Při psaní minulého příspěvku (o relativně klidných prázdninách) jsem netušil, jak budou následující týdny rušné.
POŽÁR DŘEVA. Dne 22.8. byla naše jednotka vyslána
k požáru dřeva a hospodářského stavení do ulice Českobrodské v Běchovicích. Vyjela v počtu osmi členů
s oběma vozidly v 10.25. Na místě jednotka dopravovala
vodu z Dubče a zajišťovala dopravu v místě zásahu.
Při něm byl zcela přerušen provoz po Českobrodské
směrem do centra. Návrat na základnu byl ve 13.15.
Na zásahu se podílely čtyři profesionální a tři dobrovolné jednotky,
a to Klánovice, Dubeč a Kunratice. Další zásah nedal na sebe
dlouho čekat. Již v 16.38 vyzval OPIS HZS Praha naší jednotku k
výjezdu na dohašovací práce na stejnou adresu do Běchovic. Jednotka se vrátila v 17.37.
DO STRAŠNIC! Následující výjezd se uskutečnil dne 7.9.
V 16.37 byla jednotka vyzvána k nástupu do pohotovosti
na Hasičskou stanici č. 5 do Strašnic, jako záloha, protože veškeré jednotky ze stanic č. 1 až 7 byly vyslány
k požáru tržnice v Libuňské ulici v Písnici. Opět vyjela obě
vozidla s 9 členy.
LIKVIDACE V TRŽNICI. V 18.20 vyslal operační důstojník
naší jednotku s vozidlem CAS 25 Liaz K k zásahu do zmíněné tržnice. Členové jednotky za pomoci dýchací techniky pomáhali likvidovat uskladněný materiál
ve skladovací hale. Celá jednotka s oběma vozy se vrátila na základnu v 21.40.
LES HOŘEL! Poslední zásah v minulém období se uskutečnil v neděli dne 14.9. v 10.44, kdy jednotka vyjela
k požáru lesa cca 120 m od konce ulice Kuchařské. Zde
byl zjištěn začínající požár lesního porostu. Jednotka pomocí vody a cisterny požár likvidovala.
Kromě výše uvedených zásahů se členové SDH Klánovice na základě žádosti vedoucího oddílu psovodů Městské policie dne 13.9. zúčastnili Mistrovství republiky
psovodů složek IZS, kde zajišťovali prostor pro vyhledávání
osob v terénu (o akci informujeme v rubrice Stalo se…).

Pavel Jaroš, zástupce velitele JSDH

Sociální služby

Za zeptání nic nedáte
Poradenský servis PORSE je registrovaná služba
(dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), která
pomáhá v situacích, kdy nevíte, co dělat. Potřebujete,
aby Vás někdo vyslechl, poskytl informace a Vy se mohli
rozmyslet, co dál. Do takové (nepříznivé) situace se
může dostat každý, ale ne každý má někoho, s kým tuto
situaci může řešit. Proto tu je poradenský servis, který poskytne pomoc a podporu na základě respektu ke každému příběhu. Vaše starosti a obavy se u nás mohou
řešit anonymně a vše je bezplatné.
A jaké že to jsou situace? Třeba hledání zaměstnání
nebo přechod z rodičovské dovolené do zaměstnání,
ujasnění si směru svého budoucího povolání, problémy
v rodině, právní problematika (občanská, trestní, rodinná,
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pracovní). Poradíme, na jaké dávky máte v té které situaci nárok a jaké služby můžete využít v Praze 21 a okolí.
Ptát se můžete i na vše, co souvisí se zdravotním a nemocenským pojištěním, anebo s mateřskou a rodičovskou dovolenou. Pomůžeme s obstaráním osobních
záležitostí administrativního charakteru. Najdete nás
od 13. října 2008 každé pondělí od 9.30 do 11.30
na Úřadě v Klánovicích v označených samostatných prostorách nebo můžete volat na tel.č.: 739 491 633 či psát
na e-mail: vera@neposeda.org.
Věra Jílková

Kulturní centrum Beseda

Zahráli nám Holanďané
V sobotu 6. září vystoupila na zahradě KC Beseda
holandská formace Janicek. Tuto kapelu původně založila česká emigrantka Jana Kostalova (čtěte bez háčků
a čárek stejně jako název skupiny). Příjemný poprock se
hezky poslouchal až do chvíle, kdy začalo pršet. Muzikanti se však nenechalli odradit, aparaturu nastěhovali do
kinosálu a odehráli ještě jeden blok.

Podzimní folkový čaj
Tradiční Folkový
čaj Lukyho Lukáče
se konal v neděli 21.
září v kinosále KCB.
Tentokrát byla
hlavním hostem písničkářka Žofka Kabelková, zapsaná
především jako nejmladší vítězka Porty.
Na fotografii konvice folkového čaje (speciálně vyrobená
a podepsaná celebritami) v pozadí Luky Lukáč, Žofka
Kabelková a Peter Piatko (u tabule).

