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2007 K L Á N O V I C K !

V tomto
čísle najdete:

Z jednání Zastupitelstva MČ

!

Informace z Úřadu,
výborů a komisí

!

Rozhovory
se členy Zastupitelstva

!

Prázdninové jízdní řády
autobusů a vlaků

!

Rybáři dětem

!
Text: Foto Tomáš Hradecký

Léto s Klánovickým fórem

!

Pěvecký sbor Claireton Chorale

!

Fotbalisté finišovali

!

Polemiky nejen kolem golfu

!

ZDARMA

Pohledem na startující v hlavní kategorii se vracíme k letošnímu ročníku Běhu Terryho Foxe,
který se v Klánovicích konal v sobotu 26. května. Uvnitř čísla najdete další fotografie i informace.
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z j e d n á n í Za s t u p i t e l s t va M Č

Zasedání dne 18. června
Jednání začínajícího tentokrát již v 17 hodin se od začátku účastnilo šest členů zastupitelstva. Pánové ing.
Kubíček a MUDr. Brabenec dorazili z pracovních důvodů až krátce po začátku jednání, Jiří Karban byl
z důvodu zahraniční dovolené omluven. V jednací síni
bylo přítomno přibližně dvacet dalších klánovických
občanů. Z projednávaných bodů vybíráme:
- návrh dlouhodobé koncepce MČ připravený Komisí
výstavby pod vedením doc. Turka bude doplněn
o připomínky ostatních členů ZMČ a komisí do příštího jednání.
- ve věci vjezdu nákladních automobilů těžších než
6 tun bylo dohodnuto s újezdským Stavebním úřadem, že stavebníci domů v Klánovicích musí jednat
s klánovickým Úřadem MČ o dopravním zajištění
stavby.
- komise výstavby a školská vypracují do příštího zasedání ZMČ návrh na využití pozemku u mateřské
školy.
- byla vytvořena skupina pro přípravu metodiky řízení stavebních projektů ve složení D. Dušek, Kubíček, Losert, Turek, Vilgusová, Beneš. Materiál bude
předložen ke schválení na zářijovém zasedání zastupitelstva.
- na návrh starosty se budou napříště v oficiálním zápisu jednání Zastupitelstva uvádět pouze návrhy
usnesení, veškeré hlasovatelné protinávrhy, z výroků zastupitelů pouze takové, o jejichž zapsání příslušný zastupitel požádá a zastupitelstvo odsouhlasí jejich znění, a výsledky hlasování (schváleno 7
hlasy, proti Kubíček).
- starosta navrhl zrušení usnesení 1/2007 o pořizování audiozáznamů z jednání ZMČ z finančních důvodů – Zastupitelstvo neschválilo (pro Dušek, Hrabal,
Vilgusová, Losert, proti Brabenec, Turek, Lukáš, Kubíček), od příště se z jednání pořizuje audiozáznam.
- Ing. Marek Polický odstoupil z Finančního výboru.
Na návrh starosty ZMČ na jeho místo zvolilo Ing.
Michala Gabriela (všichni pro).
- ZMČ projednalo výsledky hospodaření MČ za loňský rok přes nesouhlas předsedy FV Kubíčka (FV
neměl čas na projednání). Schodek upraveného rozpočtu ve výši 7,23 mil. Kč je krytý z výsledku hospodaření roku 2005 (1,65 mil.Kč), z ponechaných prostředků z roku 2005 na akci Rekonstrukce sociálního
zázemí koupaliště (1,15 mil.Kč), z prostředků na finanční vyrovnání roku 2005 (0,001 mil.Kč.) a z bezúročné půjčky hl.m.Prahy ve výši 6 699,5 tis.Kč na
akce JPD 2, která bude z velké části splacena po
obdržení dotace z fondů EU (pouze neuznané výdaje ve výši 300 tis. Kč bude třeba uhradit
z rozpočtu). Hospodářský výsledek MČ Klánovice za
loňský rok tak činí +2,9 mil. Kč. Výsledek hospodaření byl schválen (pro Brabenec, Dušek, Hrabal,
Losert, Vilgusová, proti Kubíček, Lukáš, Turek).
- ZMČ schválilo navýšení rozpočtu MČ na rok 2007
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přes nesouhlas předsedy FV Kubíčka (FV neměl
čas na projednání). Příjmy i výdaje byly zvýšeny
o 3,5 mil. Kč (vše z dotace MHMP – ČOV,kanalizace,
vodovod 2,5 mil. Kč, úpravy požární zbrojnice 900
tis. Kč, nákup knih do knihovny 50 tis. Kč, příprava
a zkoušky odborné způsobilosti pracovníků Úřadu
MČ 50 tis.Kč), takže nová výše prostředků pro letošní rok činí 24,12 mil. Kč (pro Brabenec, Dušek,
Hrabal, Losert, Vilgusová, proti Kubíček, Lukáš, Turek).
Usnesením 21/2007 bylo přislíbeno poskytnout
z dotace MHMP příspěvek na stavbu přípojek vodovodu a kanalizace občanům, kteří získali v r. 2006
stavební povolení. To je ale v rozporu s podmínkami
čerpání dotace, usnesení 21/2007 bylo proto zrušeno (pro Dušek, Hrabal, Kubíček, Losert, Turek, Vilgusová, proti Brabenec, Lukáš).
Vedoucí MC Klánovice, pí. Dlasková, požádala o příspěvek na provoz (vybírané vstupné údajně nepokryje náklady). ZMČ jednomyslně souhlasilo s tím,
že bude Mateřskému centru (zatím po dobu 1 roku)
hradit spotřebované energie.
Klánovický Kynologický klub nedostal v grantovém
řízení žádný příspěvek, neboť jeho žádost nebyla
na ÚMČ řádně převzata. ZMČ pověřilo FV, aby věc
projednal.
OS Neposeda z Běchovic požádalo MČ Klánovice
o podporu projektu mimoškolního vzdělávání, účastní se ho údajně i klánovické děti – dr. Brabenec prověří, pak se projedná.
Podle nového stavebního zákona se stavby do zastavěné plochy 150 m2 povolují pouze na ohlášení
(odpadá stavební řízení). MČ Klánovice tak nemá
možnost se k zamýšleným stavbám včas vyjádřit.
ZMČ ukládá starostovi, aby s ÚMČ Praha 21 projednal změnu tohoto postupu tak, aby záměry staveb mohly být včas posouzeny příslušnými komisemi MČ Klánovice.
ZMČ odmítlo vzít na vědomí výzvu OS Pro-GOLF,
zveřejněnou mj. v KZ 5/2007. Starosta i pí. Vilgusová upozornili na nevhodné chování provozovatele
golfové klubovny v Klánovickém lese (ohňostroj, hlasitá hudba v nočních hodinách, porušování pravidel
silniční dopravy návštěvníky). Dosavadní stav ukazuje, že sportovní aktivity nejsou převážnou částí
programu (pro Brabenec, Lukáš, Turek, proti Dušek,
Hrabal, Losert, zdrželi se Kubíček, Vilgusová).
ZMČ schválilo stanovisko MČ Klánovice ke změně
postoje Lesů ČR k projektu stavby golfového areálu
v Klánovickém lese, které bylo vydané starostou
a místostarosty a distribuované všem občanům
v uplynulých dnech (pro Brabenec, Dušek, Hrabal,
Kubíček, Losert, Vilgusová, proti Lukáš, Turek).
Klánovické fórum, nadační fond, požádalo Fond kinematografie o grant na podporu malých kinosálů
v celkové výši 700 tisíc korun. V případě kladného
vyřízení poskytne Fond polovinu částky, druhou polovinu musí zajistit žadatel. MČ ze svých prostředků
finance neposkytne. ZMČ souhlasí s podáním žádosti
s tím, že je třeba vyjasnit majetkový vztah k získaným předmětům tak, aby MČ nemohla v budoucnu
utrpět újmu (pro Brabenec, Dušek, Hrabal, Losert,
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Vilgusová, zdrželi se Kubíček, Lukáš). Po projednání
tohoto bodu opustila zasedání pí. Vilgusová.
ZMČ vybralo ze dvou zájemců o provozování cukrárny v areálu Bazaru nabídku p. Kukly, který již provozuje podobné zařízení v okolí.
OMI hodlá zahájit stavbu Domu chráněného bydlení na obecním pozemku tzv. KVRISu – věc spěchá,
aby nepropadlo stavební povolení, v první fázi je zamýšlena investice cca 300 tis. Kč na zařízení staveniště. ZMČ po diskusi souhlasilo se zahájením stavby, zároveň uložilo starostovi, aby na MHMP zjistil
model provozování a získal příslib, že se MČ bude
moci podílet na rozhodování o provozu. Sociální
komise předloží návrh, jak by měla tato instituce fungovat v podmínkách Klánovic a pro klánovické občany (pro Hrabal, Dušek, Brabenec, Kubíček, Losert, proti Lukáš, zdržel se Turek).
Přítomný p. Maiello tlumočil podiv paní Vilgusové nad
tím, že informace z grantové komise byly zveřejněny v Klánovickém zpravodaji. Starosta požádal o vyjádření Kontrolní výbor (schváleno 6 hlasy, p. Kubíček se zdržel).
P. Maiello informoval o tom, že občané v Blešnovské,
Kuchařské, Axmanově ulici a v okolí jsou obtěžováni
hlučným provozem automobilů, které nedodržují dopravní předpisy. Podobný problém je i v ulici Za Břízami. Dopravní komise urychleně zajistí optimální
označení dopravními značkami a městská policie bude
požádána o kontrolu dodržování těchto značek.
Podle zápisu z jednání připravil
Tomáš Ruda

informace Úřadu MČ

Co mají na práci
obecní zaměstnanci
(Pozn. red.: Následující článek se zabývá prací zaměstnanců Úřadu MČ v „neúřednických“ pozicích.)
Kromě úklidu obce, zastávek MHD a odpadkových
košů (který děláme někdy i dvakrát týdně) je naší povinností rovněž sekání trávy podél ulic, v období sucha zalévání nově nasazených stromků, na podzim
úklid veškerého listí. Vyvážíme také odpadkové koše
umístěné v lese, udržujeme čistotu v podchodu u nádraží. K našim dalším povinnostem patří údržba veškerých mechanismů (traktůrků, sekaček apod.), různé
stěhování a příprava dalších akcí, sobotní asistence
u kontejnerů na objemný odpad, štěpkování větví nebo
sekání trávy na zahradě mateřské školy. V zimě navíc
od čtyř hodin od rána pluhujeme sníh, na jaře uklízíme
použitý posypový materiál.
Práce máme víc než dost, i když si to možná ne každý
uvědomí. Pořádek na veřejných prostranstvích snese
srovnání se stavem většiny soukromých zahrad, přitom
o všechny tyto pozemky pečují jen čtyři zaměstnanci.
Nejsme zahradníci, ale údržbáři obce. Tuhle práci
jsme si vybrali dobrovolně, nejsme tu za trest, jak si
možná někdo myslí.
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Vím, že kritizovat se dám snadno. Píši tento článek,
aby občané věděli, co všechno máme v Klánovicích
na starosti. Není to jenom sekání trávy…
Zdeněk Dobrácký,
pracovník ÚMČ Klánovice

Popelnice na bioodpad
Smlouvy o poskytnutí služeb v odpadovém hospodářství na svoz bioodpadu již podepsalo 83 klánovických
občanů. Vyzýváme i ostatní, aby se připojili. Smlouvy
můžete i nadále uzavírat na Úřadě MČ Praha–Klánovice, referát životního prostředí.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu
Barvy, baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy,
chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky
od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky můžete odkládat obsluze sběrového vozidla
dne 14.8.2007 (úterý)
na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
17,40 hod. – 18,00 hod.
ul. Krovova (u pizzérie SAMOS)
18,10 hod. – 18,30 hod.
Přimské nám. (u autobusové zastávky) 18,40 hod. – 19,00 hod.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Kontejnery
na objemný odpad
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny
v sobotu dne 28.7. od 9:00 hod. do 13:00 hod.
na těchto místech:
Aranžerská (křižovatka s ul. Nové Dvory u separovaného odpadu)
Přimské nám.
Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS
u transformátoru)
v sobotu dne 25.8.2007 od 9:00 hod. do 13:00 hod.
na těchto místech:
Medinská u byt. družstva č.p. 530 (křižovatka s ul. Smiřická)
Přimské nám.
Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS
u transformátoru)
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Sběrný kontejner
na textil
Nevíte kam s oblečením, které už nechcete nosit?
Vaše staré oblečení nemusí skončit v popelnici, nyní máte
možnost darovat je na charitativní účely !!! U nákupního střediska Pohoda v ulici Slavětínské byl z podnětu
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člena Zastupitelstva MČ Jiřího Karbana a se souhlasem naší radnice, především pana starosty ing. Ladislava Hrabala, CSc., umístěn sběrný kontejner, kam
můžete odevzdat veškeré oblečení, boty, kabelky, deky,
povlečení, ručníky…. Prosíme o vhazování textilu
v igelitových taškách.
Více informací na www.potex.cz, nebo 736 674 560
Co je to POTEX?
Potex je podpůrný charitativní program, který se
zaměřuje na sběr a třídění použitého textilu. Rozestavění sběrných kontejnerů podle švýcarského modelu
má svá smluvní – sběrná místa. Kontejnery slouží občanům nejen k likvidaci nepotřebného textilu, ale lze
do nich odevzdávat i boty, kabelky, hračky, ručníky,
povlečení a vše, co se týká podpory charity a zpracovatelských materiálů. Vše je zpracováváno v profesionální třídírně na potřeby charity – tedy na textilie, které se ještě dají nosit, a na recyklační materiál. Nositelné
textilie jsou darovány smluvním charitativním nadacím
(Domov Svaté Rodiny, Diakonie husitská STROM a Oblastní charita v Havlíčkově Brodě). Deky předáváme
Útulku pro opuštěná zvířata v Troji. Recyklační materiál
(textilie savé a vlněné a všechny typy přírodních materiálů, které se dají průmyslově zpracovat) je po roztřídění prodáván firmám zabývajícím se jeho zpracováním a zisk z tohoto prodeje je použit ve prospěch
Konzervatoře pro nevidomé a slabozraké v Praze 1 na
Maltézském náměstí. Patronaci nad celým projektem
přebrala paní Zorka Jandová.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Zrušení výjimky
v Klánovickém lese
V minulých dnech jsme obdrželi rozhodnutí MHMP
o zrušení výjimky z ochranných podmínek přírodní rezervace Klánovický les a stavební uzávěry v přírodním parku Klánovice-Čihadla, která byla udělena Golf
Clubu Praha pro záměr „Výstavba golfového hřiště Klánovice“ v roce 1995. Dle tehdejších zákonů nebyla doba
platnosti výjimky stanovena. Dle nových zákonů je platnost těchto rozhodnutí dva roky.
O zrušení výjimky proto požádala MČ Klánovice dne
22.11. 2006 a zrušení bylo provedeno po správním řízení dne 30.5. 2007.
Obdobná situace je i u EIA (posouzení ekologické
zátěže), která byla vydána v roce 1995 na určitý záměr výstavby a za určitých podmínek (např. v té době
platných předpisů a zákonů). Ani tento dokument tedy
není možné vztáhnout na současné záměry Forest Golf
Resort Praha a.s. (FGRP).
FGRP tedy stojí na začátku schvalovacího procesu
nového záměru, který prosazuje bez jakéhokoliv použitelného dokumentu z minulého období.
Alarmující je ovšem to, že FGRP má údajně souhlas gen. ředitele Lesů ČR se zahájením správních řízení v této záležitosti a příslib pronájmu části lesa. Je
skutečně zajímavé, že ředitelství Lesů ČR se neobtěžovalo tuto informaci sdělit MČ Klánovice, ačkoliv nové
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rozhodnutí je v přímém rozporu jak s jeho písemným
prohlášením z doby nedávné, tak s tvrzením mluvčího
Lesů ČR na veřejnosti.
Ing. Ladislav Hrabal, CSc.,
Ing. Boris Procházka,
starosta MČ Klánovice
předseda OSZKL

informace z komisí a výborů

Závěry z jednání
Finančního výboru 20. 6.
Finanční výbor (dále FV) mezi sebou přivítal nového
člena Ing. Michala Gabriela, jenž disponuje mimořádně relevantními zkušenostmi z finanční oblasti (Partner auditorské firmy BDO).
FV doporučuje zastupitelstvu přidělit dodatečně
grant ve výši 25 000,- Kč ve prospěch Kynologického
klubu Klánovice převodem ze zdrojů vedlejší hospodářské činnosti.
FV bere na vědomí závěrečný účet hospodaření za
rok 2006, výrok a zprávu auditora za rok 2006.
FV doporučuje zastupitelstvu, starostovi a pracovníkům ÚMČ zrealizovat doporučení auditora.
FV bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu
2007 v prvním čtvrtletí.
FV doporučuje dále pracovat na koncepci rozvoje
MČ a zabývat se rovněž oblastí financování navrhovaných projektů. FV upozorňuje na skutečnost, že práce
na koncepci nemá dostatečnou podporu a prioritu ze
strany vedení obce. Dále FV upozorňuje, že aktuálně
zpracovávaný investiční výhled 2008–2013 by měl být
projednán v týmu zpracovávajícím koncepci rozvoje
ÚMČ (tým doc. Turka).
FV v rámci své působnosti ve věci podnětu Ing. Šafránka k údajnému porušení rozpočtových pravidel
v rámci investiční akce JPD 2 – Nové centrum Klánovic konstatuje z hlediska finančního a rozpočtového
následující:
- dne 19.12. 2006 schválilo zastupitelstvo doplnění
rozpočtu z fondů hospodářské činnosti na financování
akce JPD 2 – Nové centrum Klánovic. Teprve po jednání zastupitelstva 19.12. 2006 bylo vydáno Rozhodnutí starosty č. 38/R/2006, následně byly finanční prostředky převedeny na základní běžný účet a faktury
zaplaceny; vše v časové posloupnosti v souladu s rozpočtovými pravidly;
- proto není důvod, aby FV posuzoval míru odpovědnosti jednotlivých funkcionářů či pracovníků ÚMČ, což
ani není v jeho kompetenci.
Finanční výbor projednal návrh podpisového řádu
v oblasti závazkových vztahů. Tabulka finančních limitů
bude dopracována ve spolupráci Ing. Gabriel, Ing. Kubíček. Poté bude návrh předložen zastupitelstvu a vedení obce.
Předseda FV informoval o průběhu jednání zastupitelstva dne 18. 6. 2007, kdy zastupitelstvo, přes pro-
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testy a protinávrhy předsedy FV, prohlasovalo důležité
body týkající se finančního hospodaření obce bez toho,
aby se kdokoli z úřadu obrátil v dostatečném předstihu na FV či předsedu FV. Jedná se především o závěrečný účet, audit, změny rozpočtu, dlouhodobé pronájmy, žádosti o dary a granty mimo grantový program
apod. Předseda FV informoval o svém dopise zastupitelům, ve kterém avizuje svoji rezignaci. Požádal členy
FV o názor na vzniklou situaci. Po diskusi FV přijal
usnesení.
„Finanční výbor žádá, aby Úřad MČ dopředu a v dostatečném předstihu informoval FV prostřednictvím
předsedy o důležitých finančních rozhodnutích úřadu před předložením zastupitelstvu či podpisem příslušných
smluv či vyhlášení záměrů apod. Především FV žádá
o zaslání informace k následujícím finančním rozhodnutím: závazkové vztahy nad 500 000,- Kč, prodeje
a zcizování majetku, zřizování věcných břemen, pronájmy nad dobu 60 dní a dobu neurčitou, návrhy rozpočtu a rozpočtová opatření, plnění rozpočtu, schválení závěrečného účtu a zpráv auditorů a rovněž roční
plán investic, střednědobý výhled a dlouhodobé plány
investic.
Ing. Petr Kubíček,
předseda FV

Z Komise výstavby
a územního rozvoje
Informace ze dne 31.5.07
Přítomni: Beneš, Karbanová, Losert, Lukáš, Rychtařík,
Švec, Trojan, Turek
Hosté:
Hrabal, Martinová
- školská komise doporučuje v mateřské škole provést
úpravy dle zápisu z jednání dne 23.4., zbývající část
zahrady dočasně oddělit plotem a na její využití vypsat výběrové řízení
- byly zpracovány odborné posudky na možnosti odstranění vlhkosti v suterénu budovy čp. 1, MHMP byl
požádán o poskytnutí prostředků na řešení této havarijní situace
- KV doporučila, aby starosta požádal Stavební úřad
Praha 21, aby veškeré stavby pouze na ohlášení
(bez nutnosti vydávání stavebního povolení)
v Klánovicích byly předkládány k posouzení také klánovické radnici
- Ing. Trojan dodá kontakt na nezávislé odborníky, kteří
by mohli posoudit zařízení použitá v klánovické kanalizační síti, Úřad MČ zprostředkuje jejich schůzku s projektantem kanalizace
Zapsala
Renáta Vayhelová,
stavební technik ÚMČ

Díky za poděkování
Chtěl bych alespoň touto formou poděkovat paní Janouškové z komise ŽP za poděkování za mé působení
v komisi, zmíněné v předchozím KZ. Doufám, že se
nejedná jen o formální záležitost snad i vzhledem
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k tomu, že jsme spolupracovali ve skupině zabývající
se projekty. V tom smyslu předpokládám, že rozumí
mé snaze neměřit pokřiveným metrem i snaze nekomplikovat situaci s ohledem na zdraví druhých.
Děkuji a přeji klidnou a efektivní práci celé komisi.
S pozdravem
Zdeněk Trojan

rozhovory se členy zastupitelstva
Pozn. red.: V prázdninovém dvojčísle jsme oslovili dva
členy našeho zastupitelstva

