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V tomto
čísle najdete:

Z jednání Zastupitelstva MČ



Rozhovor radním Štěpánkem



Informace z Výborů a komisí



Informace z Úřadu MČ



Co se chystá na koupališti



Boj o Klánovický les pokračuje



Granty na sport a kulturu



Přírodní park Klánovice



Kdy má začínat škola



Obrázek zachycuje klánovické hasiče M. Šupa
a V.Musila při nácviku čerpání vody u rybníka na Placinách. Další informace o činnosti
hasičů najdete uvnitř čísla.

Akce Klánovického Fóra
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z historie

Atentát
na Heydricha (1942)
Sedmadvacátého května uplyne šedesát pět let od
atentátu na jednoho z nejvyšších nacistických pohlavárů – generála SS, šéfa bezpečnostní služby (SD)
a zastupujícího říšského protektora v Čechách a na
Moravě Reinharda Heydricha, třetího nejvyššího hodnostáře německé třetí říše. Atentát byl úspěšným završením operace českého
exilového
ústředí
v Londýně nazvané Anthropoid (Lidoop). Tato
operace
se
řadí
k nejvýznamnějším českým vojenským akcím
v průběhu 2. světové války. Její počátek na českém
území je možno najít v
blízkosti Klánovic, oba parašutisté, rotmistři české
zahraniční armády v Anglii
Jan Kubiš a Josef Gabčík,
seskočili na české území
v noci 29. prosince 1941
Reinhard Heydrich
poblíž Nehvizd a skrývali
se následně po několik dní
v Horoušanech, Šestajovicích a, podle některých svědectví, i v Újezdě nad Lesy. Svůj úkol úspěšně splnili
pět měsíců po vysazení za přispění dalšího parašutisty rotmistra Josefa Valčíka (operace SILVER A).
V zatáčce
tehdejší
Kirchmayerovy
tř ídy
v Praze–Libni zaútočili na protektorův otevřený vůz
Mercedes Benz 320 Kabriospecial. Podle původního
plánu měl jeho osádku zlikvidovat střelbou ze samopalu Josef Gabčík, zbraň však v osudném okamžiku
selhala. Druhý z dvojice, Jan Kubiš, proto proti vozu
vrhl speciálně připravenou bombu. Heydrich byl jejím
výbuchem vážně zraněn, odvezen do nedaleké nemocnice Bulovka a tam přivolanými německými specialisty

Jan Kubiš (vlevo) a Josef Gabčík, poslední fotografie z Anglie
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operován. Osm dní po atentátu, 4.června 1942, Heydrich svému zranění podlehl.
Atentát a vlna teroru (zejména zkáza Lidic a Ležáků), která po něm následovala, vyvolal neobyčejně silný mezinárodní ohlas a sympatie veřejného mínění.
V důsledku toho nakonec britská vláda a Národní výbor bojující Francie uznaly neplatnost Mnichovské
dohody od samého počátku, tedy ne až od jejího
porušení Německem 15. 3. 1939, a postupně došlo
k definitivnímu uznání Československa v jeho předmnichovských hranicích. A to mělo za důsledek i první
úvahy o novém řešení národnostní problematiky ve
střední Evropě (odsun německého obyvatelstva).
David Dušek