Výstava Zdeňka Kindla
Pozoruhodný malíř, sochař a grafik žije a pracuje v současné době v Broumovském výběžku, v obci Zdoňov. Specializuje se na hlubotisk, kombinované techniky a novou
techniku reliéfního tisku, jejímž je sám autorem. Technické
údaje tohoto tisku nezveřejňuje. Každý grafický list je originál. Zdeněk Kindl vystavuje v KC Beseda až do konce října.

Zahradnická burza
Druhý ročník klánovické zahradnické burzy proběhne
o třetím říjnovém víkendu. V sobotu 18.10. (10-13 hod)
mohou obyvatelé Klánovic a okolí připravit a odevzdat své
výpěstky. Každý zájemce vyplní evidenční lístek s požadovanou cenou. V neděli 19.10. (13-17 hod) se rostliny
budou nabízet k prodeji. Pořadatel si účtuje 10% manipulační poplatek z ceny. Neprodané rostliny budou po ukončení burzy vráceny majitelům (19.10, od 17 do 19 hod).
Právě v neděli je v kině navíc připraven doprovodný program pro děti, od 16 h se promítá film Kung Fu Panda.

Martina Petráčková
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Vstupné: 200,- Kč. Předprodej: Knihkupectví nad Lesy,
podatelna Úřadu Prahy 21.
Další informace: tel. 777 811 331.

Fotbalisté začali úspěšně
A-mužstvo v I. B třídě zatím válí. Ve druhém kole přivítalo doma rezervu ČAFC a zvítězilo 3:0. Poté přivezlo
bod z Hostivaře (1:1). V dalším utkání na domácím hřišti
zdolalo Union Žižkov 6:0. A když už potřetí venku bodovalo, tentokrát vyhrálo na půdě Újezda P-4 výsledkem
3:2, usadilo se na třetím místě tabulky.
Také B-mužstvo (III. třída) v prvních kolech obstálo.
Během tří zapasů nenašlo přemožitele. Nejdřív vyhrálo
na hřišti mužstva Koloděje B 3:1, pak remizovalo doma
s céčkem Junioru 1:1 a v dalším utkání vyválčilo bod
v Kolovratech, s tamní rezervou se rozešlo smírně 2:2.
Dorostenci vstoupili do podzimní části I.třídy vítězstvím nad béčkem Bohemians 3:0. V dalších třech zápasech, i přes solidní výkony, už žádný bod nezískali. Doma
v nádherném utkání podlehli Admiře B 2:4, poté si dojeli
pro očekávaný debakl do Podolí, s tamním béčkem prohráli 1:6. Doma s Rapidem Malešice absolvovali přestřelku, podlehli 3:4.
Starší žáci v I. třídě nejdřív vyhráli venku nad Kingem
2:0. V dalších dvou utkáních se jim tolik nedařilo. Doma
nestačili na Loko Vltavín (0:2) a venku na Podolí B (1:3).
Mladší žáci ve jsou II. třídě zatím na nule. Venku nejdřív podlehli Meteoru C 1:4, v dalším kole prohráli doma
s Cholupicemi 2:4 a ve třetím zápase nestačili v Braníku
na tamní céčko (0:11). V předehrávce prohráli na domácí
půdě s mužstvem Dolní Měcholupy 1:3.
Starší přípravka Mini 10 své soupeře válcuje. V Kolovratech vyhrála 3:1, doma porazila Jižní Město B 3:1
a poté v Dubči připravila domácímu týmu debakl 5:0.
Mladší přípravka Mini 8 v prvním utkání prohrála
s Újezdem nad Lesy 5:7, ve druhém kole si dojela do Satalic pro vítězství 10:2. Pak bohužel doma těsně prohrála
s Třeboradicemi B 1:2.
Více informací najdete na www.fkklanovice.cz.
JK

Co, kdy, kde…

Tipy pro volný čas
ŠANCE I PRO DOSPĚLÁKY! Výtvarná dílna Táni Macholdové je od začátku října otevřená nejen pro děti, ale
také pro dospělé. Případní zájemci mají možnost každé
pondělí (19 – 20.30 h) v hlavní budově Masarykovy základní školy v Klánovicích. Více informací: www.tanja.cz,
tel. 777 055 121.
POJĎTE CVIČIT! Rehabilitační cvičení páteře se koná
každou středu (18-19 h) ve staré tělocvičně klánovické
Besedy. Pokud se chcete protáhnout, uvolnit a posílit své
svaly, stačí přijít, přinést si podložku na cvičení a přidat
se. Bližší informace na tel. 281 96 02 82.
KONCERT U SOUSEDŮ. Hudební formace Spirituál
kvintet patří k tuzemským legendám. Ve čtvrtek 16.října
koncertuje v Újezdě nad Lesy, konkrétně ve Společenském sále ZŠ Masarykova. Začátek vystoupení: 19 h.