Hedvika Vilgusová
Paní Hedvika Vilgusová je jedinou ženou v současném
klánovickém zastupitelstvu. Nejen o tom jsme si s ní povídali v našem rozhovoru.
Víme o Vás, že nejste klánovický rodák…
Narodila jsem se v Praze na
Vinohradech, ale silné zážitky mám z dětství stráveného na Moravě. Chodila jsem
tam do trojtřídní školy a byla
svědkem třeba toho, jak děti
během žní chyběly, protože
musely pomáhat na poli. Právě tady byl asi položen základ mého vztahu k přírodě.
Ten později doznal odbornějšího zaměření prací v redakci časopisu ABC.
V Klánovicích jsme koupili před 28 lety chatu. Byl to
takový „sázavský“ typ – romantická, ale nepohodlná.
Posléze jsme byli postaveni před volbu, zda chatu opravit, nebo na jejím místě postavit dům a přesídlit sem
natrvalo. Vybrali jsme si tu druhou možnost. Zpočátku
jsem se toho bála – můj muž byl pracovně vázán v Praze, byla jsem tu sama, obávala jsem se, že sem za
mnou nikdo z mých přátel nebude chtít takovou dálku
jezdit. Tyhle obavy se naštěstí nenaplnily. Nejenže se
tady velmi líbilo většině mých dřívějších přátel, ale našla jsem si tu i přátele nové. Velmi si vážím dlouholetého přátelství s Václavou Dusilovou a Alenou Černou –
naše vztahy posiluje i podobný názor na život a jeho
smysl. Poznala jsem tu mnoho dalších výborných lidí.
I na stránkách Zpravodaje jsme již mohli vidět
několik Vašich obrázků …
Pracuji jako ilustrátorka knih, od roku 1990 „na volné noze“. Doprovodila jsem svými ilustracemi asi 70
knih, některé byly velice pracné. Poslední titul měl 500
obrázků. Zaměřuji se zejména na knížky pro děti – pohádky a encyklopedie. Ilustrovala jsem šest dílů pohádek Boženy Němcové, pohádky Elišky Krásnohorské,
Ezopovy bajky, Enšpíglova šibalství. Pohádky tisíce
a jedné noci jsem dělala dvakrát. Přiložené ukázky jsou
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hlavně z prací pro Academii a z kalendáře pro Ministerstvo vnitra. V současné době připravuji ilustrace
k doprovodné publikaci k CD o českých koledách
a vánočních zvycích. Vedle toho, že knížky ilustruji,
jsem jejich nadšeným čtenářem a milovníkem literatury. Jsem také pravidelným návštěvníkem naší knihovny, která má vynikající úroveň.

strana

6

z nich jsou výborní. Budou-li aktivní v účasti na podobě své obce, bude mít jejich názor jistě svou váhu
a musí se s ním počítat.
A jak na Vás zapůsobilo, když jste se stala členkou Zastupitelstva?
V první chvíli mě vyděsila odpovědnost – ale couvat jsem už nechtěla. Cítila jsem, že potřebuji spoustu
informací, abych mohla odpovědně zaujmout k mnoha
věcem určitý postoj. Zúčastnila jsem se spolu s p. starostou různých jednání na Magistrátě, postupem času
jsem se v tom „naučila chodit“ a získala jistotu. Jsem
jedinou ženou v zastupitelstvu, ale nemám s tím žádný problém. I s představiteli „opozice“ (souzeno podle
předvolebních prohlášení) vycházím docela dobře.
Doufala jsem ale ve větší soudržnost a spolupráci
v zájmu obce. Kolegové z Volby pro Klánovice – ať už
Ing. Hrabal, JUDr. Dušek nebo Ing. Losert – mi nikdy
neodmítli věnovat kus svého času. Člověk se musí ptát,
když chce vědět.
Jste předsedkyní Komise životního prostředí –
jaké problémy tam řešíte?
Musím předeslat, že jsem v této oblasti amatér,
máme ale v komisi šest členů s příslušným odborným
vzděláním a dva zkušené praktiky. Vedle stanovisek
k zásadním projektům (jako třeba golf) se zabýváme
i „malými“ věcmi, často velmi kontroverzními. Komise
tady ze zákona nemá žádné pravomoci, je jen poradním orgánem starosty. Dle mého názoru je nejdůležitější snažit se o vstřícné jednání, naslouchat i hlasu
z druhé strany. Jeden příklad z poslední doby: Když
orkán Kyrill pokácel mnoho stromů, byli jsme brzo za-

Ze setkání s Vámi je vidět i to, jaký důraz kladete
na rodinné zázemí …
S manželem Karlem žiji 35 let – pracoval 20 let jako
výtvarník divadla Semafor, později se osamostatnil. Syn
Petr dokončil doktorandská studia na FAMU, pracuje
jako fotograf, publicista a grafik, a přestože teď
v Klánovicích nebydlí, má o ně stále živý zájem. Petr
mi hodně pomáhá, má praxi i zkušenosti. Jeho rodina
se rozrůstá, na cestě je další miminko a to je radost!
Co Vás přivedlo ke komunální politice?
Když jsme tu začali bydlet, připadaly mi vztahy v Klánovicích takřka ideální. Situace se pro mě změnila,
když se objevil nový záměr výstavby golfového areálu.
Jak postupně vyplouvaly na povrch jednotlivé podrobnosti ohledně zamýšlené stavby i jejího mlhou zahaleného investora, cítila jsem, že pokud to myslím s Klánovickým lesem (a vlastně i s Klánovicemi, jak je dnes
známe) dobře, nemohu zůstat stát stranou. Aby naše
snahy získaly nějakou oficiální platformu, podílela jsem
se na založení místní pobočky Strany zelených.
Snad každý soudný člověk si přizná, že současná
snaha dát Klánovicím správný směr bude zhodnocená
dnešními mladými lidmi až v budoucnosti. Oni tu budou žít se svými rodinami. Ověřila jsem si, že mnozí
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Jiří Turek

S vnukem
valeni žádostmi o kácení dalších. Někteří lidé měli
opravdu strach, že jim při příští bouři může spadnout
strom na dům, jiní se snažili využít rozjitřené atmosféry k souhlasu s bezohledným a neodůvodnitelným kácením – ale kde je hranice? Měli bychom si uvědomit,
že Klánovice vznikaly s myšlenkou „bydlení v zeleni“
a valná většina obyvatel chce tímto směrem jít i dnes.
Úkolem naší komise je rovněž vyjadřovat se k projektům jednotlivých staveb – bohužel se k nim dostáváme až poté, co hlavní arbitr – Stavební úřad v Újezdě
– již vydal své stanovisko. Také se snažíme dohlížet
na běžné denní problémy – je-li někde neposekaná tráva, zarůstá-li zámková dlažba apod.
Co byste na závěr našeho povídání chtěla popřát
Klánovicím?
Aby zůstaly zelené. Aby se z nich nestal nějaký zlatokopecký Klondike. Aby byly čisté, aby tu vládla vize
citlivá k přírodě i lidem. O budování golfového areálu
bylo již i v odborné rovině řečeno mnoho – já mohu
spíš z té osobní jen opakovat, že jsem rozhodně proti.
Názor, že lidé zabývající se tak gentlemanským sportem, jako je golf, jsou také gentlemani, jsem bohužel
musela již dávno opustit.
Dál bych přála Klánovicím, abychom sem nechodili
jen přespávat, ale žili tu plný život – k tomu přispívají
například pořady v KC Beseda, které pod vedením
manželů Kubíčkových prožívá renesanci. Bylo by jistě
vhodné je rozšířit tak abychom získali důstojné místo
pro pořádání plesů, apod.
Bohužel, když jsem šla před rokem do komunálních
voleb, netušila jsem, že se budu muset potýkat s vážnou chorobou, která mě omezí i v práci pro Klánovice.
Proto musím opustit redakční radu Zpravodaje i Komisi životního prostředí, zůstávám pouze členkou zastupitelstva. Přála bych si, aby v něm někteří kolegové
projevovali odpovědnější přístup k problémům Klánovic, shodu v zásadních věcech a zdravý selský rozum.
Děkujeme Vám za rozhovor, za vše, co jste dosud pro Klánovice vykonala, a přejeme Vám hodně
sil do boje s nemocí.
Ptal se a naslouchal
Tomáš Ruda

Doc. Ing. arch. Jiří Turek, CSc., byl v čele kandidátky
ODS v posledních komunálních volbách a stal se
rovněž jejím představitelem v zastupitelstvu Klánovic.
Jeho profil jsme již přinesli
v rubrice Klánovický gen
v KZ 1/98. Připomeňme si
tedy některá životní data:
Jiří Turek se narodil r. 1939,
po studiu na Vyšší průmyslové škole stavební a posléze na Fakultě architektury
a pozemního stavitelství
ČVUT pracoval jako projektant v SÚRPMO. Roku 1976
obhájil kandidátskou práci
na FA ČVUT a roku 1979 byl
na téže fakultě na základě
diser tační práce „Stavby
cestovního ruchu“ jmenován docentem na katedře architektonické tvorby. Během své pracovní kariéry připravil velké množství studií, desítky jich byly realizovány. Mezi nejvýznamnější z nich patří bytové objekty
FS ČVUT V Praze 6 na Santince, administrativní budova ČSAD Hodonín, velvyslanectví BLR, interiéry hotelu Praha, hotel Avion v Praze 6 nebo rekonstrukce
téměř zničené památky první kategorie v Kruhu u Jilemnice na výukové a rekreační středisko Fakulty architektury. Projektoval i řadu interiérů a portálů obchodů v Praze, mnoho rodinných domů v České republice
i v zahraničí – mezi nimi i přestavbu vlastního domu
v Klánovicích.
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Má dvě dospělé a provdané dcery a tři vnoučata.
V loňském roce ukončil po mnohaletém působení pedagogickou práci na Fakultě architektury ČVUT a také
výrazně omezil tvůrčí činnost jako projektant v architektonickém ateliéru AAT. Velké uspokojení mu vždy
přinášela práce na architektonických modelech, jednou z jeho posledních prací na fakultě v ateliéru modelového projektování byl model města Hradce Králové, který je instalován v městském muzeu a který sám
považuje za významné dílo.
V klánovickém zastupitelstvu jste nováčkem. Jak
se tam cítíte a co máte na starosti?
Práce v zastupitelstvu je pro mne opravdu nová životní zkušenost. Ale otázka zní zcela jasně - pokusím
se jasně odpovědět: Starostou Ing. Hrabalem jsem byl
jmenován předsedou Komise výstavby a územního roz-
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voje, která byla sestavena z lidí různého věku i politických názorů a přesvědčení. Podařilo se neuvažovat
v těchto dimenzích a lze konstatovat, že v práci komise převládá věcné, konstruktivní a smysluplné jednání
ve prospěch městské části. Při jednání, tříbení a střetávání názorů se snažím čerpat i ze svých pedagogických zkušeností.
Jaké nejdůležitější problémy stojí před komisí výstavby?
Komise má jako poradní orgán pro práci starosty
a zastupitelstva významnou úlohu. Současný prudký
nárůst stavební činnosti působí velmi intenzivně i v naší
městské části, která je svým charakterem zcela výjimečná. Tlak developerů a snaha v maximální míře využívat povolené procento zastavěnosti pozemků jsou
značné a je třeba důsledně respektovat přírodní cha-
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rakter Klánovic. Koncepční činnost zastupitelstva se
musí zakládat na spolupráci s okolními obcemi a s nimi
je třeba komplexně řešit velmi vážné dopravní problémy, problematiku již zmiňované technické infrastruktury, společenského, kulturního a sportovního vyžití i skutečnost, jak reflektovat neregulovaný a celospolečensky
nekoordinovaný problém nenasytného požírání volné
krajiny shluky mnohotvarých a nesourodých rodinných
domků bez jakéhokoliv dalšího občanského vybavení.
Magistrát hl.m.Prahy vypsal v r. 2007 soutěž, resp. vydal výzvu a vyzval adresně čtyři architektonické ateliéry k urbanistické studii Klánovice – sever, která bude
podkladem pro úpravu územního plánu.
Byl jsem rovněž osloven, ale po zvážení všech problémů, a to i vzhledem k činnosti zastupitele, jsem se
rozhodl nepředložit nabídku svého architektonického
ateliéru AAT do výběrového řízení. Považuji však tento připravovaný projekt za velmi důležitý a prospěšný
pro městskou část.
Magistrátem vybraný autor studie, ateliér UAS, arch.
J. Myšky, musí vyřešit dopravní napojení Klánovic
a Šestajovic na dálniční rošt pražské aglomerace, tedy
tzv. jižní tangentu, která vytvoří novou hranici mezi naší
městskou částí a Šestajovicemi, a řešit řadu dalších
aspektů. Bude nezbytná jeho úzká spolupráce se zastupitelstvem a komisí výstavby. Rozsah a výsledky
studie výrazně ovlivní další vývoj městské části a okolí.
Studie se bude např. zabývat i vážným problémem
připravované výstavby cca 108 rodinných domů na
území Horních Počernic, které však přímo navazuje
na naší městskou část. Na jaře proběhlo na úřadě naší
MČ jednání za účasti starostů dotčených obcí, jehož
výsledkem byly vážné připomínky především
k technické infrastruktuře.
Další velmi exponovanou lokalitou přímo v centru
Klánovic, kterou se zabývá komise výstavby, je objekt
bývalé kinotechniky na křižovatce ulic Slavětínská –
Ke kostelíčku. Zatím musela komise vyjádřit nesouhlasné stanovisko ke studiím, které byly investorem předloženy, a to především vzhledem k zásadnímu přetížení daného pozemku.
Rozsáhlá stavební činnost, která významně ovlivní
běžný život občanů, bude spojená s výstavbou mezinárodního železničního koridoru Berlín – Praha – Vídeň.
A to zmiňuji pouze zvlášť důležité projekty, vedle nich
existuje i běžná a neméně důležitá agenda stavebního odboru.
Nedávno jste v Zastupitelstvu předložil Koncepci rozvoje Klánovic – jaký je její cíl?
Tento dokument byl zpracován a předložen
v pracovní podobě zastupitelstvu na březnovém zasedání. Musím zde připomenout účast a spolupráci Ing.
J. Martinové, Ing. Z.Trojana, Ing. J.Loserta a Ing. P. Kubíčka. Strategie a koncepce rozvoje je spolu s územním
plánem a rozpočtem základním dokumentem městské
části. Po zapracování připomínek jednotlivých komisí i
dalších námětů od občanů bude tento dokument formovat představy a priority dalšího rozvoje Klánovic,
jako rezidenční čtvrti v přírodním prostředí klánovického lesa, s téměř lázeňským charakterem.
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Lázeňský charakter Klánovic není nutné chápat jako
obnovu historického areálu původních lázní – nové formy oboru lázeňství se zaměřením na relaxační preventivní léčbu, fyzioterapeutické a alternativní procedury lze
uplatňovat i při neexistenci léčebných pramenů.
Jaký je Váš vztah k výstavbě golfu?
Oceňuji Váš takt, že jste se nejprve dotázal, zda
k této problematice chci být tázán.
Samozřejmě, že architekt musí mít na tento záměr
svůj názor. V počátcích své architektonické činnosti
jsem se s manželkou zúčastnil práce na územním plánu Mariánských lázní, který v SÚRPMO vedl již zesnulý
arch. V. Slavík. V paměti mi zůstaly nejpříjemnější zážitky z úchvatného krajinného prostředí mariánsko-lázeňského golfu s herními loukami a greeny orámovanými mohutnými lesními partiemi. Úžasná krajinná
scenerie a spojení sportovních aktivit s přírodou.
Každý má právo na vyslovení a obhajobu svého názoru, přesto dost dobře nechápu argumentaci a rétoriku, která rozdělila občany na kladné a záporné. Také
nechápu, proč tak málo vnímáme velmi rozsáhlé kácení velkých ploch a nešetrné zacházení s lesem v partiích na opačné straně Klánovic.
Jaká máte přání a zásady pro další práci v zastupitelstvu?
Stále pro mě platí zásady a fakta, která jsem uplatňoval při tvorbě volebního programu:
Prioritou v jednání musí být slušnost a korektnost,
se kterou by měly být řešeny problémy městské části,
dále profesionalita a odbornost s využíváním možnosti včas před vážným rozhodováním konzultovat problém s odborníky, v neposlední řadě průhlednost
a informovanost – především při zadávání veřejných
zakázek umožnit kontrolu nad činností zastupitelů
a úřadu a vždy, a to zvláště v současné situaci obce,
uplatňovat požadavek ekonomické rozvahy při rozhodování a spravování obce zavedením principu osobní
zodpovědnosti stejně, jako to platí pro členy obchodních společností.
Omezené rozpočtové zdroje pro investiční činnost
musí vést k úvahám o aktivnější využití potenciálu soukromých podnikatelů při obnově naší městské části.
Povězte nám, prosím, na závěr něco o sobě – co
Vás zejména baví a těší?
V práci i v soukromí jsem se vždy snažil o nekonfliktní vztahy, pevné rodinné zázemí je pro mě prioritou. Od mládí až dosud je mojí radostí cestování –
s vlastnoručně zařízeným obytným autem. Mohu tak
lépe poznat historii jednotlivých míst, nejzajímavější
dojmy z cest se přitom snažím zachytit vlastními kresbami a samozřejmě fotografuji. Pokud mi to zdraví dovolovalo, rád jsem sportoval – v mládí jsem hrál hokej,
fotbal i tenis a také lyžoval. Bohužel jsem po úrazu před
dvěma lety skončil.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně radosti v soukromí
i úspěchů v práci pro Klánovice.
Ptal se a naslouchal
Tomáš Ruda
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doprava

Jízdní řády

Jak přes koleje?
Nebude to již dlouho trvat a v Klánovicích začne výstavba železničního koridoru. Že to bude přínos z hlediska snížení hluku a zvýšení pohodlí pro cestující,
o tom není sporu. Ale při stavbě nastává jeden problém. Jak se dostat z újezdské strany nádraží na klánovickou?
Pravda, máme podchod. Jenže ten bude po dobu
minimálně dvou měsíců kvůli rekonstrukci uzavřen. Přechod přes trať je nemyslitelný. Co tedy s tím? Objevilo
se řešení, že by se mělo chodit přes stávající silniční
nadjezd. Zní to hezky, ale? Nadjezd je sám o sobě extrémně úzký, přechod pěšky po něm je hazardování
s vlastním zdravím. Zavěšená lávka na straně nadjezdu? Možná. Ale jak se k ní dostat? Vybudovat schody? Nedovedu si představit, jak maminky s kočárky
a starší spoluobčané šlapou schody, nebo se vůbec
jakkoli dostávají na most a zase z něj.
Dalším řešením je zavést autobusový spoj z jedné
strany nádraží na druhou. To už vypadá efektivněji, ale
zase je to další nastupování a vystupování z autobusu, diskuse o jízdních řádech, trasách… Pravda, za

2 měsíce budeme mít rekonstr uovaný podchod
s výtahy. Možná tam nepoteče, ale časem, kdo ví…
Ale řešení existuje. Je jím lávka přes koleje. Nikoli
žádné dočasné řešení, ale trvalý nadchod. Přístup na

Zastávka Stránčice, foto Jiří Crkal ml.
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něj by byl po schodech a pomocí dvou výtahů. Tím by
de facto mohlo dojít k úplnému zrušení podchodu. Odpadly by také starosti se stojící vodou v podzemním
díle, lidé by se nemuseli na přechodu bát tak, jako
v podchodu, že budou přepadeni… Nadchod by byl krytý, v zimě by pouze stačilo smést sníh.
Jak takový nadchod vypadá, jsme viděli ve Stránčicích, na trati Praha – České Budějovice. V této obci
se 1650 obyvateli spojuje dvě nástupiště a zároveň obě
strany nádraží. Sestává z lehké, moderní konstrukce,
která je celá zakryta průhledným materiálem. Disponuje čtyřmi prosklenými výtahy, rovnými a jedním točitým schodištěm. Všechna jsou krytá. Je na něj krásně
vidět, takže kdyby se někomu udělalo nevolno, případně došlo k něčemu horšímu, personál stanice, popř.
cestující si toho všimnou a mohou poskytnout pomoc.
Tato možnost je v podchodu, kam není vidět, nemožná.
Poznamenáváme, že Stránčice mají 1650 obyvatel,
zatímco Klánovice cca 2900. Jsou zároveň nástupním
centrem pro spádovou oblast Újezd nad Lesy, Šestajovice a další přilehlé obce.
Ke stavbě by mohlo dojít ještě před započetím samotné rekonstrukce kolejového svršku. Tím by odpadla starost co s podchodem (došlo by k jeho zrušení)
a zároveň by se vyřešila přeprava cestujících mezi nástupišti jednou provždy. Občané by jej mohli začít velmi brzy využívat, tudíž by na ně probíhající stavební
práce měly menší dopad. Nebylo by třeba řešit hlukovou zátěž od pendlujícího autobusu, nemuseli bychom
se bát, že na stávajícím mostě přes trať může při pohybu cestujících dojít k tragedii…
Stálo by za to provést ekonomickou analýzu nákladů na:
- náhradní řešení po dobu výstavby
- rekonstrukci podchodu
- výstavbu nové lávky á la Stránčice.
Podle nás je třetí varianta, nadchod, nejlepší řešení,
jak se zbavit velkých starostí o podchod jednou provždy.
Ing. Jiří Crkal
Jiří Crkal ml.
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rozsvítí světla, pustí televizi aj.), a samozřejmě si všimne případných podezřelých osob v okolí.
Městskou policii bude v letním období, podobně jako
v minulých letech, posilovat oddíl psovodů umístěný
v našem lese. Policii ČR opětovně posílí jízdní hlídky
policistů na koních.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití
prázdnin bez výše uvedených nepříjemných zážitků.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

hasiči informují

Co se dělo u naší
výjezdové jednotky?
Nedělní dopoledne 10.6. 2007 nebylo pro klánovické
hasiče vůbec odpočinkové. Již v 9:49 vyzvalo Operační středisko HZS hl.m. Prahy naši jednotku k požáru
násypky s uhlím do Uhelných skladů v Běchovicích. Na
místo zásahu jsme dojeli s kolegy ze stanice Strašnice.
Po lokalizaci požáru Operační středisko poslalo naši
jednotku k požáru lesa poblíž ulice Novosibřinské v Újezdě nad Lesy. Po likvidaci požáru lesní hrabanky jsme
nestihli ani smotat hadice a operační důstojník nás poslal k dalšímu požáru lesa o cca 200 m dál. Nutno podotknout, že u obou požárů lesa byla naše jednotka první.