s l ovo s t a ro s t y
Vážení občané Klánovic, uběhl zase měsíc, ve kterém
se s námi definitivně rozloučila letošní zima. Doufám,
že v každodenním pracovním shonu jste neopomenuli
zaregistrovat konání každoročního zázraku přírody
v této době, kdy nám opět rozkvetly stromy. Avšak na
fejetony jsou tu jiní, takže zpět, alespoň stručně o věcech posledních týdnů.
Hned po Velikonocích proběhlo mimořádné zasedání zastupitelstva, na kterém došlo ke schválení vyhlášených grantů. Zastupitelstvo se snažilo vycházet co
nejvíce z propracovaných návrhů komise kulturní
a sportovní. Nicméně provedlo úpravy ve prospěch
Svazu tělesně postižených.
V minulém vydání Zpravodaje jsem se mj. zmiňoval
o nedostatku financí. Tento stav bohužel trvá. Přesto
mohu konstatovat, že Dálniční stavby Praha z Klánovic
zatím neodcházejí a bylo jim minulý týden předáno staveniště s tím, že budou přeci jen v Mechovce pokračovat.
Naší městské části byl předložen k připomínkování
projekt železničního koridoru mezi Běchovicemi a Úvaly. V této souvislosti byla zorganizována pracovní porada s vedoucím projektantem panem Ing. Matějovským z organizace Sudop Praha za účasti mé, pana
tajemníka a vedoucích komisí Doc.Turka (územní rozvoj), Ing.Loserta (dopravní) a Ing.Trojana (za komisi
životního prostředí). Mohu uvést, že byla konzultována a připomínkována všechna úskalí projektu, který
má být realizován v údobí 9/2008 až 11/2010.
Nejspíš řada spoluobčanů zaregistrovala, že zasedání našeho zastupitelstva jsou stále časově náročná,
což však navazuje na počet projednávaných bodů. Co
se mi však jeví jako neefektivní, je návazná délka zápisu z těchto zasedání. Je standardní, že k navrženému
usnesení probíhá diskuze, avšak domnívám se, že není
zase nutné všechny připomínky a názory k předmětnému usnesení rozepisovat do zápisu, který se tak stává neúnosně obšírným a pro reálně uvažující spoluobčany zbytečně rozvláčným. Na příštím zastupitelstvu
chci proto navrhnout, aby v zápisu byla pouze usnesení, respektive jejich návrhy, protinávrhy a výsledky
hlasování. Rozepisování různých „rozprávek“ do zápi-
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su považuji za neefektivní. Za povšimnutí stojí mnohá
zapsaná rozprava, která však vůbec nekončí protinávrhem a slouží pouze k tomu, že tady zastupitel dává
na vědomí, že má jistý názor, který však jde ve skutečnosti v niveč, neboť do realizace není interpretován ani
v rámci protinávrhu na usnesení. A i počet projednávaných bodů by se mohl při odpovědném přístupu snížit. Jestliže zastupitel těsně před zasedáním předloží
několik návrhů usnesení ke schválení, které mj. neprošly příslušnými komisemi, tak to pak většinou oprávněně pro jejich neúplnost a nepřesvědčivost končí jejich nepřijetím, nebo se tyto návrhy na místě narychlo
upravují s problematickou pak kvalitou. Dále by prospělo, aby všechny návrhy byly předkládány
v návaznosti na jejich související realizaci a ne, jak se
taky někdy děje, jen jako holé nekonzultované nápady.
To však není jen problém Klánovic. I pan primátor
MUDr. Pavel Bém mnohdy vyzývá své zastupitele, aby
při hlasování a při předkládání návrhů nechávali nápady především projít levou mozkovou hemisférou, kde
jak známo je oblast reálného uvažování.
V posledním čísle Zpravodaje uvedl pan Karban otevřenou odpověď Ladislavu Hrabalovi. Tady dochází
bohužel k nedorozumění, neboť si myslím, že tuto odpověď dlužil pan Karban především svým voličům.
A vysvětlení, že slovo „značné“ je obecným označením pro „celistvé“, tak to nejen mně hraje pouze politicky. K vyjádření pana Karbana, proč se na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva o výstavbě golfu
na úkor Klánovického lesa zdržel hlasování, uvádím, že
otázka hlasování nového zastupitelstva k výstavbě golfu na úkor lesa je mi pokládána novináři i televizními
reportéry vždy jako prioritní. A i kdybych přijal vysvětlení pana Karbana o nedůležitosti tohoto hlasování pro
jeho osobu, tak nerozumím tomu, že se vůči tomuto jeho
postoji neohradili alespoň členové SNK ED, kteří podepsali petici proti výstavbě golfu na úkor Klánovického
lesa, respektive že se v rozhodujících momentech pro
Klánovice smiřují s takovouto prezentací.
Ve středu 4.dubna se v KC Beseda konal koncert
vítězů soutěže bulharských interpretů. Vidět a poslouchat tyto mladé umělce hrát virtuosně desítky minut
zpaměti na různé hudební nástroje bylo v každém případě mimořádným zážitkem a sluší se poděkovat
i panu PhDr. Skružnému a jeho bulharskému příteli
panu Doc. Troševovi za organizaci této akce. Škoda
jen, že zatím takovými vzory není mladá generace
zas tak oslovována.
V neděli 15.4. se konalo pod patronací Mateřského
centra Klánovice vítání našich nových občánků, kteří
se narodili v roce 2006. Celkem se v Klánovicích narodilo v loňském roce 21 dětí, což je přímo magické
číslo známé mj. z bonmotu „oko bere“. Takže uvidíme,
jak proslulý to bude ročník. Z tohoto počtu je 9 holčiček a 12 chlapečků. Všichni obdrželi od naší MČ pamětní stříbrný přívěšek a upomínkový obrázek z dílny
klánovické malířky a ilustrátorky knih paní Hedviky Vilgusové, která ilustrace sponzorsky věnovala. Všem
našim novým občánkům přejeme hodně zdraví, pohody, štěstí, úspěchy a dobrý vítr do plachet jejich bu-
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doucího života a rodičům hodně trpělivosti a lásky odměněné radostí z nového, rozkvétajícího života.
V úterý 17.4. se v KC Beseda konala vernisáž obrazů a prostorových projektů žáků výtvarné dílny paní
Macholdové s hudebním doprovodem divadla Náhoda
M.Černého. Pamatuji nedávné doby, kdy možnost výtvarné mimoškolní výchovy v Klánovicích nebyla a rodiče v případě zájmu museli děti vozit různě do Prahy.
Takže poděkování paní Macholdové za tuto iniciativu
a uznání žákům a žákyním k vystaveným pracím.
A zbývá jenom popřát, aby pro budoucí adepty výtvarného umění tato úspěšná vernisáž byla perspektivním
nakročením k dalším úspěchům.
Na čtyřicet členů a příznivců Občanského sdružení
za Klánovický les přišlo v sobotu 21.4. dopoledne na
pravidelný úklid lesa. Výsledkem byly v poledne desítky pytlů sebraných odpadků na ulicích hraničících
s lesem. Poděkování všem účastníkům jistě i ze strany lesa. A komentář? Raději ať si domyslí každý sám.
Nemohu nevynechat opět poznámku k pracovním
komisím. Rád konstatuji, že mají stále nohu na plynovém pedálu a nejdou zatím na brzdy ani když projíždí šikanou. A co víc, uvažuje se tam skutečně
především levou hemisférou. Takže nadále díky za Vaši
aktivitu.
A na závěr si dovoluji vyslovit naději, že i přes letošní
dřívější nástup jara jste si ve výrazné většině ještě nějakou tu neodkvetlou třešeň našli, a že klánovické slečny, dámy a ani babičky nám ani letos nebudou usychat...
Ladislav Hrabal