Názory

Nebýt radikální
Nejsem prvním
ani posledním, kdo
si klade otázku, jak
se bude situace kolem Klánovického
lesa dále vyvíjet tedy, zda golf v lese
dostane zelenou.
Vzhledem k tomu,
že ke zdejšímu lesu
mám již od dětství velmi kladný vztah a přirostl mi k srdci,
rozhodl jsem se v pondělí 15. září navštívit zasedání klánovického zastupitelstva a dozvědět se případné nové informace. Během jednání jsem si samozřejmě všiml, že
udrtivé většiny zastupitelů nemá „golfový projekt“ zastání.
Zaujal mě ale odlišný přístup ve vyjadřování negativního
stanoviska k této věci. Na zastupitelstvu jsem zaregistroval dva odlišné přístupy. První je „radikální za každou
cenu“ s cílem prosazovat a vyjadřovat odpor proti „golfu
v lese“ vždy a nenechat na jeho příznivcích nit suchou.
Problémem jsou ale některá neobratná vyjádření, která,
jak na zasedání zastupitelstva řekl Petr Kubíček, dělají
lesu „medvědí službu“. Druhý přístup si klade stejný cíl
jako ten první, ale s tím rozdílem, že odmítavý názor
na „golfový projekt“ je vyjadřován důrazně, ale nikoliv
zbrkle. Jde o dvě cesty, které by měly vést ke stejnému cíli.
Obávám se však, že přístup laciných vyjádření není
zrovna to, co by lesu pomohlo. Nejsme ve válce, kde stačí
použít hrubou sílu k udolání protivníka. Být radikální není
na místě.

Vilém Čáp,
předseda Klubu Mladých sociálních demokratů P- 14
(kráceno)

Dětské hřiště
Tato dvě slova umožňují si představit pískoviště, skluzavku, nějakou prolézačku a děti, jak si hrají. Taková představa jistě každého přesvědčí o správnosti a nutnosti
dětského hřiště. A právě s tím počítá společnost Forest
Golf Resort Praha, která má v úmyslu vybudovat „dětské
hřiště“ nedaleko své restaurace v Klánovickém lese. Členové této společnosti věří, že takový záměr občany přesvědčí o jejich velkorysosti vůči dětem a jiné posouzení,
za jakých podmínek a proč chtějí vybudovat toto zařízení,
označují za nemorální a absurdní. Pokud by to byla jiná
společnost, která nemá v úmyslu kácet les a ničit přírodu, pak bychom takový záměr mohli jen přivítat. Jenže
„dětské hřiště“ v tomto případě je úzce spojeno s golfovým hřištěm a hlavním cílem je získat lesní pozemek.

Vladimír Štuller (kráceno)
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Co děti – mají si kde hrát?
Před několika dny se ve schránkách objevil leták
OSZKL „les opět v ohrožení“, který jako již v minulosti mnohokrát alarmuje k záchraně lesa. Proti čemu? Tentokrát
proti dětskému hřišti. Bludy o „salámovacích metodách“,
parkovištích či obchodech by mohly být úsměvné, pokud
by nebyly myšleny vážně a starosta Hrabal na jednání ZMČ
(15.9.) dokonce nechtěl iniciovat přijetí usnesení PROTI
dětskému hřišti, které by mělo vzniknout na okraji rekreačního lesa, na podmáčeném pozemku bez „kácení“ a navíc
které bude hrazeno ze soukromých prostředků.
Musím ocenit, že se aktivisté za dva a půl roku naučili
znát definice z územního plánu, nebo alespoň jejich část
týkající se využití ploch SO2. Možná by si mohli doplnit vědomosti ze stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, zákona o ochraně přírody či zákona
olesích, protože by tak možná doznali, že rekonstrukce
klubovny není žádná „černá stavba“, že v rekreačním lese,
kteroužto kategorií je označen Klánovický les, má mít přednost jiné využití než hospodářské a třeba také to, že dětské
hřiště posouzení vlivu na životní prostředí nepodléhá.
Jepravdou, že po podání stížnosti na Českou inspekci životního prostředí pro podjatost orgánu státní správy, žaloby na ing.Tylovou na ochranu dobrého jména FGRP a.s.,
si už tzv. „ochránci“ nedovolí tak jako před volbami v roce
2006 šířit lži o kácení 150 a více hektarů lesa, oplocování
či stavění hotelů a domů. Všemi možnými i (doslova) nemožnými prostředky však pokračují dál v šíření dezinformací, zastrašování veřejnosti a v červnu zahájené
mediálně atraktivní kampani proti zlému investorovi, to vše
ve snaze zviditelnit zeleného kandidáta do Senátu.
Bylo by úsilí tohoto sdružení zaměřeno jinak či utlumeno, kdybychom „obdarovali“ částkou osmi milionů
korun jednoho pana inženýra, který údajně metodicky řídí
a finančně podporuje OSZKL, jak po nás požadoval?
Nebo kdyby podnik Lesy ČR s.p. pronajal les OSZKL
kblíže neurčenému účelu? Možná, že Klánovický les je
bezva píseček pro některé členy OSZKL, ale děti mají
ten svůj jen u špinavého nádraží a hodně frekventované
ul.Slavětínské, po níž denně projede téměř 8000 aut.
A tak říkám, že děti si zatím NEMAJÍ KDE HRÁT!