bezpečnost

Prázdniny jsou
i příležitosti pro zloděje
V červenci a srpnu každoročně roste počet vloupání
do domů, bytů, ale i do automobilů, což prokazuje statistika kriminality Místního oddělení Policie ČR v Újezdě
nad Lesy. Zloději mají pochopitelně především zájem
o peníze, cennosti, elektroniku, obrazy, ale i o další
věci, které jsou třeba rodinnou památkou a jejichž ztráta
je často velmi bolestná a nenahraditelná. Některým krádežím by přitom bylo možno předejít vhodnými preventivními opatřeními. Tipaři a zloději by také neměli
poznat, že je obydlí prázdné. Výhodu má ten, kdo se
může spolehnout na dobrého souseda či známého,
který předstírá, že Váš dům či byt není opuštěn (občas

Po příjezdu k druhému požáru lesa bylo hůř. Na místě hořela lesní školka a plameny se začínaly šířit i na
vzrostlý les. S ohledem na dlouhotrvající sucho byly
naší jednotkou přes operační středisko povolány posily na dodávku vody, a to jednotky ze stanic Strašnice
a Satalice s cisternami CAS 32 Tatra 815 a jednotky
dobrovolných hasičů z Koloděj a Újezda nad Lesy
a cisternami CAS 32 Tatra 148.
Na místo se dostavila Policie ČR a vyšetřovatel HZS
Praha. Plocha požáru byla cca 40x15 m. Nutno doplnit, že veškerá voda použitá k hašení byla čerpána pomocí našeho stařičkého „Trambusu“ CAS 25 Škoda 706
z roku 1965.
Klánovičtí hasiči však neodpočívali dlouho. Již 13.6.
2007 v 17:31 opět vyjížděli s oběma vozy do újezd-
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ského lesa. Opět požár lesního porostu. Z tohoto zásahu se jednotka vrátila v 21.05.
Poslední zásah před uzávěrkou tohoto čísla Zpravodaje byl 15.6. 2007 a opět se jednalo o požár lesního porostu.
Je nutné ještě doplnit, že zásahů se účastní min.
10 členů jednotky a vždy vyjíždějí obě vozidla.
Závěrem je nutno konstatovat, že přes velmi vysoké
teploty nebyly následky lesních požárů katastrofické.
Dík patří hlavně těm návštěvníkům lesa, kteří nejsou
lhostejní a včas vznikající požár oznámí ať přímo na
naší jednotku (telefonní čísla na jiném místě Zpravodaje), nebo na tísňové lince 150 nebo 112.
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zvážili možnost navýšení finančních prostředků na činnost jednotky v druhé polovině roku.

Co nového
ve vybavení jednotky?
Magistrát hl. m. Prahy poskytl účelovou dotaci na dovybavení zásahové techniky Sborů dobrovolných hasičů
na území hl. m. Prahy. Z této dotace bude v nejbližší
době naše jednotka vybavena rozbrušovací motorovou
pilou. Tímto výkonným, ale drahým příslušenstvím získáme další možnosti technické pomoci občanům v nouzi.

Z a u j a l y vá s p ř í s p ě v k y ?
Máte-li zájem rozšířit řady členů Sboru dobrovolných
hasičů či aktivně se zapojit do činnost výjezdové jednotky, scházíme se pravidelně každou sobotu od 8,00
hodin v hasičské zbrojnici.
Za SDH a JSDH Klánovice
Bc. Pavel Jaroš,
jednatel SDH a zástupce velitele JSDH

politické události

Informace z ČSSD
Praha 14
Z denního hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl.m.Prahy:
10.6. 2007 Praha 21, Novosibřinská bez č. Jednotky HZS Praha st. 5 a 10 a jednotky SDH Klánovice,
Újezd nad Lesy a Koloděje byly vyslány k požáru lesní
hrabanky a porostu. Zjištěn požár na dvou nezávislých
místech (vzdálenost mezi nimi cca 200 m). Poškozen
lesní porost a částečně ohrazení mladé výsadby na
ploše 40x15 m. Hašeno vodou dodávanou 2C proudy
od cisteren. Zajištěna kyvadlová dodávka vody. Na místě MOP Újezd nad Lesy. Škoda: 30.000,- Kč

Přívalové deště v Praze
Prudká bouře a lijáky dne 15.6. 2007 v Praze byly
příčinou 118 mimořádných událostí pražských hasičů.
Čerpání sklepů, vyvrácené stromy a utržené plechy.
Největší škody voda způsobila zřejmě v Horních Počernicích, kde zaplavila během hodiny přibližně třicet
domů. Na likvidaci následků se podílely jednotky profesionální i dobrovolné.

Co dodat závěrem?
Jak ukazují příspěvky z minulých i tohoto Zpravodaje, jednotka Sboru dobrovolných hasičů Klánovice
pracuje i při omezování rozpočtu v maximální možné
míře. Největší dík patří všem členům jednotky, kteří
dobrovolně a zdarma, ve svém volném čase, jsou
ochotni pomoc v nouzi Vám, občanům. Dík patří i těm
členům Sboru, kteří se aktivně podílejí na přípravě
a údržbě techniky, aby byla schopna vždy a účinně zasáhnout. Možná by bylo na čase, aby naši zastupitelé

1. Na návrh Petra Kubíčka OVV ČSSD Praha 14 schválilo dne 12. června 2007 následující usnesení k problematice Klánovického lesa:
OVV ČSSD Praha 14 doporučuje klubu zastupitelů
ZHMP za ČSSD podpořit změnu územního plánu
v oblasti Klánovického lesa z kategorie SO2 (golfové
hřiště) na LR (lesní porost) a tím zabránit nevratnému
poškození významné části Klánovického lesa golfovým
projektem.
2. Předseda OVV Jan Slezák informoval, že ZHMP dne
31.5. 2007 schválilo poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha – Klánovice ve výši 2 500 000,- Kč na
vodoteč a MČ Praha 14 účelovou dotaci na obnovu
dětských hřišť ve výši 1 055 000,- Kč. Petr Kubíček poděkoval panu Slezákovi a panu Hulínskému (předseda Finančního výboru ZHMP) za podporu těchto investičních akcí na půdě ZHMP.
Petr Kubíček

z k l á n o v i ck é š k o l y

Divadlo Náhoda
Divadlo Náhoda vzniklo vlastně náhodou. Ředitel školy PaedDr. Michal Černý měl už od doby vlastních studií,
kdy se sám divadelní činnosti věnoval, sen o tom, že
jednou divadlo založí. V různých formách pak několikrát zkusil založit dramatický kroužek při škole, ale ne
vždy se setkal s úspěchem a zájmem žáků.
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Až mu náhoda přivedla do cesty výtvarnici Taťjanu
Macholdovou (její profil jste si mohli přečíst v minulém
čísle Klánovického zpravodaje), která je autorkou scénografie několika filmů a vede výtvarný kroužek při klánovické základní škole.
Táňa Macholdová tedy v roce 2004 přišla za Michalem Černým s nápadem – co kdybychom založili divadlo – a tentokrát se realizace skutečně podařila – vzniklo
divadlo Náhoda.
Projekt tohoto divadla je specifický tím, že děti se
aktivně účastní procesu výroby dekorací a kostýmů.
Táňa Macholdová vysvětluje: „Řekli jsme si, že když
divadlo, tak se vším všudy, aby děti znaly základní
pojmy a technologii výroby. Některé děti se tak poprvé
setkaly s tím, co je to kasírka, zjistily, že je možné
z papíru spojeného lepidlem na tapety vyrobit meč, jablko či květinu. Že je to legrace se v tom patlat a být
pak celé od barev. Také zjistily, že věci nemusí byt reálně barevné a že v divadle se může vymyslet spousta
skvělých věcí, prostě si hrát... “
Na otázku, kdo je autorem divadelních her, Michal
Černý odpovídá: „Přemýšlel jsem jak to vyřešit s autorskými právy, a to se mi zdálo složité a nákladné, tak
pro divadlo Náhoda píšu všechny hry sám“.
Nutno podotknout, že pan ředitel je opravdu produktivní spisovatel. Po dobu školních prázdnin vždy napíše jednu divadelní hru, kterou pak následující školní
rok divadlo Náhoda nastuduje.
Hudbu skládá známý psycholog Jeroným Klimeš (autor knihy Partneři a rozchody).
V pořadí již třetí divadelní hra měla premiéru před nabitým kinosálem klánovické Besedy ve středu 20. června.
Z původně plánovaného souboru scének, kde se vystřídá mnoho hlavních postav, nakonec během psaní
vznikla napínavá detektivní hra odehrávající se v Psím
království. Geniální soukromý detektiv Ňufajda, patřící
spolu s Herculem Poirotem a Sherlockem Holmesem
k naprosté světové detektivní špičce, zde na objednávku královské rodiny pátrá po zmizelé buvolí kosti, znaku Psího království.
Ve hře dostalo příležitost mnoho mladých hereckých
talentů. Hudbu velmi pěkně produkoval Matěj Belko,
bývalý žák klánovické ZŠ. Hra je plná vtipných „štěků“,
takže se u ní baví nejen děti, ale i dospělí.
Martina Petráčková
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ni předškoláci dostali na památku tričko a krásnou knížku.
Paní ředitelka poděkovala za celoroční spolupráci
pedagogickému sboru i všem dalším pracovnicím z mateřské školy a také rodičům. Na této akci se také organizačně podílel Spolek přátel klánovické MŠ, který
již několik let úzce spolupracuje s vedením MŠ a celým pedagogickým sborem.

Rozloučení s předškoláky
Počasí bylo horké, nálada veselá, stoly plné dobrot.
A k veselí přispělo i divadlo Rozmarýnek. Děti tančily,
soutěžily, pinkaly si balonky, ani se jim nechtělo končit.
Přejeme všem budoucím školáčkům hodně zdaru
v další životní etapě!
Magdalena Kovaříková,
Spolek přátel klánovické školky

z dětského domova
z m a t e řs k é š k o l y

Rozloučení s předškoláky
V úterý 19. června se v podvečer konala na zahradě
klánovické školky velká událost. Čtyřicet dětí se loučilo se školkou. Ve vzduchu se mísilo těšení na školu,
prázdninové plány i dojetí.
Program zahájila paní Včeláková s pěveckým kroužkem a paní Razesbergerová s kroužkem malých flétniček. Pak už přišly slavnostní fanfáry, které uvedly budoucí prvňáčky. S dětmi se rozloučila paní ředitelka
Fišerová, promluvil k nim i pan starosta Hrabal. Všich-

Co je u nás nového
Nejprve bych se rád omluvil klánovické veřejnosti za
to, že ji málo informuji o dění v Dětském domově. Věřte mi, že je tomu tak skutečně jenom z časových důvodů, nic jiného v tom není. Naopak, jsem klánovickým
občanům i Úřadu velmi vděčný za vstřícný přístup
k Dětskému domovu a školní jídelně (to je náš nový
název). Není tomu tak všude a já jsem si vědom, jak
tato skutečnost ovlivňuje kladně situaci našeho zařízení i moji práci. A teď již k tomu, co se v poslední době
u nás událo. Nejvýznamnější událostí posledních dnů
bylo Slavnostní otevření rekonstruovaného hřiště na
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míčové hry. Z písečného plácku na naší zahradě se
nám díky panu JUDr.Hulínskému, který zajistil prostředky, podařilo udělat víceúčelové hřiště na míčové
hry. Při jeho otevření zde byla celá řada hostů, kteří
nám již dlouhá léta pomáhají zajišťovat finančně náročné aktivity. Za hl.m Prahu zde byl pan JUDr.Hulínský,
paní Mgr.Mottlová, za obec pan starosta Hrabal. Paní
kolegyně Blanka Štálová připravila s dětmi program,
který se velmi líbil. Potom následovalo občerstvení,
které připravily částečně naše kuchařky, částečně děti
s tetami. Po skončení oficiální části nám manžel jedné
naší vychovatelky s kolegou ještě hráli k tanci i poslechu. Myslím, že to byl velmi příjemný podvečer.
JUDr. Hulínský s pí. Štálovou
ní hřiště jsou k dispozici na stránkách web.telecom.cz/
tomashradecky. Pan Hradecký byl tak laskav, že celé
dění fotografoval.
Petr Nejezchleba,
ředitel DD a ŠJ

Zlatá rybka
pro Dětský domov

Za neméně významnou událost považuji to, že se
nám ve spolupráci s Nadačním fondem „Kdo si hraje,
nezlobí“ podařilo zrekonstruovat tenisové hřiště u budovy čp.35. Veškeré náklady na tuto rekonstrukci uhradil uvedený nadační fond, který založila kolegyně Blanka Štálová.
Moc příjemné okamžiky jsme společně s dětmi zažili v sobotu 2.6.2007 u rybníka na Placinách. Zde pro
naše děti pánové z Českého rybářského svazu zorganizovali již po několikáté rybářské závody. Vše včetně
občerstvení pan Solich se svými kolegy perfektně připravil a bylo radostí dívat se na některé děti, jak je
rybaření zcela pohltilo.
Tolik tedy k nejvýznamnějším událostem poslední
doby. Jen chci ještě podotknout, že fotografie z otvírá-

A je tu opět 1.6. – Mezinárodní den dětí. My v Dětském
domově v Klánovicích máme dětí plné 3 domy. I když
jsou to zlobidla zlobivá, máme je rádi a vítáme každou
možnost zpestřit zaběhnutý program. A tou rozhodně
byla soutěž v chytání ryb, kterou pro nás každoročně
pořádají pánové z Českého rybářského svazu (p. Solich, Hladík, Kubát a další).
Obvykle je těžké dostat děti ráno z postele, ale na
lov ryb se všichni těšili. Už v 6 hodin byli po snídani
a připraveni vyrazit. Krásné vlahé ráno, procházka lesem k rybníku a hlavně vyhlídka na příjemně strávenou sobotu vykouzlila přátelskou atmosféru a radostnou náladu. Rybáři se na akci připravili velkolepě.
Bohaté občerstvení, krásné ceny pro vítěze, ochota
a trpělivost dětem při lovu asistovat. A byly tu opravdové úlovky – kapři i přes 50 cm – a následná hrdost
a rozzářené dětské oči. A byly tu chycené i malé rybičky, které se poctivě vracely zpět do rybníka. Třeba nám
(tak jako ta pohádková zlatá rybka) splní přání, ještě
jednou si podobnou akci zopakovat.
Děkujeme všem pořadatelům za hezký den.
Mgr. Miroslava Švaříčková,
vychovatelka DD a ŠJ

ekologie

Sedm praktických rad
aneb jak třídit odpad
V květnovém vydání KZ jsem zveřejnil článek o třídění
papíru, plastů, skla a nápojových obalů. Pro tento účel
máme v Klánovicích zatím třináct stanovišť a hojně je
využíváme. Na přání některých čtenářů přidávám další osvětové informace. Tentokrát se dozvíte, že to, co

Klánovický zpravodaj

7-8

XVI. ročník

si leckdo o zacházení s odpady myslí, nemusí být tak
úplně pravda.
1. Říká se: Před vhozením do kontejneru je třeba
odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
Jak je to správně: PET láhve můžete do kontejneru
vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
2. Říká se: Před vhozením do kontejneru je nutné kelímky od jogurtů, másla a jiných potravin důkladně vymýt.
Jak je to správně: Drobné znečištění obalů nevadí.
Stačí tedy, když potravinu z kelímku vyškrábete. Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.
3. Říká se: Před vhozením do kontejneru musíte z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky.
Jak je to správně: Svorky není třeba odstraňovat. Při
dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části,
jako svorky a sponky, klesnou ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.
4. Říká se: Před vhozením do kontejneru je nutno
plastové obaly od kosmetiky důkladně vymýt, vždyť
je to chemikálie!
Jak je to správně: Stačí, když zbytky kosmetických
přípravků, jako jsou mýdla, šampony či krémy, vylijete.
Obaly budou dočištěny při dalším zpracování.
5. Říká se: Před vytříděním nápojového kartonu musíte odtrhnout umělohmotný uzávěr.
Jak je to správně: Prázdný karton pouze vypláchněte
vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do oranžově označeného kontejneru, který je pro tento odpad určen.
6. Říká se: Před vhozením do kontejneru musíte
z dopisních obálek vytrhnout fóliová okénka.
Jak je to správně: Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která si
s fóliovými okénky poradí za vás.
7. Říká se: Do kontejneru nelze vhazovat skartovaný papír.
Jak je to správně: Do modrého kontejneru vhazujte
skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný (tím se myslí
i biologické nečistoty).
Jiří Karban
(zdroj: www.jaktridit.cz)

Dvě cesty
13. Stejná, či rozdílná příčina
- a pak ty následky.
O příčinách a následcích se toho už hodně namluvilo
i napsalo. Vzhledem k současnému dění v obci se i já
k tomuto tématu opět vracím. Důvodem je též to, že
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odlišný úhel pohledu při hledání příčiny může lidi ZBYTEČNĚ rozdělovat, tak je snad dobré se nad tím zamyslet i z tohoto směru. Někdy se dávají lidé dohromady pod „stejnou vlajkou“ v názoru na určitou věc
a pomíjejí jeho rozdílnost mnohdy na podstatné záležitosti, ať už s tím související, či nikoliv. Může tak vzniknout účelové spojení, které ovšem bývá efektivní jen s
ohledem na zmíněný účel, a v ostatních směrech efektivita kulhá a celkové následky mohou být žalostné.
Velmi dobře se obě předchozí myšlenky, zdánlivě
nepropojené, dají popsat na tématu, který opět „míchá obecními kartami“. Máte pravdu, je to „GOLF“,
a tak se už babrám ke konkrétnímu příkladu. Stává se
mi, že bývám člověkem, kterého si vážím, občas označován, byť možná i trochu z legrace (nemůj president
by řekl: „je tam osten“) za „zeleného ekologa“, ač jsem
snad poměrně pregnantně vysvětlil svoji rezignaci na
činnost v Komisi životního prostředí, kromě jiného
i v předminulém KZ. Zajímavé právě na tom je, že na
řadu jiných projektů máme podobný názor.
Abych konkretizoval: jde například o MŠ, halu, ale
i „Villapark“ či bytový komplex „Filmová škola“. Právě
u dvou posledních oba markantně VIDÍME PŘÍČINU
v „TRŽNÍM VYŽDÍMÁNÍ MAXIZISKU Z KAŽDÉ PÍDĚ
LUKRATIVNÍHO POZEMKU“. A to v případě těchto projektů bez ohledu na komplexní devastaci okolí jen
v zájmu vlastní kapsy, bank, překupníků s pozemky
a betonové lobby (nejen sem vedou prsty neústavní
regulace nájmů...).
V případě „GOLFU“ vidím i zde stejnou příčinu, mající „sportovní, společenskou či dokonce výchovnou“
masku. O následcích na přírodu i lidi toho již bylo presentováno dost včetně „znaleckých posudků“ od různých „odborníků“. Zřejmě díky zapálení pro vlastní hru
může být příčina hledána I V TÉTO TRŽNÍ DOBĚ
v posilování harmonie ducha, těla i přírody, vedoucímu až ke „zkvalitnění“ lesa.
S „GOLFEM“ je provázána i „ochrana lesa“, která
spojila své představitele a dovedla je až k nečekaně
výraznému vítězství v komunálkách. A právě v přístupu
ke „GOLFU“, tedy na CESTĚ K ŘEŠENÍ, to vypadá na
srovnání skóre na cca 1:1, což není zrovna povzbudivé. Vše špatné lze využít v dobré, a tak by změna dílčího výsledku měla vyburcovat k opravdové, věcné
aktivitě. Neboť kdo myslí, že „Lesy“ změnily stanovisko bez aktivity z „vnějšku“, tak je pro něj ztráta času
číst takovéto moje bláboly. Kdo přemýšlí VĚCNĚ (opět
i kolem toho bylo na Zastupitelstvu spousta zamlžujících emocí), chybu přizná (samozřejmě, že ne veřejně...), poučí se z ní a neví-li, přizná si to a jde se poradit k odborníkům (ten, kdo dal vyrovnávací branku, asi
alespoň něco z toho zřejmě udělal).
Zhruba před 4 měsíci jsem doporučoval komisi „ŽP“
a potažmo i panu starostovi využití odborných znalostí chybějících v obci u „Strany zelených“, „Ekologického právního servisu“ (mám dojem, že zde již jsou dokonce zkušenosti s podobnou snahou o golf někde na
Moravě), „STUŽe“ (sdružení pro trvale udržitelný ŽIVOT... nikoliv rozvoj) a dalších nevládních organizací.
To vše s ohledem na důležité projekty: golf, villapark,
dopravní situace v obci, ekoregulativy.
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Zřejmě se úředníkům radnice uvedené kontakty nepodařilo plně využít k dobrému kroku na cestě k řešení tématu „GOLF“. Informace o výsledcích aktivity alespoň v podobných kontaktech bych uvítal víc než
informaci o zmíněné změně stanoviska „Lesů“. Inu, co
chcete od zeleného ekologa. Nezbývá, než věřit, že
kvalita soupeřova týmu ovlivní i výkon vlastního celku.
Ve sportu to tak bývalo.
Je zřejmé, že dvě cesty se mohou proplétat a člověk by vlastně mohl být rád, že alespoň na některých
částech té méně pohodlné jde spolu více lidí a vidí
podobně alespoň některé příčiny a následky. Člověk
holt nesmí být hamoun.
Osvěžující prázdniny přeje
Zdeněk Trojan
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U keříčkových rajčat na záhonech můžeme zastřihnout špičky, aby lépe dozrála nasazená rajčata.
Ovocné stromy v tuto dobu nepřihnojujeme dusíkatými hnojivy ani neobrýváme, aby se dobře vyvinuly
letorosty a byly odolné na zimu.
Ing. Miloš Král

klánovické fórum

Koncert na Den dětí
Na Den dětí dne 1. 6. uspořádalo Klánovické fórum ve
spolupráci s klánovickou základní školou koncert Michala Pavlíčka, Moniky Načevy a DJ Five.

Období prázdnin na zahradě
Červenec
Odkvetlé květy trvalek a keřů odstříháváme. Staré větve keřů odřezáváme tak, aby vznikl prostor pro růst
nových větví, které budou příští rok bohatě kvést (šeřík, weigelie, jasmín apod.).
Růžím stříháme odkvetlé květy co nejdříve po odkvětu, aby se netvořily šípky. Pokvetou dále. Kontrolujeme napadení mšicemi.
Odkvetlé skalničky a trvalky můžeme množit dělením trsu. Dobře zaléváme rododendrony, azalky, vřesy
a konifery. Přihnojíme rozumně trávník a následně ho
dobře zalijeme.
Na ovocné užitkové zahrádce sbíráme spadané plody, aby nehnily na zemi a dále se nerozšiřovala nákaza. Otrháváme červivé, špatně vyvinuté plody. U broskví
projednotíme násadu plodů, méně plodů má lepší kvalitu dozrálých broskví.
Vinnou révu stříháme za 6–7 listem od posledního
hroznu. Meruňky nestříháme.
Na zeleninových záhonech sejeme či sázíme: karotku, špenát, saláty, ředkvičky, květák. Rajčatům vyštipujeme postranní výhony v paždí listů, mají kvalitnější plody.
Kompost odplevelíme, aby se případný plevel nevysemenil, a můžeme ho převrstvit.

Srpen
Odstraňujeme odkvetlé květy a zaschlé části rostlin.
Dožilé květiny nahradíme další výsadbou, např. astrami. Druhá půle srpna je vhodná na přesazování jehličnanů, lilií, trvalek.
Koncem srpna začínáme vysazovat cibuloviny – narcisky, hyacinty, tulipány. Rozsazujeme konvalinky.
Stále stříháme odkvetlé květy růží a otrháváme nemocné listy, nebo je ošetříme vhodným přípravkem. Letorosty pnoucích růží nestříháme, příští rok pokvetou.
Květinové truhlíky pečlivě zaléváme a přihnojujeme. Přihnojíme rozumně trávník a následně ho dobře zalijeme.
Broskve a meruňky opatrně češeme do dlaně, ne prsty, abychom zbytečně nepomačkali plody. Zakládáme výsadbou nové jahodiště, odstraňujeme z jahod šlahouny.

Foto Tomáš Hradecký
Michal Pavlíček, dnes již legendární hudebník, skladatel a kytarový mág, vystoupil spolu s Monikou Načevou a DJ´em Five ve velice zajímavé a hudebně netradiční projekci. Motivací tohoto projektu byla již
předchozí spolupráce M. Pavlíčka a M. Načeva jež vyústila v roce 1994 v debutové album skupiny Načeva
s názvem Možnosti tu sou. Netradiční je spojení tohoto dua s jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších
českých DJ’s, který bezesporu dodal celému projektu
na zajímavosti.

Foto Tomáš Hradecký
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Prostranstvím školního nádvoří se linuly zajímavé,
místy bluesově či rockově, jindy zas více beatově laděné melodie z repertoáru Moniky Načevy, ale i čistě
instrumentální skladby, v nichž M. Pavlíček a DJ Five
excelovali každý po svém. Publikum se nechávalo hudbou pomalu unášet do světa textů Jáchyma Topola.
Michal Pavlíček střídal akustiku s elektrickou a basovou kytarou a ať vzal kteroukoli z nich, vždy bylo co poslouchat. Skvěle se doplňovali s DJ‘em Five, který k jeho
kytarovým podkresům a sólovým vyhrávkám mixoval zvuky z vinylů. Obdivuhodné bylo naprosto přesné vkládání
zvuků z gramofonů do melodiky skladeb.
Protagonisté dle mého názoru připravili skvělý a originální hudební zážitek.
Martina Petráčková

Úpravy v KC Beseda
Příslib dotace Fondu kinematografie
a aktivizace veřejné sbírky
Fond kinematografie příznivě posoudil naši žádost
o dotaci na další fázi modernizace kina v KCB a přislíbil dotaci v plné požadované výši 347 000,-Kč.
Dotace je však podmíněna zajištěním dalších 50%
finančních potřeb projektu z jiných zdrojů. Celkový rozpočet projektu činí 694 000,-Kč. O pomoc při financování této akce jsme požádali majitele objektu MČ Praha – Klánovice, jenž však není, dle předběžných vyjádření,
schopen významněji finančně pomoci. Pracujeme intenzivně na zajištění alternativních zdrojů.
Také proto se obracíme na občany se žádostí o podporu v rámci již schválené veřejné sbírky. Číslo účtu
Klánovického fóra – VEŘEJNÁ SBÍRKA – je 511079340247/0100. Jakákoli částka je vítána. Děkujeme!

Popis schváleného projektu
Modernizace KINA a sálu pro možnost
čerpání výše uvedené dotace
K dokončení modernizace kina (ve fázi po projektu
JPD 2 – Multimediální centrum…) je dále potřeba:
1. výměna Dolby procesoru pro reprodukci zvuku
v kinosále
Zastaralý kinoprocesor Dolby CP 50 incl. SR decoder SRA 8 (starý téměř 20 let), kterému již skončila
životnost, způsobuje zvýšený šum, prakticky nemožnost připojení žádného externího zdroje signálu do
vstupu NON – SYNC z důvodu okamžitého vzrůstu
úrovně šumu a brumu cca o 6dB. Dalším problémem
je nemožnost připojení pětikanálového zvuku (DVD,
PC) potřebného pro plnohodnotnou digitální projekci,
jelikož na procesoru není požadovaný interface. Nezanedbatelným problémem je také zjištění, že v procesoru je pravděpodobně poškozena dekódovací matice. Na návrh autorizovaného odborníka v oblasti
kinotechniky by bylo ideální nahradit tento nevyhovující procesor naprosto novým Dolby procesorem CP
650SR. Teprve instalací tohoto kinoprocesoru by se dal
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naplno využít potenciál, který nabízí nové technologické vybavení kina pořízené ze zdrojů EU v loňském roce.
2. výměna oponového automatu
Stávající systém je zastaralý a poruchový. Je nutné
zrenovovat vodicí koleje pro maskovací a hlavní oponu, obnovit masky obrazu a vyměnit materiál opon –
nový samet na opony.
3. vyřešit zvukotěsnost kina
Nahradit původní dveře novými, které by splňovaly
požadavky odhlučnění kina.
4. úprava sedadel v kinosále
Drobná renovace stávajících sedadel – nikoli výměna!
Za Klánovické fórum, nadační fond
Petr Kubíček

Pozvánka na červenec
Koncert Sestry Steinovy
Jsou to ostré texty, ale není to punk. Jsou to dvě akustické kytary, ale není to folk. Jsou to Karolina Kamberská a Lucie Steinhauserová - Sestry Steinovy z Děčína,
které po prvním úspěchu z minulého léta tentokrát již
podruhé vystoupí v KC Beseda v rámci „Klánovického
hudebního léta“ 20. července.

Sestry Steinovy
Od roku 1993 působily v různých hudebních formacích. Poté se postupně věnovaly studiím, kariéře, rození
dětí (Karolina), pečení buchet a pěstování petunií. První
CD Lilie polní vydaly v říjnu 2001 u Indies Records. Následovalo koncertování, matkou se stala také Lucie. V té
době vystupovala Karolina v triu Vílí kvil. V březnu 2004
vychází druhé CD Můj tanec (Indies). Úspěšné období,
hojně oceňované hudebními kritiky, nedávno doplnilo třetí
album Jen děcko se bojí. Nové album si produkovaly
sestry samy podle svého vlastního gusta; je syrovější
a drsnější než Můj tanec, vyšperkovaný Michalem
Němcem z Jablkoně. Do steinovských „plovoucích
rytmů“ se nakonec trefil i hostující bubeník David
Landštof z kapel Lenky Dusilové a Anety Langerové.
Texty jejich písní vycházejí zhruba ze tří základních
tematických okruhů: partnerské vztahy a rodina, vztah
k Bohu a obecněji otázka svobody člověka.
Název Sestry Steinovy asociuje pojmenování několika dalších hudebních těles a přímo svádí k úvahám
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a porovnáním. Sestry Havelkovy, Tři sestry, Rammstein…
Náhodný návštěvník jejich koncertu by rozhodně nebyl
zklamán. Našel by šarm a noblesu Havelkových, smysl
pro humor Tří sester i dravost a energii německých rockerů. Prostořeké punkerky bez číra, křesťanky bez patosu, milující manželky a starostlivé matky. Natolik žánrově košaté hudebnice, že o nich píše časopis Folk &
Country i Rock & Pop a snesou je posluchači alternativního Radia 1 stejně jako křesťanského Radia Proglas.
Nedávno se v časopisu Marianne objevila „zaručená zpráva“ o tom, že sestry Steinovy vlastně nejsou
sestry (vždyť mají v občance každá jiné příjmení). Je
to jen marketingový tah?
Na svém vystoupení 20. 7. v KC Beseda nám možná poodhalí svou roušku tajemství jak to tedy s jejich
sourozenectvím opravdu je...

Nová klánovická kapela Blues Klan
Nová hudební formace Blues Klan, která vznikla na jaře
tohoto roku, hraje elektrické blues ve stylu legendárních černošských bluesmanů B. B. Kinga a Muddyho
Waterse a jejich bílých následovníků Stevie Ray Vaughna a Erica Claptona.
Kapela má 5 členů, a jak už sám její název napovídá, většina z nich pochází z Klánovic nebo blízkého

Blues Klan
okolí. Frontmanem skupiny je Vlado Hoffmann, známý
klánovický kytarista a hudebník (civilním povoláním investiční poradce). Další klánovičák Honza Miler hraje
na foukací harmoniku, bubeník Zdeněk Šolc bydlí
v nedalekých Úvalech, baskytarista Dan Kopec pochází
z Dubečku. Z pětice se místem bydliště vymyká pouze
klávesák Jan Tlačbaba pocházející z Velké Chuchle.
Pro všechny členy kapely je hudba koníčkem, mají svá
civilní povolání.
Na otázku, jaké skladby vlastně Blues Klan hraje, Vlado Hoffmann odpovídá: „Hrajeme bluesové standarty, to,
co se nám líbí, a doufáme, že se to bude líbit i divákům.
Vlado Hoffmann o okolnostech vzniku Blues Klanu
říká: „Je radost, že se sešly spřízněné duše. Každý
z nás v mládí někde hrál, pak všichni pracovali a pracovali a teď, na stará kolena, se zase vrací ke svým
láskám z mládí.“ K tomu podotýkám, že výraz „na stará kolena“ znamená generaci dnešních čtyřicátníků,
a neodpustím si další citaci Vlado Hoffmanna „Nevěř
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nikomu pod 40“ (parafráze na slogan Hippies Nevěř
nikomu nad 30).
Svérázný frontman Vlado Hoffmann má ke svým kytarám opravdu osobní vztah. Každá z jeho čtyř kytar
má své jméno – Aranka, Mercedes, Berta a Rózka.
„Vždy, když kupuji novou kytaru, mám strach, aby se
ty staré neurazily.“ Zatím to vychází, koupí nejmladší
kytary Aranky se Mercedes neurazila a Vlado z ní stále vyluzuje krásné bluesové tóny.
Přijďte se přesvědčit, poslechnout si klánovický Blues
Klan a nasát neopakovatelnou atmosféru pod kaštany
před KC Beseda v rámci Klánovického hudebního léta
13. července nebo 12. srpna.
Martina Petráčková

Samorosty Ludvíka Skružného aneb

„KRÁSA V DŘEVU UKRYTÁ“
Výstava v Kulturním centru Beseda
Tak jako jsou krásné obličeje některých stařečků a stařenek, do nichž život vepsal vrásky, tak krásné je i dřevo stromů, které stářím, anebo předčasně zásahem
člověka padly k zemi, aby ustoupily bezohledným stavbám skladišť a prodejen a tzv. obnově golfového hřiště, prosazované stoupenci u nás v Klánovicích.
Nesmíme dopustit, aby ti, kteří mohou rozhodovat,
hrají vždy v rozhodování významnou roli, nám brali kus
přírody – Klánovický les, který Klánovice obklopuje od
jejich vzniku, tedy více jak 130 let. Les skýtal obživu
i bezpečí našim předkům po bezmála 10 000 let a navíc byl zdrojem vody, nezbytné k životu rostlin, živočichů, zvěře i člověka, toho nejagresivnějšího, nejrozpínavějšího a nejbezohlednějšího tvora naší planety.
Nesmíme se podvolit rozhodování těch, kteří nežijí
v naší obci! Volby v naší obci jasně promluvily 7:2
ve prospěch zachování Klánovického lesa! Ať ti, kteří
mají pravomoci, rozhodují v souladu s přáním většiny občanů městské části Praha – Klánovice !!!
Ale vraťme se k výstavě. Ta byla plánována již v minulém roce do foyer Kulturního centra Beseda, ale poté,
co mladá krev obce, které patří budoucnost, iniciovala
výstavu věnovanou lesu a stromům, uskromnil jsem se
na minimální plochu dvou vitrín a prostor kolem nich.
V letech, kdy jsem mohl publikovat nanejvýš jen drobné
příspěvky, většinou jen informace o výstavách a vyšlých
publikacích, vstoupil jsem na počátku 70. let do skupiny
„Tajemství dřeva“, rozvíjející svou činnost při Obvodním
kulturním domě v Praze 3 – na Žižkově, kde jsme vystavovali každoročně svá díla ve foyer Žižkovského divadla, v areálu restaurace u Supa v Celetné ulici, v žižkovské Rotundě a ve Valdštejnské zahradě. Nezřídka
i mimo Prahu. Rád vzpomínám na výstavu skupiny
v Domažlicích a později s přáteli výtvarníky v Kadani,
v Karlových Varech a v Klášterci nad Ohří i na samostatnou výstavu v Okresním muzeu v Rakovníku.
Začínal jsem jako většina členů skupiny „Tajemství
dřeva“ velkými díly, ale záhy jsem se specializoval na
dílka drobnější, na „šperky“, jakými jsou přívěsky, prs-
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teny, spony, knoflíky i spony do vlasů ze dřev jednostranně i oboustranně řezaných a leštěných i ze dřev
štípaných, protože krása dřeva je často skryta našemu zraku v jeho hloubi. Protože každý kus samorostu
je neopakovatelným originálem, byly i výstavy kolegů
ze skupiny vždy zážitkem. S těmi velkými samorosty
je vždy potíž – není kde je umístit. Ty drobné přívěsky,
náramky, spony do vlasů a prsteny lze uložit do dóz.
I obdarovaný, většinou obdarovaná, má větší radost
z přívěsku než z mísy či vázy, a tak mé přívěsky nosí
kolegyně a známé nejen v českých zemích, ale i na
Slovensku, v Bulharsku, v Rakousku, v Německu i v Kanadě.
Samorosty ze dřeva kmenů, větví, kořenů, kořínků,
vyhnilých a vykotlaných kmenů i z kůry nezřídka nesou stopy nepřízně prostředí, ve kterém rostly, nepřízně osudu – jakými bylo napadení dřevokazným hmyzem, zásah bleskem i rakovinné nádory. To vše je do
nich vepsáno a jsou krásné a neopakovatelné.
Nemám rád samorosty natírané laky, přímo odpor
mám k těm, které někdo natře lodním lakem, a proto,
pokud chci samorost vyleštit, používám k tomu hladké
dřevo nebo kost a nanejvýš použiji lihové mořidlo –
mahagon, světlý anebo tmavý dub.
Na vernisáž obou výstav – fotografií a samorostů,
která se uskuteční v sobotu, dne 14. července 2007,
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srdečně zveme všechny příznivce lesa a těšíme se
i na klánovickou mládež – tu, která chodí do lesa,
sama i se čtyřnohými miláčky, která má ráda stromy,
tedy zveme i skauty, junáky a členy oddílu Stopa. Fotografie Vašich vrstevníků i samorosty k Vám promluví
srozumitelnou řečí. A možná Vás zaujmou natolik, že
je začnete tvořit i Vy. Vzpomínám na výstavu grafik českých umělců, instalovanou v polovině 50. let ve Výstavní síni Václava Hollara (na nábřeží za kavárnou Slávia). Tam vystavoval mimo jiných i Václav Sivko
(1923–1947) trojici grafik zpodobňující jeden a týž
strom. Grafiky byly nazvány: „Strom básníka“, „Strom
malíře“ a „Strom sochaře“ – od stromu s nadsázkou,
přes realitu po strom torzo. Žel, dílo nebylo prodejné,
ale v paměti mi utkvělo dodnes. Kéž i Vás stromy inspirují. Milujte je, chraňte je v zahradách i v lese, zejména v tom našem Klánovickém. Zaslouží si to!
I když mé časové možnosti jsou omezené, hodně
píši články a studie do odborných časopisů, rád jednou týdně povedu ty, kteří mají zájem hledat ve dřevu
krásu v něm ukrytou. Ale slibme si, že jen ve dřevě
mrtvém – tedy ve stromech poražených, v lese i ve
Vašich zahradách, ve větvích ulomených vichřicí,
a nikdy ne ve stromech zdravých.
Mladí umělci, vládnoucí tužkou, perem nebo štětci,
Ludvík Skružný

s l ovo s t a r o s t y
Pozn. red.: tentokrát vychází Slovo na netradičním místě, neboť v době uzávěrky nebyl pan starosta přítomen
v Klánovicích, a tak jsme jeho příspěvek museli vložit do již rozpracovaného vydání.
Tomáš Ruda, šéfredaktor KZ
Vážení občané Klánovic, uběhl zase měsíc, tentokrát
s nejdelšími dny a nejkratšími nocemi. Já si dovoluji již
tradičně vstoupit do Vašeho soukromí svým slovem.
Opět se udála řada věcí. Alespoň o některých z nich,
v rámci tohoto omezeného prostoru, považuji za účelné Vás ze své funkce a pohledu informovat.
V návaznosti na znovu oživenou kauzu golfu v Klánovicích se to různými aktivitami dosti hemžilo. Zastánci výstavby golfu silně zaktivizovali svou činnost.
Samozřejmě nechyběl opět ani evergreenový e-mail
Ing.Šafránka na starostu: „Vaše koncepce správy MČ
prostřednictvím amatérských komisí je zásadním omylem …,“ k tomu snad jen dodat otázku, zda svým přístupem pan inženýr vlastně Klánovicím pomáhá, nebo
neúmyslně škodí.
V Klánovicích se v posledních letech hodně nového
postavilo a podle mého názoru mnohdy neúměrně
a ne vždy zaslouženě taky hned zkritizovalo. Takže se
podbízí i staré čínské přísloví, že nejlepší politikou je
nedělat nic a jenom kritizovat. A tato politika má bohužel i v Klánovicích své věrné stoupence. Naštěstí exstarosta pan Hanzal se nad tyto „experty“ dokázal po-