Monika Bažantová

Poděkování všem galantním
klánovickým mužům
Jako matka cestující často vlakem se svým potomkem ve vlastním kočárku bych chtěla upřímně poděkovat
všem galantním mužům (vystupujícím společně s námi v
Klánovicích) za ochotnou pomoc při překonávání podchodu u nádraží. Bez této, vždy sporadicky nabízené pomoci, bych s kočárkem zřejmě musela objet nádraží
po silnici, neboť dřevěná prkna (která mají sloužit ke zdolávání schodů) jsou zejména u vstupu do podchodu pro
cestující přijíždějící z Prahy natolik zdemolovaná, že je
nelze použít a nést kočárek sama po strmém schodišti je
značně nebezpečné.
Zodpovědní činitelé dlouhodobým ignorováním tohoto
neutěšeného stavu podchodu (a to už vůbec nezmiňuji
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hluboký estetický zážitek, který nicméně nebrání funkčnosti) sice vytvářejí rámec pro projevy galantnosti, ale
myslím, že i ostatní cestující by uvítali nezávislost při zdolávání schodů.
Pokud by se kdokoliv domníval, že situace není kritická, ráda kočárek zapůjčím. Ovšem, z pochopitelných
důvodů bez své ratolesti.
Martina Petráčková (kráceno)

Komu by tady vadila
nová soukromá školka?
Ačkoliv bydlím v sousedních Šestajovicích, Klánovice
mi přirostly k srdci. Jezdila jsem sem už jako malá vlakem a pěšky šlapala z nádraží přes Klánovický les. Klánovice pro mě vždy byly symbolem obce, kde se lidé znají
a pomáhají si. Klánovice pro mě znamenaly malý ostrůvek klidu a pohody v ruchu velké Prahy.
Proto jsem velmi přivítala, když jsem se dozvěděla, že
v Klánovicích by brzy měla vzniknout nová mateřská
školka. Jedná se sice o soukromou školku, ale získat dnes
místo v jakékoliv školce se pro rodiny s malými dětmi
rovná pomalu zázraku. Natož místo ve školce v krásných
Klánovicích, kousek od lesa.
Mám syna, kterému budou na podzim tři roky, a doufala jsem, že od září bude moci začít chodit do nové
školky a já se znovu zapojím do pracovního procesu.
Bohužel jsem se dozvěděla, že realita je jiná. Několik „milých“ sousedů oné mateřské školky zahájilo velkolepou
kampaň k zastavení či alespoň zpomalení jejího vzniku.
Vadí jim v podstatě všechno: od „hluku“, který tří až šestileté děti vydávají, až po to, že je malí uličníci budou přes
dvoumetrový plot šmírovat a všemožně rušit při siestě
ubazénu. A to jsme ještě nezmínili ty „stovky“ aut, které
začnou ke školce zajíždět...
Pro občany, kteří nemají vlastní děti, vnoučata, či synovce a neteře v předškolním věku a také snachy, dcery
nebo tetičky, které se zoufale potřebují vrátit do práce, jen
malé připomenutí: děti tráví venku přibližně dvě hodiny
denně včetně procházky po okolí, v lese apod. Většinou
se jedná o dobu během dopoledne a pak znovu po druhé
hodině odpolední a pouze za pěkného počasí. To, že
předškolní děti nerozbíjejí okna, nestřílejí prakem a nekladou pasti v podobě mrtvých myší před vchodem nic
netušícím sousedům, snad netřeba připomínat. A co se
aut týče, tak nová „pražská magistrála“ se z Lovčické ulice
podle mého názoru také nestane. Navíc by školka měla
mít i vlastní parkovací místa pro rodiče, kteří své ratolesti
budou vozit autem.
Bláhově jsem se domnívala, že Klánovice jsou pro
všechny. Pro děti, dospělé i starší občany. A že všichni
zde mají místo…
Emilie Pražáková (kráceno)

Chcete diskutovat 24 hodin
denně?
K dispozici je vám internetové Diskuzní fórum na
www.praha-klanovice.cz

Klánovický zpravodaj
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KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ
Dobrá adresa pro Vaši inzerci
Příjem inzerátů: Alena Slezáková
e-mail:
slezakova@praha-klanovice.cz
tel: 28196 02 16, 605 272 431
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POZOR!
Jsme i na internetu!
Čtěte KZ plus
(aneb co se nevešlo
do tištěného vydání)

www.praha-klanovice.cz

placená inzerce

KURZY ANGLIČTINY
A PRÁCE NA PC V BĚCHOVICÍCH
Nabízíme poslední volná místa v kurzech angličtiny a základech práce
na počítači pro všechny. Možnost volby z dopoledních a odpoledních kurzů. Výuka probíhá v malých skupinách. Příznivé ceny.
Více informací na www.neposeda.org/vpp
Kontakty: mobil: 733 685 911,
e-mail: neposeda.janek@email.cz

Rezidence & Wellness Blatov
hledá pro svou nově otevřenou
provozovnu v Újezdu nad Lesy
spolehlivé pracovníky
pro níže uvedené volné pozice:
uklízečka/pokojská
obsluha baru,
manikérka,
pedikérka,
kadeřnice.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ
Od října opět zahajujeme individuální doučování
žáků ZŠ v předmětech:

matematika, český jazyk, angličtina.
Cena lekce: 200 Kč
Kontakty:
mobil: 733 685 911, e-mail: neposeda.janek@email.cz

Ušetříte až 1.000.000,-na výstavbě Vašeho rodinného domu.
Beru i náročné případy.
Renovace po stavbaření jiných firem.
Telefon: 775 555 584

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

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

Očekávaný nástup:
listopad 2008
V případě zájmu zašlete Váš profesní životopis nejlépe s fotografií a uvedením
pozice na e-mail:
dagmar.polakova@kossuth.cz,
příp. volejte na tel.: 724 912 858.

AGELENA

❐ pokládka parket

dřevěné a laminátové podlahy

❐ pokládka plovoucích podlah

Načešická 1492
Praha 9 - Újezd nad Lesy
e-mai: zidkova@tiscali.cz

❐ čištění koberců a čalounění

❐ broušení a lakování parket

tel./fax: 281 971 284
mobil: 603 523 210

Klánovický zpravodaj
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ANNE
HOLANDSKÝ NÁBYTEK
A BYTOVÉ DOPLŇKY
.....n o v é z b o ž í
www.anneholandskynabytek.cz

po - pá 10-17,
so 9-13
Praha 9-Xaverov
Ve Žlíbku 1800
(bývalé drůbežářské závody)
Tel. 774 720 406
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PANDA CLUB
Kateřina Ciprová
Okružní 936, 250 91 Zeleneč
tel: 720 453 180, www.pandaclub.cz
• Panda Club nabízí kvalifikovanou péči o Vaše
dítě ve věku od 3 do 6 let.
• Program je připraven tak, aby bylo dětem
umožněno se formou hry rozvíjet duševně,
pohybově, výtvarně a hudebně. Část programu
věnována výuce anglického jazyka.
• Na základě individuální domluvy zajistíme
krátkodobé hlídání dětí do 3 let věku.

AKTUALITY
• Děti zapsané do konce měsíce října 2008
neplatí zápisné.
• Do konce měsíce října 2008 je každou středu
dopoledne pobyt dítěte v Panda Clubu
zdarma. S ohledem na kapacitu prostor je
nutná včasná rezervace místa.
• Zahájili jsme zápis do třídy s výukou anglického jazyka pod vedením rodilé mluvčí.

O.S. NEPOSEDA PO PRÁZDNINÁCH
ZNOVU OTEVÍRÁ VŠECHNY SVÉ PROGRAMY:
Otevřený klub Mikrobus

Angličtina pro nejmenší

pro děti 6 – 12 let, Po + Čt 13-16h

St 10 – 11h

NZDM Autobus

Dohled nad dětmi dle dohody

pro mládež 12 – 26 let, Po + Út + St 16 – 19:30h

na tel: 605 292 656

Rodičovské centrum Koloběžka

pro rodiče na rod. dovolené s dětmi, Út 10–12h

DÁLE CHYSTÁME TYTO AKCE:

Poradenský servis PORSE

8. 10. 16 h Akce ve sk8 parku

sociálně právní, po dohodě na tel: 739 491 633
(poradny v Běchovicích, Klánovicích i Újezdě nad Lesy)

Kurzy anglického jazyka a práce na PC
v dopoledních i odpoledních hodinách,
info na www.neposeda.org/vpp, 733 685 911