vznést a smířit se s pravidlem, že každý dobrý skutek
musí být po zásluze potrestán. Ale ono je to taky
o tom, že Magistrát bude určitě jenom rád, když pro
Klánovice nebudou žádné další investice potřeba, neboť cokoli se v Klánovicích udělá, je automaticky podle těchto „expertů“ špatně.
V pátek 25.5.t.r. před 22. hodinou jsme mohli v Klánovicích slyšet a vidět ohňostroj. Provedla jej společnost Forest Golf Resort na svém pozemku pro potěšení bankovních úředníků. Osobně přiznávám, že ke
společnosti, která má potřebu si přivydělávat ohňostrojem v prostoru obklopeném lesem, navíc v nejsušším
roce za posledních 45 let, těžko nacházím svou přízeň. A i v návaznosti na okolní lesní zvěř jsem rád, že
nepatřím k těm, které něco podobného oslovuje. Přitom tady jde nejen o vyhlášky, ale i o normální lidskou
ohleduplnost, která v současném byznysu často pokulhává. Zároveň v této souvislosti informuji občany,
že tato záležitost je šetřena městskou policií, Odborem ochrany prostředí MHMP, OMK MHMP a bude projednávána přestupkovou komisí Úřadu naší MČ. Dále
obecně informuji spoluobčany, že v případě jakéhoko-
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liv porušování vyhlášek a zákonů je třeba okamžitě
volat naši městskou policii, případně linku 112, pozdější dovolávání je pak už téměř bezcenné. Mám písemný
příslib ředitelky obvodního ředitelství Prahy 14 městské
policie paní Ing.Bc.Hetzlové, že „… budou přijata opatření, abychom eliminovali možné následné stížnosti“.
Jak diametrálně odlišně na mě působila solidarita
občanů, kteří zrovna druhý den dopoledne přišli ke
škole podpořit naši tradici běhu Terryho Foxe a navíc
svými sponzorskými dary přispěli na dobrou věc. A téhož dne odpoledne akce manželů Macháčových, kteří
zorganizovali v lese přírodovědnou soutěž pro předškoláky, aby se děti již v mládí učily lásce k přírodě
a vážily si daru, který tady máme – Klánovického lesa.
Věřím, že je to dobrý předpoklad, aby z těchto dětí
nevyrostla generace, která se bude předvádět ohňostroji v prostoru obklopeném lesem.
Na zastupitelstvu proběhlo též jednání k výstavbě
domu chráněného bydlení. Tuto akci bude za naši MČ
dále koordinovat pan místostarosta MUDr. Brabenec.
Zde jen stručně informuji, že už zápis č.3 z roku 2000,
bod č.8 mj. říká „..MZ se shodlo na přípravě stavby
DPS v Klánovicích … a pověřuje starostu … přípravou
této akce. Současně zastupitelé souhlasili s vytipovaným pozemkem k zástavbě DPS při ulici Šlechtitelské“.
V této době byl pan Ing. Šafránek zastupitelem. Přesto je pan inženýr z toho „konsternován“ a sděluje mj.
starostovi: „…nikdy zastupitelstvo žádný projekt neprojednalo…“ atd. a sděluje návrh na usnesení: „Zastupitelstvo nesouhlasí se zahájením stavebních prací na
pozemcích parc.č. …ukládá starostovi … uspořádat ve
spolupráci s OMI veřejnou architektonickou soutěž.“
Přitom zase tuto akci předala MČ Praha-Klánovice
hlavnímu městu Praha protokolem už v roce 2002
a OMI tuto investiční akci dále pak již sám řešil. Stavební povolení bylo vydáno 13.7.2005, takže stavba
musí být zahájena do 13.7.2007, jinak stavební povolení propadá. Já nemohu za to, že někteří minulí zastupitelé se věnovali spíše stranickému vylučování než
práci zastupitelské, respektive této akci. Takže dnes je
jim tato akce neznámá a využívají navíc této své neinformovanosti k útokům, aby tento záměr propadl, neboť by to mohl být úspěch současného vedení úřadu.
Mně se podařilo jenom tuto stavbu zachránit ve smyslu, že MHMP se v současně problematické finanční situaci investičně tohoto projektu přeci jenom ujal, a ujišťuji Vás, že to vůbec nebylo jednoduché. Takže jsem
rád, že dílo, nastartované panem starostou Hanzalem,
za kterým je spousta a spousta úsilí, neskončí nakonec někde v šuplíku, a to i přes úsilí pana Ing.Šafránka
a pana zastupitele Jindřicha Lukáše, který na zastupitelstvu tuto negativní výzvu pana Ing.Šafránka předložil a pro ni hlasoval. Opět je zde otázkou, zda někomu
jde opravdu o tento dům, nebo je to opět prostředek
jak znehodnotit úsilí protistrany. Ale v tomto případě
by už měli své k tomu říci naši dříve narození. Pokud
někdo ze spoluobčanů bude chtít k této akci další informace, já i pan MUDr.Brabenec se vynasnažíme
o vysvětlení. Ujišťuji Vás, že oba máme ten nejpoctivější zájem, aby investice sloužila dostupně co nejoptimálněji klánovickým občanům. Vážené seniorky
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a senioři, pomozte nám, ať se můžeme v tomto smyslu
věnovat této akci, a pokud možno nás podpořte proti
klackům házeným pod nohy. A ujišťuji Vás, že rozhodování o provozu a obsazování tohoto domu chráněného bydlení bude v kompetenci naší Městské části,
což mi bylo jednoznačně magistrátem přislíbeno.
K závěru spíše smutné zprávy pro naši klánovickou
ODS. Jednak to, že zastupitelstvo Újezda nad Lesy,
které má výraznou převahu zástupců ODS, odhlasovalo podporu změně územního plánu Prahy navrhované naší Městskou částí, a to změně Klánovického lesa
z kategorie SO2 (oddych, s možností výstavby golfu)
na LR (lesopark, neumožňující výstavbu golfu). Tím se
v tomto svém postoji klánovická ODS dostává do pozice, jak např. říkával tajemník Jakeš v poslední své
době, osamělého kůlu v plotě. A druhá zpráva, že slečna Veronika Hrabalová, která se zasloužila o zajištění
peněz z EU na výstavbu sportovního hřiště u školy
a byla posléze vyloučena z řad členů klánovické ODS,
dostala na 19.6. pozvánku na narozeniny čestného
předsedy ODS pana prezidenta Václava Klause na
Pražský hrad… a pár slov o klánovickém golfu s panem
prezidentem dokonce prohodila.
Takže myslím, že nejsou od věci rozšiřující se názory některých pravicově smýšlejících občanů Klánovic,
že by se měli spojit a pokusit se vrátit klánovické ODS
ztracenou pozici.
A když už o kauze klánovického golfu, tak sděluji
informaci, že jsem letos požádal generálního ředitele.
Lesů ČR, pana Ing.Holického, o stanovisko. Bylo mi
písemně sděleno: „Předmětné pozemky nehodláme
prodat, ani pronajmout.“ A nyní, o pár týdnů později,
máme informaci, že generální ředitel Lesů ČR vyslovuje zásadní souhlas se záměrem na zřízení „víceúčelového společensko-sportovního areálu“ v Klánovickém lese, a to bez vypsání jakéhokoliv výběrového
řízení, navíc přímo adresně na společnost Forest Golf
Resort Praha. A je dobré si všimnout, že najednou (asi
z iniciativy Ing.Holického ???) už nejde jenom o sportovní areál, ale o společensko-sportovní areál. A co by
nakonec převládlo, netřeba dlouho hádat. Nad takovým
jednáním generálního ředitele Lesů ČR vyslovuje naše
MČ Klánovice silné znepokojení a zásadně s ním nesouhlasí. V této souvislosti vydala naše MČ i „Stanovisko ke změně postoje s.p. Lesy ČR v kauze Golf“,
které jste, vážení spoluobčané, obdrželi do svých poštovních schránek. Zároveň k tomu uvádím, že takovéto sdělení považuji za zcela správné a nutné, a pokud
se vyskytne jakýkoliv případ podobného nestandardního jednání, kdy bude k občanům naší MČ takto přistupováno, reakce naší MČ bude obdobná. Také zastupitelstvo tento krok na svém zasedání 18.6. odsouhlasilo.
Vážení spoluobčané, ujišťuji Vás jménem svým i výrazné většiny zastupitelů, že uděláme vše, abychom
celistvost Klánovického lesa uhájili, a pevně věřím, že
s Vaší pomocí a podporou nemůžeme prohrát.
Na závěr ještě přání, abyste si dobře naplánovali
a strávili dovolené, neboť nadále platí, co se nedá do
dovolené, to se za čas odevzdá lékařům.
Ladislav Hrabal,
23. 6. 2007
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pěvecký sbor

Claireton Chorale
„Děti, které zpívají srdcem.“
Máme tu prázdniny, ty nejdelší v roce. A to také znamená několikatýdenní pauzu pro náš sbor. Až se v září
sejdeme na první zkoušce 3. září, budeme si připomínat již 8 let existence sboru. Ohlédnutí do minulosti
jsou tedy každým rokem delší a sentimentálnější. Děti
rostou a mění se neuvěřitelným tempem. Bohužel patří k životu sboru i celkem velká fluktuace, což je škoda. Každým rokem se také rozšiřuje náš repertoár
a množství míst, na kterých koncertujeme.

Chci prostřednictvím KZ poděkovat dětem za jejich
práci na zkouškách a za tradičně nádherné výkony na
koncertech, rodičům za podporu dětí a za spolupráci
zejména Světlaně Tvrzické, Olině Hlavaté, Ríšovi Dlouhému a všem ostatním, co se podíleli na rozvoji a chodu sboru Claireton Chorale.

strana

21

Přeji tedy obligátně všem příjemné prázdniny a dovolené. Věřím, že se ve zdraví všichni sejdeme v dalším
školním roce.
Vítězslav Maštalíř,
klavírista a hudební skladatel,
info@claireton-chorale.com

Zážitek z koncertu
V sobotu 9. 6. jsem s mnoha jinými rodiči, prarodiči
a známými navštívila v Horních Počernicích v divadle
POHODA závěrečný koncert Klánovického dětského
sboru CLAIRETON CHORALE, který vede paní sbormistryně Světlana Tvrzická.
Jejich vystoupení bylo, jako vždy, nejen pěvecky, ale
i pohybově velmi náročné a líbivé.
Žasla jsem, co všechno nového za ten rok děti zvládly!! Ať už to byly skladby Johna Lennona, V. V. Osvjannikova, M. Jacksona, A. L. Webera… To vše se dařilo
nejen těm starším, ale roztomile na nás působili i ti
nejmenší stále usměvaví zpěváčci.
Dovedu si představit ty hodiny práce a trpělivosti,
než se takový koncert nacvičí!! Škoda jen, že nám to
tento sbor nemůže předvést na akcích, které se pořádají v Klánovicích. Určitě by mnoho místních občanů,
kteří mají rádi kvalitní a líbivou hudbu a zpěv, přišlo
tomuto sboru s chutí zatleskat.
A já tak za všechny děkuji umělecké vedoucí pí. Světlaně Tvrzické a klavíristovi a skladateli Víťovi Maštalířovi za nádherný zážitek z vystoupení dětí. A všem
dětem ze sboru patří naše díky také. A dovolte mi na
závěr „vypůjčit“ si pár slov ze závěrečné písně sboru:
„Show pomalu končí, půjdem spát – a dá se předpokládat, že příště sejdem se a rozezníme další sál….“
A na to se už teď těšíme a držíme všem palce!!!
Hana Ziková
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Poděkování
Už sedm let chodím do sboru Claireton Chorale, který
vede Světlana Tvrzická.
Baví mě zpívat , obzvlášť ty náročné písničky. Spousta
lidí ve sboru se snaží, aby písně byly skvělé jak melodií, tak i pohybově, ale občas se chybička vloudí… !

Koncerty nás baví, ale mrzí nás, že pozvaní lidé nepřijdou. Chtěla bych poděkovat panu Losertovi, který
převzal štafetu po panu Hanzalovi a chodí na každý
náš koncert.
Loni v létě, jak víte, jsme byli v Moskvě, kde se nám
moc líbilo. Letos jsme dostali spoustu nabídek na festivaly v různých zemích, např. v Číně, Portugalsku, Španělsku, Litvě atd.…, ale nemáme na to peníze, které
by nám k tomu hodně pomohly. Členy sboru to mrzí,
protože bychom chtěli ukázat, že i tak malý sbor jako
my dokáže něco velkého.
9. června jsme měli závěrečný koncert, který byl vynikající, moc se mi líbil, ale mrzí mě, že plakáty, které
jsme pracně rozlepili po Klánovicích, nám někdo zábavně sundává. Pro nás to není legrace, a navíc další
utracené peníze… Moc se těším na příští rok se sborem a doufám, že budeme moci ukázat svoje kvality
i v zahraničí. Nakonec bych chtěla poděkovat naší sbormistryni Světlaně Tvrzické, která nám věnuje veškerý
volný čas a za to jí patří můj velký dík. Přeji vám všem
skvělé prázdniny…
Olina Hlavatá ml.

p ř í r o d n í p a r k K l á n ov i c e , o . s .

Prohlášení
Vážení spoluobčané,
udělením zásadního souhlasu generálního ředitele s.p. Lesy ČR (dále LČR)
ing. Jiřího Holického došlo ke změně
postoje LČR k záměru vybudování golfového areálu v Klánovickém lese.
Jeho stanovisko přeneslo věcnou a odbornou diskusi v rozhodující části na komerční a politickou úroveň. Dle našeho názoru jde o příkladnou
ukázku nerespektování demokratických principů stát-

strana

22

ním úředníkem, který při svém rozhodování o hospodaření se svěřeným státním majetkem zcela ignoruje stanovisko nejen řádně zvoleného Zastupitelstva Městské
části Praha-Klánovice, ale i naprosté většiny občanů.
Komplexní stanovisko LČR ze dne 21.5. 2007 v předmětné záležitosti je v naprostém rozporu se stanoviskem, které generální ředitel LČR sdělil starostovi Klánovic dopisem ze dne 16.4. 2007. V novém komplexním
stanovisku LČR prohlašují, že uzavřou následně se společností Forest Golf Resort Praha smlouvu o budoucích
smlouvách nájemních na předmětné pozemky za vyjmenovaných předpokladů. Mezi těmito předpoklady není
uvedena délka pronájmu, podmínky pronájmu z hlediska
např. těžby dřeva, cena za pronájem atd. V komplexním
stanovisku LČR jsou uvedeny konkrétní lesní pozemky,
kterých se stanovisko týká, o celkové výměře cca 16 ha.
LČR doporučují zvážit rozšíření dotčeného území pro
obnovu a dobudování areálu až cca o 1/3.
Vážení spoluobčané, s maximálním znepokojením
sledujeme poslední události, které mohou pro Klánovice a Klánovický les znamenat zcela zásadní a nezvratnou změnu dalšího vývoje. Stanovisko ředitelství
LČR pro nás představuje neodůvodnitelný a velmi nebezpečný krok, který ve svých důsledcích může vést
k trvalému zhoršení životního prostředí Klánovic i přírodních podmínek v širším okolí. Apelujeme na Vaši
rozvahu, moudrost a správný úsudek. Vyzýváme každého čestného a rozumného občana, aby zvážil svou
občanskou povinnost pomoci bránit Klánovický les,
přírodu a životní prostředí. Jedná se o zcela zásadní
a rozhodující mezník v dalším osudu největšího lesního celku hlavního města Prahy. Je na nás, v jakém prostředí budeme žít my i naše děti.
Zveme všechny občany, kterým není lhostejné nerozvážné zacházení s přírodou a naším životním prostředím, aby se ve čtvrtek 19.7. 2007 od 18.00 hod.
v Kulturním centru Beseda zúčastnili vernisáže výstavy fotografií z Klánovického lesa. Během vernisáže
bude promítnut dokumentární snímek Golf v Klánovickém lese vysílaný dne 5. června 2007 na ČT2
v rámci pořadu Nedej se!
Za Přírodní park Klánovice, o.s.:
Petr Kubíček, Radomír Kůla, Tomáš Ruda,
Vladimír Sršeň, Václav Švec, Miroslava Vacková
Přírodní park Klánovice je občanským sdružením
lidí, kteří usilují o ochranu vážně ohroženého Klánovického lesa před jeho vykácením ve prospěch komerčních záměrů. Cílem OS Přírodní park Klánovice je
přispět k pořádku a rozvoji relaxační a rekreační funkce příměstského lesa pro obyvatele Klánovic a širšího
okolí realizací dílčích projektů oddychových míst, stezek, přírodních hřišť apod.

z klánovické knihovny
Vážení čtenáři,
v posledních dnech byl do knihovny nainstalován nový
počítač a zároveň s ním také nový program pro katalogizaci knih a pro výpůjční protokol. Vše nám zakoupila
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Městská knihovna v Praze, se kterou udržujeme velmi
aktivní kontakt a která naši knihovnu zároveň i metodicky řídí.
Z tohoto důvodu bude od podzimu letošního roku
výpůjční provoz knihovny zcela automatizován. Prosíme vás, abyste nám upřesnili vaše kontaktní adresy
a telefonní čísla, pokud v nich došlo ke změnám,
a abyste nám poskytli vaše emailové adresy, jejichž
prostřednictvím budete upozorněni na zpřístupnění
vámi rezervovaných knih, ale také na plnění výpůjčních lhůt. Za jejich nedodržení budou automaticky nastavovány poplatky z prodlení.
Rozšíříme naše webové stránky a zpřístupníme na
nich celý knižní fond. Pro čtenáře neznamená modernizace knihovny téměř žádnou změnu, každý obdrží
pouze novou legitimaci a bude si moci sám vyhledávat
literaturu v generálním katalogu platném pro úplný
knižní fond.
V posledním měsíci jsme z výše uvedených důvodů
nenakupovaly mnoho knih, některé jsme získaly darem. Jejich seznam uvádíme tak, jak jsme je průběžně
zpracovaly:
Collins:
Bestie
Schearzenberg: Heraldika
Breuil:
Filipova dobrodružství
Enquist:
Kniha o Blanche a Marii
Patterson:
Každý třetí den
Prachett:
Hrr na ně!
Presto:
Kouzla pro děti
Proulx:
Zkrocená hora
Reinerová:
Čekárny mého života
Toušlová a kol.: Toulavá kamera, 4. díl
Walló:
Kráčel po nestejně napjatých lanech
Šlejhar:
Dějiny z přírody a společnosti
Dickinger:
Černé ovce mezi Habsburky
Westlake:
Ukradená banka
Cmíral:
Petr Pan
Gilmore:
Alenka v říši kvant
Ébert-Zeminová: Bludný kruh
Co z tebe bude...
Frank:
Černý mustang
Frýbová:
Milostí prezidenta
Dick:
Muž z vysokého zámku
Koukolík:
Proč se Dostojevskij mýlil
Chaloupka:
Prsten Nibelungů
McCarthy:
Tahle země není pro starý
Šabach:
Putování mořského koně
Dutka:
Staženi z kůže ze tmy vycházíme
Milena Klasová a Jitka Frýdmanová

s p o l e č e n s k ý ž i vo t

Miss Klánovic
Kadeřnický salon LA FEMME majitelky Ing. Simony
Jirkové ve spolupráci s Martinem Šmídem pořádá
22. září 2007 v Kulturním centru Beseda
CHARITATIVNÍ DEN PRO DĚTSKÝ DOMOV V KLÁNOVICÍCH
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Čeká nás celý den plný zábavy, v jehož rámci se
budou také slečny ucházet o titul Miss Klánovice. Podmínkami je věk 14–17let, vlastní prezentace, které se
meze nekladou, a promenáda ve večerních šatech. 12
nejúspěšnějších dívek postoupí do užšího kola, ze kterého bude zvolena Miss. Startovné je 100 Kč.
Do soutěže Miss Klánovice se můžete přihlásit na
tel.čísle 774 170 259 nejpozději do konce srpna 2007.
Ing. Simona Jirková,
Kadeřnický salon LA FEMME

sport

Osmý ročník
Běhu Terryho Foxe
Už poosmé jsme se v sobotu
26. května sešli u základní školy, abychom podpořili své zdraví
pohybem na zdravém vzduchu,
pobytem v příjemné společnosti
a přispěním na výzkum tak nebezpečné a bohužel i rozšířené
nemoci, jakou rakovina bezesporu je. Ráno se na nás sice
mračilo a cyklisté i běžci vyráželi na trať skrápěni deštěm,
ale nakonec se obloha vyjasnila a dopoledne proběhlo bez problémů a příjemně.
Přispěla k tomu hudební skupina Slimáci, která nás
doprovázela během celého programu. Zhlédli jsme ukázky práce psovodů Městské policie a jejich svěřenců
a rozpohybovala nás taneční skupina Silueta. Všichni už
patří neodmyslitelně k BTF a my jim za to moc děkujeme.
Děti mohly využít nabídku sportovních soutěží, které
se konaly v novém sportovním centru ve dvoře školy,
všichni se pak mohli zadarmo občerstvit a vyrazit na trať,
kterou si zvolili podle chuti a fyzické kondice. K vidění
byly kolečkové brusle, koloběžky, kočárky, vozíčky. Tradičně nejsilnější byl cyklistický peloton, v jehož čele jel
Jiří Suchánek mladší a převzal tak pomyslnou štafetu od
svého otce, který na Běhu ovšem také nechyběl, stejně
jako paní Helena Kocourková a pan Karel Kinšt, každoroční startér. Pozdravit běžce přišel i pan starosta Ladislav Hrabal. Celým dopolednem nás slovem provázel ředitel školy pan Michal Černý. Trasu opět vyznačil turistický
oddíl Stopa vedený manželi Macháčovými.
Chtěla bych jménem organizačního výboru BTF poděkovat všem, kteří nám přispěli na propagaci a pohoštění, všem, kteří obětovali spoustu volného času,
a všem, kteří přispěli do kasiček, z nichž jsme na konto Běhu poslali 33 452 Kč. Celkem se na letošní BTF
zaregistrovalo 274 účastníků. Věřte, že tato čísla patří
v rámci naší republiky trvale k nejvyšším a že Klánovice jsou na celorepublikových setkáních dávány za vzor.
Přejme si jen, aby tato tradice z Klánovic ani v budoucnosti nezmizela.
Mgr. Jolana Fuchsová,
zástupkyně ředitele ZŠ Klánovice
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Pořadatelskou službu tradičně zajišťovaly učitelky ZŠ

Cyklisty vedl pan J.Suchánek ml.

Vystoupily tanečnice ze souboru Silueta

Na startu nemohli chybět
pí. H.Kocourková a p. J.Suchánek st.
Akci s přehledem moderoval
ředitel školy Michal Černý

Ukázku zákroku předvedli
policejní psovodi

foto Tomáš Hradecký
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Fotbalisté finišovali
V červnu vrcholila jarní část fotbalových soutěží. Informace o výkonech a výsledcích všech klánovických
týmů jsme získali od Michala Fuchse, předsedy FK
Klánovice:
- Nejmladší fotbalisté, kteří ještě nehrají v pravidelné
soutěži, mají za sebou další tři přípravné zápasy. Doma
prohráli s Duklou 1:5 (Svoboda), v Čelákovicích 3:5
(Svoboda 3) a na domácí půdě s Vršovicemi také 3:5
(Svoboda 3).
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- Starší žáci odehráli bojovné utkání na Rapidu, kde
prohráli 0:1. Smolné brance bohužel pomohl nerovný
terén hřiště. Poté přijel do Klánovic kvalitní Chodov,
který se ujal vedení po chybě domácího brankáře.
O vyrovnání se díky proměněné penaltě postaral Heřmánek. Klánovičtí doplatili na nedůraznou hru obránců a bez zraněných Foučka a Fialy prohráli 1:3. Na
hřiště vedoucích Kyjí nastoupilo velmi oslabené mužstvo, které se překvapivě dostalo do vedení (Fiala),
jenže ve druhé půli, kdy se hrálo v úmorném vedru,
klánovický tým nevydržel se silami a prohrál 1:4. I tak

- Mini 8 nastoupili proti lídrovi soutěže Chodovu
v oslabení, bez tří hlavních opor. Celý zápas jen bránili a nakonec podlehli 0:8. Na půdě LOKO Vltavín však
po výborném výkonu vybojovali plichtu 2:2 (Popelka,
Halász). Skvěle zachytal Honza Kutzendorfer. Po dalším výborném výkonu klánovické mužstvo zvítězilo
v Kyjích 6:2 (Popelka 4, Maiello, Faltýn). V závěrečném
zápase porazilo Tempo 2:0 (2 x Popelka) a v celkové
tabulce mu patří 9. místo se ziskem 25 bodů.
- Mini 10 doma rozdrtili Modřany 6:1 (Nejedlý 3, Marek,
Palata, Šimek). Naši po poločase vedli už 5:0, takže ve
druhé půli dostali šanci hráči z lavičky. Z povedeného
utkání byl pořízen videozáznam. V domácím klání
s Radotínem dominovali obránci a klánovický brankář Tesárek, utkání skončilo 0:0. Nakonec prohráli smolně
s Juniorem 3:4 (2 x Nejedlý, Šimek), když jsme neproměnili slibné šance, celkově skončili 4. s 22 body.

Mini 10 – hrr na ně
- Mladší žáci bojovali o udržení účasti v 1.třídě. Další klíčové utkání doma s Újezdem nad Lesy provázela
smůla. Hosté se ujali vedení po neodmávaném ofsajdu. Domácí naštěstí srovnali z penalty na 1:1 (Badošek). Dominik Volek navíc neproměnil vyloženou šanci. Ve Střešovicích se klánovičtí kluci ještě v poločase
drželi (1:2), pak ovšem během sedmi minut čtyřikrát
inkasovali a nakonec prohráli 1:9 (Volek).
V domácím střetnutí s Hostivaří naši vedli 2:0, ale
nakonec remizovali 2:2 (Badošek, Volek). V důležitém
posledním zápase o záchranu 1. třídy porazili po stálé
převaze zaslouženě Bohnice 2:1 (Volek, Novák
z penalty) – v 1. třídě tedy zůstáváme i v příští sezoně, skončili jsme 11. s 18 body.

Mini 10 – skupinka
zaslouží pochvalu za bojovnost. V posledním kole naši
jeli na hřiště Kingu, jemuž šlo o postup do vyšší třídy.
Přesto se nám díky nezměrné bojovnosti podařilo zvítězit 1:0 (Nejedlý) a v celkové tabulce tak obsadit 5.
místo se 30 body.
- Dorostenci doma hostili Dolní Měcholupy. Po bezbrankovém poločase dostali na začátku druhé půle dva
rychlé góly, které je položily, nakonec prohráli 0:5. Dobrého výkonu jsme se od klánovického mužstva dočkali
ve Kbelích, kde naši zvítězili 3:2 (V.Prošek 3). Soupeř
hrál velmi nečistě, ale vítězové zápasu se nenechali
vyprovokovat. Radost se dostavila po domácím klání
proti Dubči, které skončilo výsledkem 5:1 (Malý 2,
M. Žatečka, Záruba, Kolátor). Nebýt několika neproměněných šancí a neuznaného gólu, mohlo utkání
skončit ještě drtivějším rozdílem. Celkově skončili dorostenci sedmí se 17 body.

Mini 10 – Niky + Martin
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- A-mužstvo v některých zápasech dokazovalo, že by
mohlo pohlížet výš než na 2.třídu. Jenže utkání, v nichž
na jaře zbytečně ztrácelo, se nedají vrátit. Na hřišti
Bílé Hory naši po výborném výkonu zvítězili 3:1 (Silovský, Borovský, Pilát). Poté přijela do Klánovic Čechie Smíchov, domácí po stálé převaze vyhráli zaslouženě 4:0 (Šteffel, Škvor, Beran, Pilát z penalty).
V Modřanech se projevila stará bolest – neproměňování tutovek, proto se nelze divit prohře Klánovic 1:4
(Pospíšil). V posledním zápase jsme doma smetli
v době utkání čtvrtou Písnici 7:1 (2 x Škvor, Vojtíšek,
Beran, Silovský, Šafus, Pilát) a v konečné tabulce skončili druzí s 45 body.
- Na závěr smutná zpráva. Dne 4. června zemřel Petr
Říha, který v necelých 60 letech podlehl dlouhé těžké
nemoci. Mnohým příznivcům klánovického fotbalu zůstane ve vzpomínkách jako bývalý spoluhráč, bojovník, srdcař a hlavně jako dobrý kamarád.
Jiří Karban

Od klánovických rybářů
Dětský rybářský kroužek LRU na plavanou
Počátek letošního roku byl lehce chaotičtější, jelikož
se kalendář a organizace závodů přizpůsobovala přípravám závodníků na 21.mistrovství světa juniorů
a 12. mistrovství světa kadetů v lovu ryb udicí na plavanou pořádané Českým rybářským svazem 30. 7. –
5. 8. 2007 v Pardubicích, jehož se v roli diváků bude
účastnit i náš kroužek.

Mivardi cup pardubice
Naše první letošní závody Mivardi Cup – Májový přebor byly pro kategorii kadetů přesunuty z výše uvedených důvodů z řeky Cidliny na závodní úsek MS řeky
Labe v Pardubicích. Závodu se účastnil převážně širší
reprezentační výběr a pouze pár ostatních závodníků.
Soutěžilo se dvoukolově podle mezinárodního řádu
F.I.P.S. ed, pouze živá složka byla omezena na 1,5 l
pro jeden závod a patentky zakázány. V ulovených rybách převládal cejnek, ouklej a cejn velký. Byl to pro
nás nesmírně těžký a náročný závod, kterého jsme se
účastnili na neznámé vodě, bez tréninku a stále ještě
s omezeným vybavením. Při sobotním závodu jsme
hledali návod, kde, jak, na co a jakým způsobem ryby
berou. Bylo také poznat, že jsme toho letos zatím moc
neodchytali, krmení mělo poněkud větší rozptyl, než
bychom si přáli, a sil při vedení 10m děličky rychle ubývalo. Nedělní závod byl o poznání lepší, Tomáš Kasal
vychytal s váhou 6,5 kg 5. místo v sektoru, což osobně považuji za obrovský úspěch, jelikož se svým výkonem rovnal reprezentantům a dva dokonce přechytal.
Simona O. a Tomáš Ř., jako nejmladší účastníci, to měli
trošku horší, foukal silný vítr, ve kterém nemohli 10m
děličku udržet, a tak se zachraňovali lovem drobnějších rybek na 6 m a ouklejový bič. Přesto považuji tento závod za obrovskou zkušenou a věřím, že nám do
budoucna pomůže.
umístění:

Celopražské přebory mládeže

Tomáš Kasal
Simona Otřísalová
Tomáš Řehák

17. místo
20.
21.
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V průběhu měsíce května jsme se postupně na trénincích připravovali na (pro nás) důležitější závody, které začínaly 26. 5. Celopražským přeborem mládeže pořádaným na řece Berounce ve Všenorech. Závodů se
účastnilo 9 družstev složených z družstva žáků a družstva dorostu – celkem 50 dětí. Krásné a slunné počasí
dávalo předpoklad ke krásnému rybaření, bohužel ryby
byly jiného názoru a podařilo se uhnat pouze pár ouklejí, plotiček a cejnů. Celková váha našeho 8 členného
družstva dosahovala 5,13 kg, což je opravdu bída. Naštěstí ryby byly spravedlivé ke všem a záleželo pouze
na náhodě a zkušenostech.
Chtěl bych poděkovat všem závodníkům za obrovskou snahu, protože tak pěkného výsledku bychom jinak nedosáhli.
obsadili jsme :
v kategorii dorostu :

3. místo v soutěži družstev
1. místo
4.
12.
17.

Dan Raiser
Richard Weber
Tomáš Kasal
Radek Řehák

v kategorii žáků :
16. místo Tomáš Řehák
17.
Kryštof Macholda
23.
Josefína Bakalářová
24.
Simona Otřísalová
O čtrnáct dní později proběhlo II. kolo Krajského přeborů kadetů
k l á nna
o vhorním
i c k é závodním
f ó r u m úseku řeky Berounky ve Všenorech, tento úsek je poněkud proudnější
a musí se zde použít splávky o 3 – 5 g těžší než na
dolním úseku. Na druhou stranu je zde více ryb a děti
si zde dobře zachytají, úlovky se pohybovaly od 1,5 kg
téměř do 7 kg na jednoho závodníka a jedno kolo.
umístění v celkovém pořadí :
4. místo
5.
6.
9.
12.

Josefína Bakalářová
Tomáš Kasal
Tomáš Řehák
Radek Řehák
Simona Otřísalová

v kategorii kadetů do 12 let :
2. místo
3.

Josefína Bakalářová
Tomáš Řehák

v kategorii kadetů 12 – 15 let:
3. místo Tomáš Kasal
Posledním závodem prvního pololetí byl 16.–17.6.
Krajský přebor a přebor divize Praha – jarní kolo. Závod byl na dolním úseku Berounky a již páteční trénink napovídal, že vydatné deště vodu okysličily a ryby
jsou při chuti. Zároveň zde mělo premiéru naše nové
divizní družstvo ve složení Richard Weber, Tomáš Kasal a Stanislav Vycpálek, které obsadilo
v celkovém pořadí

5. místo

v soutěži jednotlivců 15. místo
19.
22.

Richard Weber
Tomáš Kasal
Stanislav Vycpálek.
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Připravujeme :
V průběhu prázdnin tréninky na Berounce, Vltavě a Labi
4. – 5.8. návštěvu na MS juniorů a kadetů v Pardubicích
1. – 2.9. závody Pražský hendikep – Všenory, Berounka
22. – 23. 9. KP kadetů III. kolo – Vltava
6. – 7. 10. KP kadetů IV. kolo
13. – 14. 10. Trabucco cup – Všenory, Berounka
27. 10. Krajské přebory a přebory divize Praha – podzim
Jiří Řehák,
vedoucí mládeže MS Klánovice
a trenér dětského rybářského kroužku LRU – plavaná

Akce pro mládež
na Placinách
Členové rybářského svazu MO Žižkov II. a MS Klánovice věnují práci s mládeží velkou pozornost a snaží
se pořádáním školení, závodů a náborových akcí vychovávat mladé rybáře ke kladnému vztahu k přírodě
a jejich okolí. Doufají, že mládeži předají své znalosti
a zkušenosti a ona pak jednou bude pokračovat v jejich
koníčku a práci zároveň.
V jarních měsících proběhlo školení 28 nováčků
a začínajících rybářů. Své znalosti, zručnost a rybářské štěstí si pak mohli vyzkoušet na dětských rybářských závodech pořádaných jako každý rok na Placinách. Rybník byl týden před závody velice dobře
zarybněn a až do závodů uzavřen, což slibovalo zajímavé souboje dětí a ryb.
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V sobotu 19.5. se na prezentaci přihlásilo 22 dětí
a v 7:30 začal závod, který probíhal do 12:30. V polovině závodu byla 30 minutová přestávka určená na
změnu místa pro II. kolo a zároveň rybáři připravili pro
každého závodníka občerstvení. Po skončení závodů
se začalo horentně počítat a na závodnících byla vidět
lehká nervozita, podporovaná vystavenými poháry
a množstvím cen, které věnovala MO Žižkov II a Rybářské potřeby Pavel Loška. Celkem bylo uloveno 45
kaprů, 23 plotic, 1 okoun a 1 cejnek.
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Na prvních pěti místech
1. Tomáš Kasal
485
2. Ondra Loška
374
3. Martin Padevět 325

se umístili :
bodů
bodů
bodů (zároveň ulovil největšího kapra o délce 58cm)
4. Tomáš Řehák 272 bodů
5. Vojta Průcha
258 bodů
Stejným způsobem jsou každoročně pořádány MS
ČRS Klánovice ve spolupráci s MO Žižkov II závody
pro dětský domov. Zde bych chtěl nejdříve poděkovat
Městské části Klánovice za poskytnutou finanční podporu, která byla využita na nákup kaprů pro závody
a na zakoupení občerstvení pro děti. Ceny zajistili sponzoři, kterým tímto děkujeme. 24 dětí ulovilo celkem
41 kaprů.
Následující den proběhla na Placinách náborová akce
pro zájemce o rybaření, které se zúčastnilo devět dětí.
Těmto dětem bylo zapůjčeno r ybářské vybavení
a v průběhu lovu jim bylo vše potřebné vysvětlováno.
Děti si ulovily sedm kapříků a jejich radost a nadšení
pro rybářský sport rapidně stoupaly. Z takto úspěšných
akcí máme velkou radost a doufáme, že v nich budeme i nadále pokračovat.
Stanislav Vycpálek,
vedoucí mládeže MO Žižkov II

S dětmi „na plavanou“ na Placinách.
Každoročně pořádá Místní sdružení Českého rybářského svazu Praha-Klánovice pro své dorostence závody. Přívětivé přírodní prostředí a, jak říkají, „naše krásná voda“ slibují mimo dobrodružství lovu i příjemnou

„Tak a co teď mám
dělat dál?“
No přece nahodit! To
chceš jít domů bez
ryby? U vody chutnalo
a chutná stále, jen je
potřeba číhat na splávek, abys nepropásl tu
správnou příležitost.

relaxaci. Mladé
adepty Petrova
cechu doprovázeli i rodiče, jejichž obětavost

byla až neuvěřitelná. Prostě panovala zde pravá
pohoda. Vidíme, že
emancipace, která dnes
hýbe světem, proniká
i do světa, jak se kdysi říkalo, tichých bláznů (doufám, že to berete sportovně). Rodiče a zkušení
rybáři byli všude.
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Tak tedy dobrý pozor a dobrou chuť!
No konečně, ryba zabrala a nepůjdu tedy domů
s prázdnou, jen aby to nebyla nějaká čudla!
Bránila se, jen co je pravda, ale už je v bezpečí – tedy
pro mne, ryba má asi jiný názor, je jen němá.

Na zápolení se přišli podívat a dění okolo sledovat také hosté – vedoucí
mládeže a spolu s ním
i předseda zastřešující
Místní organizace Českého rybářského svazu Žižkov II., navštívil nás i starosta Klánovic.

Pochopitelně, že
nesměl chybět ani
r ybářský potěr –
o budoucnost je třeba dobře pečovat
po všech stránkách.
U vody chutnalo vždy rybám i závodníkům, pořadatelé proto do přestávky zařadili společnou přesnídávku – a po ní zase hurá k prutům.

Klánovičtí rybáři také spolupracují s Dětským domovem v PrazeKlánovicích a pravidelně pro děti pořádají stejnou soutěž, kde odborný dozor a pomoc zajišťují jejich členové. V romantickém prostředí
Placin se všichni sešli 2. 6. 2007.
Mnohé děti držely prut v ruce poprvé, a tak nebyla nouze o humorné momenty. Ale – ruku na srdce – i když to nebyl rejnok, ale čepice,
není rybáře, kterému by se něco podobného nestalo!
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Rybáři si svůj revír
pečlivě chrání, informují
o něm a pečují nejen
o šupinatce, ale i o pernatce, kterým se tady
dobře daří.

Z tváří účastníků bylo možno vyčíst mnohé, soustředění, údiv – to když byla na udici ryba, i zamyšlení.

Přesnídávkové
pohoštění bylo
připraveno i pro
děti z DD, které
se odměnily hostitelům chutí.

Také závody Dětského domova byly navštíveny představiteli Klánovické radnice, kteří projevili živý zájem
jak o dění, tak také o starosti, které rybáře trápí.

S panem Hladíkem živě diskutuje dr. Brabenec.

Bodejť ne, když závody „svých dětí“ se zájmem sledoval i sám pan ředitel Dětského domova.
Pohoda a spokojenost vládla i mezi zdejšími rybáři,
dnes instruktory, kteří jistě mezi některými dětmi viděli
své zdatné zástupce.

Hostitelem byl pan Hladík
a nechyběl ani starosta Klánovic, který si areál opět prohlédl.

Mezi hosty se
představil starosta Šestajovic, který přijel
i s manželkou
také okouknout situaci.
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Popřejeme na závěr všem našim rybářům i jejich
snahám hodně zdaru a těšme se, že napřesrok opět
provolají děti na Placinách:
PETRŮV ZDAR!
NA SHLEDANOU V ROCE 2008

fotokronika Tomáše Hradeckého

Vernisáž obrazů
Viery Božkové v Besedě (6.6.)

Plný koš na naučné stezce
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zeptejte se
Tentokrát se zeptal Ing. Petr Šafránek, proč v horkých
dnech nové pavilony MŠ fungují jako nevětraná sila
nebo skleníky – v prostorách, kde mají děti spát, je
velmi horko.
Odpověděl mu vedoucí Odboru výstavby našeho
Úřadu Petr Beneš, aut.tech.:
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Celý objekt má samozřejmě funkční a řádně zkolaudovanou vzduchotechniku. Pokud je klima nepříjemné, tak bude zřejmě na vině lidský faktor ve vztahu k ovládání a nastavení. To není ale hlavní příčina nejsou tam totiž dosud dokončené vnější stínící protisluneční prvky, to už je ale jiná kapitola. Opět je tu
nepochopení situace – žaluzie = ochrana proti světlu,
markýzy a pergoly = ochrana proti slunečnímu (a tím
tepelnému záření).

anketa
„Jak na vás působí dnešní počasí a jak jste připraveny
na změnu klimatu?“ zeptaly jsme se v horkém červnovém odpoledni několika klánovických žen a dívek.