Doučování dětí ZŠ
v předmětech MAT, Čj, Aj, tel: 733 685 911
Pro rodiče na rodičovské dovolené s dětmi v rámci RC
Koloběžka dále nabízíme (info na tel: 733 182 520):

Hudební škola Yamaha
Čt 9- 12h (podle věku dítěte)

Výtvarný kroužek pro děti s rodiči
Pá 10 – 12h

Výtvarné dílny pro dospělé
pátek 2 x do měsíce 18 – 21h

NZDM Autobus

18 h Přednáška - Přírodní věda Života,
Zdraví a Léčení
v RC Koloběžka

11. 10. Výroční akce o.s. Neposeda
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14:30 otevření dveří – přijďte se podívat jak to u nás vypadá
15:30 slavnostní otevření Poradenského servisu PORSE
(účast přislíbili zastupitelé Běchovic, Klánovici Újezda nad lesy
16:00 loutkové divadlo Palačinková Pepina

15. 10. Turnaj ve stolním tenise v NZDM Autobus
Prostory o.s. Neposeda se nacházejí v areálu Na Staré
Poště, Českobrodská 1, Praha – Běchovice.
Více informací na www.neposeda.org

Klánovický zpravodaj

10

XVII. ročník

strana

“ PARTNER PRO VAŠI STAVBU “

STAVEBNINY KRUTSKÝ
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 724 790 791, 602 384 790
www.krutsky.cz e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR ZDARMA !!!
***********************************************************************************************

PODZIMNÍ AKCE - BALÍČEK POROTHERM 1+3
Pro nadcházející podzimní stavební sezónu 2008 byl připraven “Balíček porotherm 1 + 3”,
ve kterém mohou individuální stavebníci získat několik výhod:
•
•
•
•

SLEVU 38% NA CIHLY POROTHERM P+D, CB A STROPNÍ SYSTÉM MIAKO - MIN. ODBĚR 18 PALET
DOTACI NA ODBĚR ZEMNÍHO PLYNU OD SPOLEČNOSTI VEMEX 7.000 Kč
150 KS LÍCOVÝCH CIHEL TERCA KLINKER ZA 1 Kč/ks
SLEVU 20 % NA KOMÍNOVÝ SYSTÉM UNI PLUS, SLEVU 25 % NA KOMÍNOVÝ SYSTÉM ABSOLUT
VČETNĚ REVIZE KOMÍNU KE KOLAUDACI V HODNOTĚ 1.500 Kč
***************************************************************************************************