Paní Nejedlá: „No tak změně klimatu neříkám nic,
protože vím, o co jde. Že
za to mohou lidé, protože
si kácí lesy a není voda a
podobně. Prostě na mě to
působí strašně špatně.
A děti to snášejí špatně,
všichni lidé…“

Paní Fabiánová: „Všeobecně je to zátěž pro všechny
živočichy, nejenom pro dospělé a děti. Bohužel řádí
virózy, paradoxně i angíny,
z přemíry průvanu a usychání ve stínu, takže není
to úplně ono. My v našem
zařízení (dětský domov)
máme bazén, kde se střídáme, ale všechno je zatím
málo, všechno vysychá,
takže se stříkáme hadicí
a snažíme se přežít.“

Paní Kovaříková: „Já snáším změnu klimatu špatně,
horko mi vadí, nelíbí se mi.
A ze změny klimatu mám
obavy.“

Paní Valešová: „Přiznám se, že mně se moc změna
klimatu nelíbí, protože není skoro žádné jaro, hned přijdou hrozná vedra. A naopak – zima nebyla tenhle rok
skoro žádná, hlavně ke smutku dětí. Takže já jsem celkem nespokojená, protože mi vedra nedělají dobře
a počasí je takové nijaké.“

Nela: „Je to nenormální!
V zimě má být spíš sníh.
Pořád. Celou zimu. A v létě
by mělo být tak hezky, jako
je třeba teď.“

Magdalena: „Mně se nelíbí to vedro!“

Veronika: „Mně se to nelíbí. Bolelo mě z toho v krku,
jak chvíli prší a jak je chvíli
teplo. Dostala jsem nějakou nemoc. A museli jsme
jít k paní doktorce.“

Lydie Boukalová,
Alžběta Dvořáková
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n á z o r y, k o m e n t á ř e , p o l e m i k y

Spolupráce je možná jen
s korektními partnery
V polovině června zaslalo vedení společnosti Forest
Golf Resort Praha, a.s., členům Občanského sdružení
Za Klánovický les (OSZKL) tzv. návrh na spolupráci.
Stručně shrnuto: po úvodní omáčce, kde se, mimo jiné,
vedení golfistů dušuje, že jeho zájmy v západní části
lesa nejsou v rozporu se zájmy přírody ani občanů Klánovic, navrhují pan Dr. Drbal a paní Bažantová členům
sdružení vzájemnou spolupráci, osobní setkání a společnou procházku územím dotčeným jejich investičním
záměrem. Když už jsme u procházek, oba nejvyšší
bossové Forest Golfu ale v dopise absolutně odmítají
jakkoliv jednat s ing. Procházkou, předsedou OSZKL,
pro jeho údajně „lživé výroky a šikanózní konání“.
OSZKL ve svých stanovách jasně deklaruje svůj zájem na ochraně přírodních hodnot, zejména flóry a fauny Klánovického lesa, a naopak se vymezuje proti všem
rušivým zásahům, které přírodě škodí nebo mohou škodit. Sdružení se nebrání komunikaci či dokonce spolupráci s jakýmkoliv subjektem, který ctí ve své činnosti,
třeba i investiční a developerské, stejné hodnoty.
Právě proto můžeme jen těžko spolupracovat se společností Forest Golf. Její záměr výstavby a provozu rozsáhlého golfového a společenského centra na území
lesa je veden ryze komerčními úmysly a jde, dle názoru
sdružení (a zdaleka nejen jeho), jako celek proti zájmům
ochrany přírody. Proto rádoby vstřícný návrh Forest Golfu k hledání nějakých parciálních témat pro společnou
spolupráci má nulový smysl a je jen marně maskovanou snahou kompromitovat OSZKL. Mimochodem, jak
se investor umí citlivě chovat k přírodě, již prokázal např.
pořádáním večerní petardové show v lese 25. května
tohoto roku, která byla zřetelně slyšet až v Šestajovicích. Vpravdě ohleduplné chování vůči lesní fauně!
Že o golfové a společenské monstrum v lese nestojí
ani občané Klánovic, ukázaly výsledky podzimních komunálních voleb. Avšak Forest Golf drtivě většinový
názor klánovických občanů ignoruje a jde si jako buldok za svým podnikatelským cílem. Jestlipak si paní
Bažantová vzpomene na to, jak v květnu 2005 při prezentaci v kině Beseda prohlašovala na mikrofon, že
„... nebudou-li chtít Klánovice golf, golf tu nebude...“?
Inu, tehdy se asi hodilo předstírat respekt k veřejnému
mínění. Kolovrátek, že „... investorovi nejde o nic jiného,
než o obnovení tradice golfu v Klánovicích...“, opakovaný paní Bažantovou dokola do sdělovacích prostředků,
zapůsobí možná na zcela neinformovaného posluchače, ale v Klánovicích zní pro většinu lidí falešně.
Rádi bychom také připomněli, že již 29. března 2006
se sešla vedení Forest Golfu a OSZKL na společném
jednání. Zástupci obou stran se neshodli v podstatě
v ničem, navíc, podle přítomných představitelů OSZKL, předseda představenstva Forest Golfu následně
veřejně dezinterpretoval průběh a výsledky jednání
v otevřeném dopise. Děkujeme, pane doktore Drbale,
ale jedna zkušenost nám už stačí!
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Konečně, považujeme za vrchol arogance ze strany
Forest Golfu, aby si vymiňoval, že za OSZKL s ním
nesmí jednat jeho řádně zvolený předseda. Je to to
samé, jako kdyby chtěl někdo jednat s Forest Golfem,
ale odmítal přitom komunikovat s jeho statutárními zástupci. Vážení golfisté, my víme, že pan ing. Procházka je Vám díky své aktivitě trnem v oku. Věřte, že si
neumíme představit lepšího předsedu OSZKL. Vaše
snaha rozdělit členy sdružení či postavit je proti svému předsedovi je velmi průhledná a primitivní. Nevíme, kolik „úsilí“ Vás stálo dosažení obratu v postoji
generálního ředitele Lesů ČR k Vašemu investičnímu
záměru, ale my jsme z hodně jiného těsta, než pan
ing. Holický.
Samozřejmě nevíme, jak se k nabídce Forest Golfu
postavili další oslovení členové OSZKL, ale předpokládáme, že ve většině případů (spíše ve všech) skončila v tříděném odpadu. My s ní činíme to samé.
Ing. Jan Kinšt,
Tomáš Kučera,
členové OSZKL

Rarita Klánovic
V Klánovickém lese na území FGRP se vyskytl nový
lidský druh plně imunní vůči všem předpisům, nařízením a zákonům této republiky. Zdá se, že domovištěm
tohoto druhu je vzdálený ostrov Guernsey. Vedení
FGRP svůj pozemek zřejmě posuzuje jako vlastní nedotknutelný ostrov bez nutnosti respektovat jakákoliv
pravidla. Jinak by se nechovali tak, jak se chovají. Zatímco hrou golfu se zabývá pár jedinců, převážná většina návštěvníků holduje zřejmě jiným méně náročným
disciplinám v restauraci, ovšem často za doprovodu
hlasité hudby, většinou dlouho do noci.
Hlavním lákadlem FGRP pro hosty je konání večírků
pro podniky, svateb a jiných radovánek ke každé příležitosti, samozřejmě s hlasitým doprovodem hudby
z reproduktorů. Protože pořadatelé nejsou vůbec skoupí, dopřeji plně tuto „zábavu“ i okolním občanům. Co
se děje s lesními zvířaty, to už je vůbec nezajímá!
Vyvrcholením bývá i ohňostroj. Že je to zakázáno?
S tím si vůbec nedělají vrásky, jsou přece zvláštní druh.
Škoda, že ve stanovách FGRP je pasáž o ochraně
přírody. Představuje si vedení FGRP, že je to přesně
to, co nyní dělají??
Jsem skutečně zvědav, zda příslušné úřady a policie budou tento „zvláštní druh“ ochraňovat, nebo jej
názorně poučí o našich zákonech platných pro všechny občany!
Boris Procházka

Do lesa patří klid
Nevím, proč s příchodem demokracie tato nová společnost musí sebemenší událost dát ve známost ohlušujícím rámusem. Střílení rachejtlí a dělbuchů se stalo
zábavou v průběhu celého roku. Z tohoto důvodu výnos omezil tyto radovánky na určité dny v roce. Nevím, zda 25. květen byl právě tímto dnem. Seděl jsem
v pokoji u televize, když do občasných vzdálených zá-
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blesků bouřky začaly noc nad budovou našeho nádraží rušit záblesky střílených světlic doprovázené stovkami výbuchů.. Můj pes, ač to nemá dovolené, třesoucí se z kuchyně uchýlil k mým nohám. Po ukončení
rámusu trvalo dost dlouho, než se uklidnil.
V domnění, že střelba jde z Újezda od Koloděj, zavolal jsem tamní policii ČR a žádal vysvětlení nezvyklého děje, rozzloben, že takováto cvičení jsou snad
možná jen ve vojenských újezdech. Na stanici o tomto
nic nevěděli.
Druhý den se mi dostalo vysvětlení, že šlo o akci
našeho golfu v lese. Slavnost banky s malým ohňostrojem, odborně ošetřeným. V podstatě o nebezpečnou
trestuhodnou klukovinu. Cožpak současná sucha nejsou častou příčinou lesních požárů? A co tyto častější veselé slavnosti dávají zvěři a ptactvu, by nám mohli vysvětlit přírodovědci.
Golf je hra vcelku tichá. Před týdnem byla na Nových Dvorech rybářská mládežnická soutěž. Bylo příjemné se projít a popovídat si se známými na hrázi
rybníka. Přátelé golfu blafují, jak krásný by byl les za
jejich přítomnosti v něm. Kritizují neuklizené větve
a neudržovaný les. Před přítelem jsem se zmínil o přístřešcích z větví a krytech, které lze vidět při procházce lesem. Zavtipkoval, jen jestli je nestaví bezdomovci. Takto si hrála v lese naše generace před šedesáti
lety. Takto si hrají děti v lese i dnes. Snažme se, aby si
tak hrály i v budoucnu. Nedopusťme, aby rámus byl
naším sousedem. I tak je ho dost.
1. června 2007
Miroslav Jarolím
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vyžití pro všechny, nemohu se zbavit dojmu, že i zde
platí více pořekadlo o sousedově koze…
Monika Bažantová

Z bloku občana
●

●

Komu vadí zeleň v zeleni?
Znáte tu písničku „zelená je tráva, GOLF to je hra..“?
Že to bylo trochu jinak? Možná ano, ale smutným faktem je, že i dnes se najdou tací, kteří zpochybňují sportovní zaujetí 30 000 lidí v ČR a milionů po celém světe
pro tuto krásnou hru a dávají jí přívlastky „buržoazní“
či „pro zbohatlíky“. Ještě tristnější a zároveň zarážející je skutečnost, s jakou vehemencí někteří jedinci,
jejichž jména se opakují pod různými a štvavým obsahem podobnými články v KZ a v pochybných anketách
v uplynulých dvou letech, proti kousku zelené trávy v již
méně zeleném lese brojí.
Mnohokrát jsem se sama sebe ptala, jaké důvody
mají všichni ti, kteří se nezdráhají s ústy plnými „vyšších cílů“ likvidovat pozůstatky historie, překrucovat
a ignorovat fakta a znevažovat práci a úsilí druhých?
Tak si třeba dokáži představit potěšení z možnosti
nechat se unášet na módní zelené vlně vzhůru, když
jinde se uspět příliš nedařilo. Nebo snad pocit moci
a neohroženosti, jenž dovoluje vystupovat v „zájmu veřejnosti“, přestože prokazatelně převažující je zájem
vlastní. Také se snažím pochopit, jak asi bolí, když Vám
někdo šlápne tzv. na kuří oko a „vyfoukne“ objekt,
v němž se dalo tak hezky podnikat...
O sousedských šarvátkách a „vyrovnávání starých
účtů“ snad ani nestojí za to mluvit.
A tak, přestože se někteří snaží obnovit krásnou tradici, zkrášlit část lesa a umožnit tak lepší rekreační
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Když v lednovém čísle KZ pan starosta napsal, cituji:„…Klánovickému zpravodaji především chybí
v redakční radě člověk, který by dokázal nazývat věci
a události pravými jmény bez ohledu na to, zda si
tím někde ublíží.“, vzal jsem to jako zajímavou výzvu a začal psát tento svůj pravidelný glosář. Teď
jsem ovšem na rozpacích, zda to pan starosta
v lednu myslel vážně, když už v květnu mu vadí, že
jsem jeho systém komisí nazval pravým jménem bez
ohledu na to, zda si tím někde ublížím… Znovu tedy
musím zopakovat názor, že komise jsou bezesporu
dobrým nástrojem na řešení koncepčních otázek.
Přenášet na ně ovšem každodenní agendu spojenou se správou MČ, je nešťastné, nefunkční a nezákonné… Občana, žádajícího cokoliv po ÚMČ,
nelze odkazovat na poradní orgán starosty!
Jako hrdina nějakého absurdního dramatu si musí připadat zastupitel Jiří Karban. Golfisté jej (právem) považují za největšího „škůdce“ obnovy klánovického
hřiště, protože to byl on, kdo v září 2005 navrhl v kině
tehdejšímu zastupitelstvu požádat o změnu územního plánu, což je jediný relevantní krok, který může
případně stavbu hřiště reálně překazit. Nikoho z tehdejšího zastupitelstva tento krok nenapadl. A pan starosta Hrabal téhož Jiřího Karbana opakovaně (neprávem) mediálně pronásleduje za domnělou nízkou
míru jeho antigolfismu, a to jenom proto, že odmítl
nesmyslně hlasovat o již jednou odhlasovaném – tudíž stále platném – usnesení a namísto politické proklamace chtěl po úřadu další aktivní kroky, což ostatní „protigolfoví“ zastupitelé paradoxně odmítli…
Pan starosta si nepochybně zaslouží velké poděkování za prosazení výstavby chráněných bytů ve
Šlechtitelské ulici do investic pražského OMI. Podle
jeho slov se má ovšem začít stavět již v červnu, což
si nějak nedovedu reálně představit. Nevím totiž nic
o tom, že by proběhlo nějaké výběrové řízení na architektonické řešení a že by vůbec nějaký projekt
byl představen veřejnosti a zastupitelstvu! Nebo je
zástavba jednoho z posledních obecních pozemků
o výměře 5.000 m2 taková prkotina, že se o tom
opět nebude s nikým diskutovat a v rámci „časové
tísně“ to bude probíhat jako přístavba MŠ – tedy bez
výběru nejvhodnějšího řešení? Kromě toho by se
snad někdo měl předem zajímat o ekonomiku budoucího provozu – pokud Praha stavbu svěří po
dokončení MČ, jako tomu bylo se sportovní halou,
může provoz znamenat pro rozpočet MČ nemalou
zátěž. Řešil vůbec někdo ekonomický model fungování takového zařízení? Počítá se s příspěvky zájemců o tento druh bydlení nad rámec regulovaného nájemného? To všechno bychom snad měli
předem vědět, než se do stavby na klánovickém pozemku pustíme, byť investorem bude OMI.
V posledním KZ nám pan doc. Turek velmi stručně
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představil záměr výstavby železničního koridoru,
ovšem už ve fázi, kdy je uzavřena možnost připomínek ze strany MČ. Jak už je u nás zvykem – vše
zůstalo na radnici pod pokličkou, žádná veřejná prezentace a diskuse občanů neproběhla, na webu MČ
není ani slovo. Kde jsou předvolební sliby o maximální informovanosti občanů? V cca 20 objektech
mají být provedena tzv. individuální protihluková
opatření, což zpravidla představuje kompletní výměnu oken! Vědí o tom konkrétní majitelé těchto objektů? Podle zveřejněné dokumentace budou Klánovice vítat cestující nadále oprýskanou nádražní
budovou a zoufalým zakrytím nástupiště směr Praha (s rekonstrukcí se nepočítá) a navíc obludnými
zátarasy – celá trať bude uzavřena mezi vysoké zdi,
a to i v okolí restaurace Dasch! Přitom nejen
z rakouských dálnic víme, že protihlukové bariéry
mohou být i průhledné – jenom to musí někdo po
investorovi vyžadovat! Uvědomujeme si vůbec plně
dopady této stavby na každodenní život v jižní části
Klánovic, proti kterým může být nějaké golfové hřiště procházkou růžovým sadem?
Poděkování si tentokrát zaslouží paní Alena Janoušková z našeho úřadu za zorganizování možnosti pravidelného svozu bioodpadu i v naší malé městské části.
Cca 700 korun ročně na 240 l nádobu snad má každý
a z lesa konečně přestane být kompostárna. Nebo jsem
příliš naivní?
Petr Šafránek

Postřehy z jednání ZMČ
dne 18. 6. 2007
Dne 18. 6. 2007 se konalo v zasedací místnosti ÚMČ
jednání místního zastupitelstva za účasti osmi zastupitelů (omluven J. Karban), několika zaměstnanců úřadu a cca 15–ti hostů. Zápis z tohoto jednání si určitě
budeme moci přečíst někdy na webových stránkách
MČ, možná se dočkáme i příslušného komentáře šéfredaktora KZ ing. Rudy v místním měsíčníku, avšak
ten, kdo tam nebyl, prostě neuvěří… kocourkovští by
nám opravdu záviděli.
Nyní slíbené postřehy :
1) Ačkoliv pí. ing. Koblicová (zodpovědná za rozpočet
MČ) opakovaně v průběhu zasedání zdůrazňovala,
že schválený rozpočet MČ neumožňuje žádné další
úpravy ve smyslu navyšování výdajů, zastupitelé si
vesele odsouhlasovali (především pánové Hrabal,
Dušek, Losert, Brabenec, Kubíček a pí.Vilgusová)
tu dotaci Mateřskému centru, tu dotaci na pořízení
audiotechniky a když došlo – na podnět ing. Šafránka – na otázku, z čeho se zaplatí „sekyra“ ve výši
300.000,- Kč na zhotovení „betonového parčíku“
u školy, bylo ticho po pěšině.
Můj dojem – rozpočet MČ znamená pro zastupitele
pouze cár papíru, kterým se nemusím řídit. On to
někdo zaplatí, nejlépe občan Klánovic ze svých daní.
2) Jen tak mezi řečí zmínil zastupitel Kubíček záměr
Nadačního fóra KC Beseda vyměnit sedačky (mi-
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mochodem před šesti lety vyměněné) v kinosále KC
s tím, že investice v hodnotě cca 700.000,- Kč bude
uhrazena z 50% Fondem kinematografie a z 50%
bůhvíodkud, tomu opravdu nikdo nerozuměl (snad
s výjimkou zastupitele Kubíčka).
Můj dojem – to už jsme tady jednou měli, sedačky
jsou nepochybně zajímavý a potřebný artikl.
3) „Výzva“ PRO Golf 2005, o.s., zveřejněná v KZ 4/2007
– po vzrušené 20–ti minutové diskuzi, kdy si téměř
všichni přítomní přiložili svoje polínko, včetně toho
nejžhavějšího z úst pí. Vilgusové, která opravdu, ale
opravdu nemá ráda ohňostroje, nechal pan starosta
hlasovat o tom, zda se místní zastupitelstvo má
k předmětné „výzvě“ vyjadřovat… to už ale bylo
všem jedno – co si chtěli říci, určitě si řekli.
Můj dojem – odmítnout se zabývat podnětem občanského sdružení reprezentujícího stovky občanů
se sídlem v Klánovicích je vrchol arogance.
4) Interpelace zastupitele J. Lukáše k tzv. „prohlášení“
starosty, 1.místostarosty a 2.místostarosty ke změně postoje Lesů ČR v kauze „GOLF“, které jsme našli
v pátek 15. 6. 2007 ve svých poštovních stránkách.
Jediný z tzv. „odpůrců golfu“, a to 1. místostarosta
Dušek, pragmaticky uznal, že MČ Klánovice bude
pouze jedním z účastníků územního řízení ve věci
obnovy golfového areálu. Za povšimnutí snad stojí
prohlášení starosty, že jejich reakce na zmíněný postoj Lesů ČR není reakcí na konkrétní písemné podklady, ale pouze reakcí na JPP, tedy „jedna paní povídala“.
Můj dojem z tzv. „prohlášení“ starosty – obvyklé výkřiky bez znalosti věci.
5) Finále obstarala diskuze nad DSP, domem chráněného bydlení nebo domem seniorů či jak to vlastně
nazývat. Místní zastupitelé doposud nevědí, jak zmíněnou stavbu nazývat, k jakému účelu má sloužit,
z jakých zdrojů hradit případný provoz a už vůbec
nemají zaručeno, kolik klánovických občanů ve zmíněném zařízení budou moci případně umístit. Jinými slovy – naprosto nepřipravená stavba, hlavně že
máme příslib MHMP na 300.000,- Kč na zahájení
stavby….to, že však MČ vloží do projektu pozemek
za 20 mil. Kč a že s ním už dále nebude moci disponovat, to je místním zastupitelům šuma fuk (tedy
s výjimkou pánů Turka a Lukáše).
Můj dojem – ještě neskončil investiční výbuch v MŠ
a už se chystá další. Některým novým zastupitelům
v čele se starostou je asi líto, že je MŠ minula.
Ing. Zdirad Pekárek
občan Klánovic

Velká potřeba
v cizí kuchyni
Víme o opakovaném ukládání odpadu do Klánovického
lesa. Mně se opakovaně objevují nahnilá jablka mezi rododendrony na straně k ulici K rukavičkárně, jak ukazuje
přiložená fotografie. Uložením shnilých jablek ze svého
sklípku vedle mé zahrady můj ctihodný soused ochuzuje
svůj kompost a je také známo, že vlastní popelnici.
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Návštěva
restaurace Beseda
Dnes jsem byl s bráchou na kávě v restauraci Beseda.
Brácha chtěl jít na kávu. Já jsem mu říkal, pojď na golf,
a brácha že ne, že má mokré nohy a že nechce jít lesem, aby se zase nenamočil, tak jsme šli do restaurace Beseda. Tam jsme si sedli do boxu a dali jsme si
každý velké pivo a kávu. Brácha se kouknul na ten hrneček a zjistil, že je tam červená rtěnka, já jsem mu
řekl, aby to vrátil, a brácha že ne, že to bude pít z druhé
strany.
Tomáš Hradecký

Odnášení odpadů na cizí deponie je pro některé lidi
prostě samozřejmá věc. Asi by se divili, kdyby k nim
někdo bez varování přišel a v jejich kuchyni vykonal
velkou potřebu. Cožpak si ale neuvědomují, že přesně
totéž sami činí?
Tomáš Hradecký

od sousedů

Praha obnoví Kyjský rybník
Zpráva z 22. jednání Rady hl. m. Prahy 19. června 2007
Rada hlavního města Prahy vybrala dodavatele revitalizace a odbahnění Kyjského rybníka. Bude jím sdružení Geosan – Liatik (Geosan Group a.s. a Liatik, s.r.o.).
Cena zakázky je téměř 76 milionů korun a projekt je
spolufinancován z prostředků evropských fondů.
„Fondy Evropské unie nám umožňují urychlit obnovu
atraktivních vodních ploch v Praze. Projekt Obnova
a revitalizace pražských nádrží začal v roce 2004, po
podrobném průzkumu byl zpracován předběžný harmonogram postupu prací a doposud byla v rámci projektu
dokončena rekonstrukce Velkého Počernického rybníka, nádrže N1 v městské části Praha 13 a rybníka
U Vodotoku v Praze 4. Nyní je na řadě Kyjský rybník
a v přípravě jsou rozsáhlé projekty revitalizací na vodním díle Džbán a také na nádrži Hostivař“, řekl radní
pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek.
Se zahájením obnovy Kyjského rybníka se počítá
na konci června 2007 a s dokončením v červenci 2008.
Předpokládá se, že v rámci prací firmy vytěží a odve-

zou na skládku nebezpečných odpadů 60 tisíc kubíků
bahna (vrstva bahna je místy až metr vysoká) znečištěného zejména ropnými látkami. Během prací bude
životní prostředí zatíženo jen na nejnutnější dobu
a v nejmenší technicky možné míře.