!! ZAJÍMAVÉ CENOVÉ AKCE A SLEVY –
INFORMACE NA WWW.KRUTSKY.CZ,
NEBO V PRODEJNĚ STAVEBNIN !!
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Vážení spoluobčané!
Před 3 lety jsem se odmlčel a sám sobě sliboval, že veškeré dění v Klánovicích
úplně vypustím. Věnoval jsem se budování polikliniky v Jirnech. Po dvou letech práce
je od 1.9. tohoto roku plně v provozu 16 odborností, jsou uzavřeny smlouvy se všemi
zdravotními pojišťovnami. Škoda, mohla stát tady, ale zvítězilo řvaní několika jedinců:
jen aby Jágrovi něco nevyšlo! Buďte spokojeni, uškodili jste všem, jen ne mně!
Dne 15. 9. jsem se po dlouhé době účastnil jednání zastupitelstva v místním kině. Do toho večera jsem takovou estrádu a přehlídku neschopnosti neviděl. Kdyby mi to někdo vyprávěl, nevěřil
bych. Naprosto nepřipravené zasedání, vedení schůze nulové, poloprázdný sál. Toto zastupitelstvo
ani lidem nestojí za to, aby přišli. Místo konkrétních návrhů, nápadů nebo aspoň informací pro občany, jen hadrkování. Nikdo nemá včas některé podklady, nejlépe je všechno odsunout…
V tomto zmatku jediný, kdo se snaží udržet základní regule a dát jednání nějaký smysl a řád,
je pan Ing. Kubíček. Budiž mu za to dík, ale jeho snahy a schopností je tam škoda. Vedle sedící
docent Turek je evidentně rezignující, skleslý, asi se za kolegy stydí. Pan redaktor Karban, se svým
sarkastickým výrazem i humorem, je zcela bezmocný vůči indolenci ostatních, držme mu palce
alespoň ve vedení Zpravodaje, změna je potřebná. Pan starosta Hrabal evidentně nezvládá vedení
schůze . Po jeho pravici sedící doktor Dušek, který měl vždy a ke všemu připomínky a vysvětlivky.
S arogancí sobě vlastní se přímo kochá tím, jak se starosta koupe ve vlastní šťávě, ale nepomůže mu.
Se stejnou arogancí po chvíli vysvětluje odměnu (38 tis), kterou udělil svému otci za jeho sezení
v Úřadě. Na Úřadu jsou i jiní pracovníci, kteří tam deset let pracují (a poctivě), těm není ani poděkováno, natož aby dostali finanční odměnu. Jediná zastupitelka mezi muži si 3 hodiny luští křížovku,
vůbec nepromluví (což je v tomto případě asi dobře), ale dokáže k jednomu bodu hlasovat třikrát
a pokaždé jinak. Gratuluji. Doktor Brabenec jako vždy přesně neví, co chce, jak a proč to chce,
hlavně když rozvážně hovoří. Myslím, že kdyby se konečně zvedl a ze zastupitelstva odešel, bude
na jeho lidoveckém pozadí vidět vytetované inventární číslo místního úřadu. Nezaslouží také odměnu? Ing. Losert, dandy místního zastupitelstva, překonal všechny představy: jako vždyvtipný se
jako jediný svému vtipu srdečně zasměje. Ale záhy předloží jasné a přímočaré řešení čehokoli.
Na každý problém ustanovit komisi, její zasedání odsunout o půl roku, přivolat konzultanty, kteří
tomu nerozumí. Z tohoto prdu pak vytvořit tabulku, podtrhat ji barevnými fixy, svázat do desek
a založit. Ing. Losert pak bude nekompromisně trestat nepořádek v obci. Doufám, že začne neřízenou skládkou na vlastním pozemku. Ostatně, proč nebylo proti němu ještě zahájeno správní řízení.
Myslím, že by mohl dostat slušnou pokutu, každý je povinen dbát o svou zahradu a nemovitost.
V tomto případě, jedná se o zastupitele a bývalého starostu, bych se držel horní hranice sazby.
Na druhou stranu, tento zastupitel se zabývá myšlenkou zřízení mikrobusové linky od Besedy
na Počernicko, přepych pro obec, která nemá ani floka. A právě proto, že nejsou peníze ani na opravu
komunikací a silnic, spíš připomínají tankodrom, navrhuji místo mikrobusu zakoupit obrněné vozidlo,
které by mělo zastávku u každé lavičky, ty pro změnu zakoupí doktor Brabenec ze svého (místo
stavby DPS). Také by mohl u každé zastávky vypálit čestnou salvu na počest zastupitelstva.
Proboha, lidi, co jste si to zvolili? To je opravdu všem všechno jedno?
Bývalý starosta a zastupitel pan Hladík mě správně doplňuje: podívejte se na okolní obce,
rychle se rozvíjejí, pečují o zeleň, komunikace, rozvoj infrastruktury. Co se zlepšilo tady?
Konec špičkování. Je mi z toho smutno, tohle není řízení a vedení obce, to je cesta k úplné
degradaci a dehonestaci kdysi dobré adresy Praha – Klánovice!
Závěrem konstatuji, že místo na uveřejnění svého článku jsem si řádně zakoupil.
Doufám, že i případné reakce budou v příštím Zpravodaji také na místech zaplacených tvůrcem článku.
Hodně štěstí čtenářům!

MUDr. Jan Jágr
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587, http://www.klanovickeforum.cz

Program Kulturního centra Beseda - říjen 2008
Od středy 1.10.2008 (celý měsíc)
Čtvrtek 2.10.2008, 19.30

VÝSTAVA: ZDENĚK KINDL, MALÍŘ, SOCHAŘ A GRAFIK
KINO: SMUTEK PANÍ ŠNAJDROVÉ

ČR, Albánie 2007, 110 min, milostný, přístupný. Režie: Piro MILKANI. Hrají: Nik XHELILAJ, Anna GEISLEROVÁ, Michele PLACIDO ad. Je horké léto začátku 60. let minulého století, právě se začíná neuvěřitelné, ale pravdivé dobrodružství tří mladých studentů pražské FAMU…

Středa 8.10.2008, 9.00 – 12.00

KURZ: UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY

Výroba šperků z korálků. Cena (včetně materiálu): 250,-Kč Lektorka Andrea Janotová, členka Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel. Počet míst omezen. Přihlášky
na tel. 720 569 245, e-mail: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 9.10.2008, 19.30

KINO: RENÉ

ČR, 2008, 85 minut ,dokument. Režie: Helena Třeštíková. Ryze dokumentární film se syrovou autentičností vypráví těžko uvěřitelný příběh Reného, který byl od sedmnácti let sledován filmovou kamerou na své cestě mezi vězeními a krátkými pobyty na svobodě.

Čtvrtek 9.10.2008, 11.00

DĚTSKÉ DIVADLO: O DVOU NEPOSLUŠNÝCH TELÁTKÁCH

Pohádka plná zvířátek a legrácek. Hraje divadlo Vysmáto Aleše Bílka. Vstupné 40,-Kč/os.