Neposeda o prázdninách
Otevřený klub Neposeda připravil pro děti na letní
prázdniny následující akce:
12.7. Výlet do Kerska
Pojedeme vlakem do Třebestonic, projdeme stezkou
B. Hrabala k Lesnímu ateliéru Kuba, napijeme se
z Josefského pramene, přitom si zahrajeme hry.
SRAZ je v 10:00 hod. u klubu Neposeda, NÁVRAT
okolo 17:00 hod.
S sebou: pohodlnou obuv a oblečení, pláštěnku, svačinu, 100 Kč na vlak a vstupy.
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26.7. Poznáváme Běchovice a okolí (možnost s kolem či bruslemi), zároveň si zahrajeme hry, zasoutěžíme si, popovídáme si o tom, co se nám v Běchovicích líbí a co bychom rádi změnili.
SRAZ: 13:00 u klubu, NÁVRAT: okolo 17:00 hodin
4.8. - 8.8. Minitábor na chalupě v Lukově u Slaného
5denní akce, kde si sami budeme vařit, čekají nás
hry, výlety a spousta zábavy pod dohledem zkušených vedoucích.
Podrobnosti budou upřesněny na přihlášce
CENA: 850,- Kč.
Uzávěrka přihlášek do 19.7. (se zálohou 300,-Kč)
23.8. Večerní Vyšehrad
Procházka, návštěva Slavína, ale i parku. Večer pak
od 19:00 představení s rytířskými souboji.
SRAZ: 16:00 u klubu, NÁVRAT: až okolo 21:30 hod.
S sebou: pohodlné oblečení, svačinu, pláštěnku,
2 jízdenky na MHD a 70,- Kč na vstup
1.9. Návštěva ZOO (jako rozloučení s prázdninami)
S sebou: pohodlné oblečení, svačinu, pláštěnku,
2 jízdenky na MHD a 70,- Kč na vstup, čas bude
upřesněn.
MIMO TYTO AKCE BUDE KLUB OTEVŘEN VE
DNECH 19.7., 27.8. a 30.8.
DĚTI SI MOHOU PŘIJÍT POPOVÍDAT, ZAHRÁT HRY
I POMOCI PŘI ÚPRAVĚ A ÚKLIDU KLUBOVNY.
Veškeré akce se konají při minimálním počtu alespoň 3 dětí (tábor 5 dětí), přihlášky budou ke stažení na
webových stránkách www.neposeda.org s tím, že je třeba účast potvrdit telefonicky či sms zprávou na tel.
č.: 723 504 252 (S. Rendlová – vedoucí klubu).Tam je
také možnost získat podrobné informace.
Za otevřený klub Neposeda
Melánie Zajacová

Pozvánka na výstavu
Na přelomu měsíců srpna a září opět ožije subtropický
skleník v Botanické zahradě Univerzity Karlovy, která
se nachází v samém srdci Prahy, v ulici Na Slupi kousek od Karlova náměstí. Tento skleník personál zahrady využívá k zimování rostlin, a protože je přes sezónu
prázdný, koná se zde řada výstav. Ta, kterou pořádá Klub
přátel exotického ptactva na sklonku prázdnin, patří
vůbec k nejúspěšnějším výstavám ptáků u nás a má
desítky let starou tradici.
Letošní ročník je otevřen od 24.8. 2007 do 9.9. 2007
od 9:00 do 18:00, poslední den pak do 16:00. Výstava
má každý rok svůj název odvozený od zaměření výstavy - letos „Ptáci napříč kontinenty,“ což má návštěvníkům poukázat na neuvěřitelnou rozmanitost ptačí
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říše. Tento nelehký úkol nám pomáhají uskutečnit naši
partneři – Klub chovatelů bažantů, vodního ptactva
a holoubků, Zookoutek Pátecká stezka a Záchranná
stanice AVES Kladno. Abychom mohli návštěvníkům
výstavy ukázat opravdu pestrou paletu ptáků, celou výstavní plochu jsme od základů přebudovali. Samostatné expozice podbarvené informačními panely tak budou tvořit vždy ucelené celky – Jižní Amerika, Afrika,
Asie, Austrálie, expozice velkých papoušků, expozice
evropských sov, voliéra bažantů, expozice vodního
ptactva, kanárů, andulek, drobných exotů i ručně dokrmovaných ptáčat. Svou voliéru zde bude mít i náš
dorost, aby i mladí chovatelé mohli předvést své umění. Jeden roh výstavy bude věnován i handicapům
z řad exotických ptáků, kde Vám ukážeme, že i postižený papoušek může prožít plnohodnotný život.
Zlatým hřebem výstavy budou dvě expozice, kde se
snoubí nezastupitelná role rostlin jako životního prostředí ptáků s pestrou paletou jejich zástupců. První
bude představovat pohled do asijské tropické džungle
plné rozličných kvetoucích rostlin, kde bude poletovat
několik zástupců jihoasijské avifauny, aby dojem živoucího pralesa byl úplný. Druhé expozici vyčleníme celou kulatou část skleníku a návštěvníkům nabídneme
pohled do mokřadu. Spousty stromků, keřů, vodní jezírka a na nich kachničky, okolo se pasoucí bernešky
a za tím vším velká síťová voliéra s majestátními ptáky, kteří si na této výstavě odbudou svoji velkou premiéru. Ibis posvátný, okouzlující pták z řádu brodivých,
se zde předvede v celé své nádheře. Vážení čtenáři,
doufám, že jsem Vás tímto krátkým pozváním naladil
v příjemné očekávání a že se na sklonku léta potkáme
v krásném prostředí botanické zahrady. Navíc na každého 500. návštěvníka čeká malý květinový dárek.
Ladislav Žoha,
KPEP
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ÚJEZDSKÝ TÝM TAEKWONDISTŮ ZVÍTĚZIL
NA MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Vynikajícím úspěchem skončilo pro újezdské taekwondisty 14. otevřené mistrovství České republiky v Taekwondo WTF – Czech Open 2007, které se konalo 9.6.2007 v pražské hale Slavia. Ve velmi
ostré konkurenci 27 týmů z 5 zemí se podařilo újezdskému oddílu Kangsim Dojang zvítězit
a stát se tak mistrem republiky pro rok 2007. Vítězství nebylo jednoduché a až do poslední chvíle se bojovalo o celkové
vítězství v soutěži týmů. Skvělé výkony předvedla cestou
k titulu mistryně republiky Sára Semerádová, která porazila
nejenom Polskou závodnici, ale v semifinále i českou reprezentantku Alexandru Kábrtovou. Finále už pak bylo
újezdskou záležitostí, neboť z druhého konce pavouka se do finále probojovala Klárka Šťastná,
která se tedy celkově
umístila na druhém místě. V juniorské kategorii mužů do 63 kg zářil Jan Berger. Ve
čtyřech zápasech nezaváhal a předvedl pevné nervy hlavně
v semifinále proti polskému závodníkovi, kdy v posledních třiceti sekundách otočil zápas. Honzu zdobí vynikající výbušné techniky, a to útočné i obranné. Jeho zápasy patřily na turnaji k těm
nejlepším. Pro celkově třetí titul mistra republiky si dokráčel i druhý újezdský trenér Pavel Černý (senior do 78 kg), který dlouhodobě patří mezi stabilní opory reprezentace ČR. Čtvrtou zlatou medaili vybojoval pro Újezd v seniorské kategorii do 62 kg Ondrej Cehlár.
K vítězství týmu samozřejmě přispěli i další medailisté, a to
stříbrným umístěním již zmiňovaná Klárka Šťastná, dále Laura
Vinklerová, Robert Husák, Petr Vobecký a Marcela Miková. Té
po dvou vítězných zápasech zkazili finále rozhodčí. Nejenom
že soupeřka použila zakázanou techniku, po které nebyla ani
napomínána, ale již asi
unavení rozhodčí zvrátili
bodový náskok, který Marcela měla z prvních dvou
kol zápasu. Bronzovou medaili si vybojovali: Ríša
Stočes, Pavel Pospíšek,
Jakub Šťastný a Tomáš
Brousek.
V soutěži týmů skončil za újezdským oddílem SK Kangsim Dojang na druhém místě tým Polska a na třetím místě závodníci
pelhřimovského oddílu.

TŘETÍ MÍSTO PAVLA POSPÍŠKA NA AUSTRIA OPEN 2007
Na rakouském mistrovství, které se konalo 2.–3.6.2007 v Innsbrucku se podařilo Pavlovi Pospíškovi
vybojovat bronzovou medaili v kategorii kadetů do 49 kg. Pavel vycestoval na turnaj spolu s českou
reprezentací a ve dvou zápasech se mu podařilo zvítězit sedmibodovým rozdílem. Svými výkony si
vybojoval účast na ME kadetů, které se bude konat v červenci v Maďarsku.
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Naši jubilanti
V měsíci červenci se dožívají významného životního jubilea tito naši spoluobčané:
Libuše Štálová
Olga Baumrukerová
Marta Pošmourná
Vladimír Chochola
Miroslav Procházka
Eva Hrbková

Marie Lajblová
Zdeňka Bodláková
František Košata
Jarmila Skopcová
Anna Klikošová
Varvara Tichá

Anna Kunová
Antonín Hendrych
Jaroslav Losert
Marta Strnadová
Eva Dvořáková

V měsíci srpnu se dožívají významného životního jubilea tito naši spoluobčané:
Božena Svačinová
Václav Skalický
Mirko Sláma
Věra Brabencová
Helena Kroupová

Stanislav Šetřil
Jiří Crkal
Jiří Král
Libuše Piroutová
Gert Weinmann

Vilemína Vajgrtová
František Horák
Alžběta Lužová
Vlasta Janglová
Jan Bouzek

Přejeme jim ještě mnoho šťastných let!

Důležitá telefonní čísla

Telefonní čísla na hasiče a záchranku:

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KLÁNOVICE
Internetové stránky Úřadu MČ Klánovice mají
adresu: www.praha-klanovice.cz
adresa: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
telefon: 281 960 216
fax:
281 963 224
e-maily můžete posílat na adresu:
urad@praha-klanovice.cz
úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
středa: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
V případě telefonické domluvy možnost návštěvy i v ostatní dny:
úterý:
8:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00
pátek: 8:00 - 12:00

V případě nouze (požár, živelná pohroma)
i v případě žádosti o pomoc volejte tyto zástupce
klánovických hasičů:
603 578 405 - S.Huser - velitel výjezdové jednotky
607 603 814 - M.Šup - strojník
602 333 860 - V. Musil - starosta SDH
607 551 670 - Pavel Jaroš
Tísňové volání hasiči
150
Tísňové volání záchranka
155

MÍSTNÍ KNIHOVNA KLÁNOVICE
adresa: Smržovská l, 19014 Praha–Klánovice
telefon: 281 963 496
e-mail: klankniha@volny.cz
výpůjční doba:
pondělí: 15:00 - 19:00
středa: 13:00 - 17:00
čtvrtek:
9:00 - 11:00
sobota (sudý týden): 9:00 - 11:00

Telefonní čísla na policii:
V případě potřeby volejte na telefonní číslo
281 918 886 (operační číslo MP)
nebo na tísňové volání Městské policie 156
(zdarma i z mobilních telefonů).
Služební telefon našich okrskářů
má číslo 737 649 842.
Stanice Policie ČR Újezd nad Lesy 281 973 144
Tísňové volání Policie ČR
158

V případě havárie sítí volejte tato čísla:
veřejné osvětlení - 800 101 109 (bezplatná linka)
vodovod
- 840 111 112
kanalizace
- hlavní uliční řad Ing. Zdrůbek - 603 889 572
- domovní čerpací stanice p.Veis - 777 868 796

ÚŘAD MČ PRAHA 21
www.praha21.cz
adresa: Staroklánovická 260,
190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
tel. ústředna: 281 012 911
fax:
281 971 531
úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30
pátek:
8:00 - 12:00
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„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

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

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Cihlový zdící systém POROTHERM, přesné tvárnice YTONG, šedé tvárnice H+H , cihly, překlady, stropní systém
HURDIS, MIAKO
Cement, vápno, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
Střešní tašky KM BETA, KB BLOK, BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní šindel
Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren RIGIPS, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy PRINCE COLOR , PRIMALEX, RELIUS
Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna, atd…..
Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
Betonové plotovky KB BLOK, ztracené bednění, ploty, pletivo
Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let
SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS, barvy na kov a na dřevo
Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd…..

!
!
!
!
!
!

Tónování omítek a barev PRINCE COLOR A PRIMALEX, RELIUS na počkání
Rozvoz materiálu automobily 2x MAN s HR , VOLVO s HR, LIAZ s HR
Kamionové dodávky po celé ČR
Kompletní zásobování staveb
Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace, individuelní cenové nabídky
Montáž střešních oken Velux pro RD zdarma (5% DPH)

!

!! ZAJÍMAVÉ CENOVÁ AKCE A SLEVY – INFORMACE NA WWW.KRUTSKY.CZ,
NEBO V PRODEJNĚ STAVEBNIN !!
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AUTODOPRAVA - NONSTOP
MILAN PETRUŽÁLEK

"
"
"
"
"

odvoz kontejnery
sutě, odpad, písky
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra
zemní a výkopové práce
Novozámecká 520,
190 12 Praha 9
Tel.: 281 931 164,
Mobil: 603 242 142
Fax: 281 931 512

Restaurant

SAMOS

NOVĚ OTEVŘENO
ZVEME VÁS NA PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ NA LETNÍ
ZAHRADĚ S DĚTSKÝM KOUTKEM
NABÍZÍME NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK
VELKÝ VÝBĚR PIZZI, TĚSTOVIN, SALÁTŮ
STEAKY NA LÁVOVÉM GRILU
SPECIALITY A DOMÁCÍ DESERTY,
DENNÍ MENU
GAMBRINUS, PLZEŇ, KÁVA MUSETTI
MÍCHANÉ KOKTEJLY
ROZVOZ JÍDEL PO KLÁNOVICÍCH
A ŠESTAJOVICÍCH
PO CELÝ DEN ZDARMA
OTEVŘENO DENNĚ
OBJEDENÁVKY A REZERVACE NA TEL.:
774 968 368
281 962 133
DĚKUJEME VÁM A TĚŠÍME SE NA VÁS NA ADRESE:
KROVOVA 459, KLÁNOVICE
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POZOR NOVINKA!

Elektronik Servis

Pomoc při problémech se špatným anténním signálem.
Montáž DVB-T přijímačů - obraz všech
ký
sts
programů ve špičkové
Měúřad
digitální kvalitě.

opravy a prodej elektroniky

Žižk

ov a

# TELEVIZE
# VIDEA
# SATELITNÍ PŘIJÍMAČE # DVD
# AUDIOTECHNIKA
# KAMERY
Prodej a poradenství v oboru domácího kina
a veškeré domácí elektroniky, neváhejte a volejte

Petr ČADIL
PRAHA
KOLÍN
Barákova 627
250 82 Úvaly
Tel.: 281 982 087, mobil: 606 550 808
www.volny.cz/petrcadil
PO - NE

PŘIJEDU

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

Kulturní centrum Beseda
Klánovické hudební léto červenec/srpen 2007
Pátek, 13.7.2007, 19.00 hod.
KONCERT – SKUPINA BLUES KLAN
Nově se tvořící klánovická bluesová formace Blues Klan kolem Vlado Hoffmanna, Honzy Milera a dalších čerpá repertoár zejména z dílen
legendárních bluesmanů jako je Willie Dixon, Muddy Waters, Fredie King, rovněž i současníků jako je Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan. Hraje
v klasickém obsazení kytara, harmonika, klávesy, basa a bicí. Koncert v parku KC Beseda (v případě nepřízně počasí v sále či kavárně).
Vstupné: 50,-Kč/děti půl – pod 10 zdrama.
Čtvrtek, 19.7.2007, 18.00 hod.

KLÁNOVICKÝ LES - VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ A PROJEKCE FILMU
GOLF V KLÁNOVICKÉM LESE Z POŘADU ČT2 NEDEJ SE!

Vernisáž výstavy fotografií z Klánovického lesa. Během vernisáže bude promítnut dokumentární snímek Golf v Klánovickém lese vysílaný ČT2
v rámci pořadu Nedej se! dne 5. června 2007. Snímek se zabývá nadále velmi aktuálním tématem obnovy golfového hřiště v Klánovicích.
Výstava fotografií bude doplněna o výstavu Samorosty Ludvíka Skružného aneb Krása v dřevu ukrytá.
Vstupné volné. Všichni vítáni.
KONCERT – SESTRY STEINOVY
Pátek, 20.7.2007, 19.00 hod.
Jsou to ostré texty, ale není to punk. Jsou to dvě akustické kytary, ale není to folk. Co je to? Karolina Kamberská a Lucie Steinhauserová, Sestry
Steinovy. Více na www.sestrysteinovy.cz . Koncert v parku KC Beseda (v případě nepřízně počasí v sále či kavárně).
Vstupné: 65,-Kč/děti půl.
Pátek, 3.8.2007, 19.00 hod.
KONCERT – SKUPINA HUDBANDA
/def./ - skupina osob závislých na společném vyluzování (a)rytmicko/(ne)melodických zvuků na cokoliv převážně za účelem relaxace, a to
kdykoliv, kdekoliv a pro kohokoli – Toto je definice skupiny Hudbanda, kterou jsme si vypůjčili z webových stránek www.hudbanda.cz a zde se
dozvíte i další informace. Koncert v parku KC Beseda (v případě nepřízně počasí v sále či kavárně).
Vstupné: 50,-Kč/děti půl – pod 10 zdrama.
KONCERT – BLUES KLAN
Neděle, 12.8.2007, 19.00 hod.
Pro ty, kteří nemohli na červencový koncert Klánovické skupiny Blues Klan. V parku KC Beseda (v případě nepřízně počasí v sále či kavárně).
Vstupné: 50,-Kč/děti půl – pod 10 let zdarma.
SPOLEČNÝ KONCERT – HOUPAČKY & LACHOUT (OLYMPIC REVIVAL)
Pátek, 17.8.2007, 18.30 hod.
Houpačky. Nápadité melodie a texty z pera Jardy Pátka – to je nejsilnější stránka liberecké kapely, která si říká Houpačky. Hudba čerpá z více
žánrů (swing, blues, folk...) a díky originalitě autora a podmanivému zpěvu vás zaujme na první poslech. Více na www.houpacky.com .
Lachout. V podání pražské skupiny Lachout (Olympic revival) uslyšíte písničky legendární skupiny Olympic i jiné známé hity. www.lachout.cz.
Koncert v parku KC Beseda (v případě nepřízně počasí v sále či kavárně).
Vstupné: 60,-Kč/děti půl - pod 10 let zdarma.
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Pátek, 31.8.2007, 19.00 hod.
KONCERT – SKUPINA PALM JAM
Živá jazzová hudba k poslechu i k tanci, více www.palmjam.cz . Koncert v parku KC Beseda (v případě nepřízně počasí v sále či kavárně).
Vstupné: 50,-Kč/děti půl – pod 10 zdrama.

PŘÍSLIB DOTACE FONDU KINEMATOGRAFIE
AKTIVIZACE VEŘEJNÉ SBÍRKY
Vážení občané, Vážení Klánovičáci,
prosíme o podporu a předem děkujeme!
Fond kinematografie příznivě posoudil naší žádost o dotaci na další fázi modernizace kina v KCB a přislíbil dotaci v plné požadované výši 347 000,-Kč.
Dotace je však podmíněna zajištěním dalších 50% finančních potřeb projektu z jiných zdrojů. Celkový rozpočet projektu činí 694 000,-Kč.
O pomoc při financování této akce jsme požádali majitele objektu MČ Praha – Klánovice, jenž však není, dle předběžných vyjádření, schopen
významněji finančně pomoci. Pracujeme intenzivně na zajištění alternativních zdrojů.
Také proto se obracíme na občany se žádostí o finanční podporu v rámci již schválené veřejné sbírky.
Číslo účtu Klánovického fóra - VEŘEJNÁ SBÍRKA - je 51-1079340247/0100
Jakákoli částka je vítána. Děkujeme!
Popis schváleného projektu Modernizace KINA a sálu pro možnost čerpání výše uvedené dotace
K dokončení modernizace kina (ve fázi po projektu JPD2 – Multimediální centrum…) je dále potřeba:
1. výměna Dolby procesoru pro reprodukci zvuku v kinosále
Zastaralý kinoprocesor Dolby CP 50 incl. SR decoder SRA 8 (starý téměř 20 let), kterému již skončila životnost, způsobuje zvýšený šum,
prakticky nemožnost připojení žádného externího zdroje signálu do vstupu NON – SYNC z důvodu okamžitého vzrůstu úrovně šumu a brumu
cca o 6dB. Dalším problémem je nemožnost připojení pětikanálového zvuku (DVD, PC) potřebného pro plnohodnotnou digitální projekci, jelikož
na procesoru není požadovaný interface. Nezanedbatelným problémem je také zjištění, že v procesoru je pravděpodobně poškozena dekódovací
matice. Na návrh autorizovaného odborníka v oblasti kinotechniky by bylo ideální nahradit tento nevyhovující procesor naprosto novým Dolby
procesorem CP 650SR. Teprve instalací tohoto kinoprocesoru by se dal naplno využít potenciál, který nabízí nové technologické vybavení kina
pořízené ze zdrojů EU v loňském roce.
2. výměna oponového automatu
Stávající systém je zastaralý a poruchový. Je nutné zrenovovat vodící koleje pro maskovací a hlavní oponu, obnovit masky obrazu
a vyměnit materiál opon – nový samet na opony.
3. vyřešit zvukotěsnost kina
Nahradit původní dveře novými, které by splňovaly požadavky odhlučnění kina.
4. úprava sedadel v kinosálu
Drobná renovace stávajících sedadel – nikoli výměna!
Děkujeme Vaše Klánovické fórum, nadační fond
Rezervace a ceny vstupenek
●
Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,-Kč pro dospělého a 60,-Kč
pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz)
●
Rezervace vstupenek nově na webu www.klanovickeforum.cz ; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604288076
Projekt Multimediálního prezentačního, školícího
a kulturně-společenského centra v Klánovicích
podpořila ze svých zdrojů Evropská unie.
Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytují tito významní dárci a podporovatelé:
Veřejná grantová podpora
ÚMČ Praha – Klánovice
Firemní dárci

program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život!
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