Neděle 12.10.2008, 17.00

KONCERT: DĚTI Z KLÁNOVICKÉ ZŠ MUZICÍRUJÍ

Koncert dětí z Klánovic, které chtějí tímto způsobem poděkovat sponzorům, kteří přispěli na rekonstrukci dětského hřiště v parčíku u školy.

Úterý 14.10.2008, 19.30

KINO: U MĚ DOBRÝ

ČR, 2008, 102 min, komedie, od 12 let. Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Boleslav Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková, Josef Somr, Miroslav Vladyka, Vladimír Javorský, Petr Forman. Komedie z divokých 90. let. Film na motivy povídek Petra Šabacha, podle scénáře Petra Jarchovského

Čtvrtek 16.10.2008, 19.30

KINO: PAŘÍŽ

Francie 2008, 130 minut, romantický, české titulky, od 12 let. Režie: Cédric Klapisch. Hrají: Juliette Binoche, Romain Duris. Příběh jednoho nemocného Pařížana,
který se sám sebe ptá, jestli umře. Jeho stav mu dává nový a odlišný pohled na všechny lidi, které dennodenně potkává.

Sobota 18.10.2008, 10.00 – 13.00
Neděle 19.10.2008, 13.00 – 17.00

II. KLÁNOVICKÁ ZAHRADNICKÁ BURZA – sběr rostlin k prodeji
II. KLÁNOVICKÁ ZAHRADNICKÁ BURZA – prodej

Své výpěstky, obvykle přehuštěné výsadby na zahradě, mohou obyvatelé Klánovic a okolí připravit a odevzdat vhodně zabalené v určený den v KCB. Při odevzdání
vyplní majitel evidenční lístek s označením rostliny a požadovanou cenou. Rostliny budou nabídnuty návštěvníkům burzy. Neprodané rostliny budou po ukončení
burzy vráceny majitelům. Vše proběhne v parku KCB.

Neděle 19.10.2008, 16.00

KINO: KUNG FU PANDA

USA, 2008 animovaný, rodinný, 93 minut, dabing. Režie: Mark Osborne, John Stevenson. Na scénu nastupuje mladý, neklidný, roztomilý a totálně nešikovný pandí
chlapík jménem Po. Musí ujít cestu, během níž se z uťápnutého prodavače nudlových polévek stane legendární Dračí bojovník

Středa 22.10. 9.00 - 12.00

KURZ: UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY

Malba na hedvábí. Cena (včetně materiálu - šátek, šál, pouzdro na brýle) 380,-Kč. Lektorka Andrea Janotová, členka Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel.Počet
míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245, e-mail: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 23.10.2008, 19.30

SUPER KINO: KONEČNĚ SPOLU

USA 2008, 100 min, romantická komedie, české titulky, od 12 let. Režie: Helen Hunt. Hrají: H. Hunt, C.Firth, M. Broderick ad. Hit měsíce!

VÍKEND VĚNOVANÝ 90. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
Sobota 25.10.2008, 13.00
II. OTEVŘENÝ TURNAJ V PÉTANQUE - O ČESKÉ SRDCE
Do souboje tříčlenných týmů můžete zasáhnout také vy. Ženy, muži i děti. Kdo nepřijde, ten nevyhraje. Rychlá registrace družstev proběhne ve 13 hodin v parku KC
Beseda. Odměna pro vítěze bude stejně jako loni sladká.

Sobota 25.10.2008, 19.30

RETRO KINO: PÍSNIČKÁŘ

ČSR 1932, 98 min, drama: Režie: Svatopluk Innemann. Hrají: Karel Hašler, Marie Šponarová, Antonín Novotný, Adolf Jerger, Alfred Rittig. Osudy českého vlastence
podněcujícího národní sebevědomí. S písněmi Karla Hašlera, který také vytvořil hlavní roli. Vstup volný!

Neděle 26.10.2008, 18.00

SVÁTEČNÍ KONCERT: TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ…

Unikátní koncert, ve kterém si připomeneme legendárního písničkáře, herce a vlastence Karla Hašlera. Zazní i jiné melodie prvorepublikových kaváren a kabaretů.
Postupně vystoupí: Alena Nejedlá (kytara) + Jitka Jírová (harmonika), Jan Kvapil (housle) + Vojtěch Vojtěch (klavír), Originální trio harfenistky Zbyňky Šolcové. Průvodní slovo: Jiří Karban (iniciátor akce).
PARTNEREM PROJEKTU JE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KLÁNOVICE
Rezervace a ceny vstupenek
• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého, 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz) • Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB během akcí, nebo telefonicky na 604 288 076
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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