stanovisko Klánovic ke golfu
Vážení občané Klánovic,
vzhledem k tomu, že v současné době opět sílí snaha
prosadit výstavbu golfového hřiště v Klánovickém lese,
a to zřejmě i v souvislosti s očekávaným rozhodováním pražského městského zastupitelstva o námi navrhnuté změně územního plánu v předmětné lokalitě
(červen 2007), považujeme za svou povinnost Vás ujistit, že postoj Městské části Praha-Klánovice v této věci
samozřejmě plně respektuje výsledek komunálních
voleb z loňského října, kde rozhodující část klánovické veřejnosti řekla tomuto projektu jasné NE. Současné klánovické zastupitelstvo se k této problematice
vyslovilo hned na svém ustavujícím zasedání
v listopadu 2006. Text přijatého usnesení níže přetiskujeme.
Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo šest zastupitelů z celkových devíti, tedy dvě třetiny (všichni čtyři
zastupitelé za VOLBU PRO KLÁNOVICE, zastupitel za
KDU-ČSL a za ČSSD), proti přijetí byli dva (za ODS a
stranu Pro-Klánovice) a jeden zastupitel se hlasování
zdržel (za SNK-ED).
Ing. Ladislav Hrabal, CSc., starosta Klánovic
JUDr. David Dušek, zástupce starosty
MUDr. Jaroslav Brabenec, zástupce starosty
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Usnesení č. 41/2006
ze dne 20.11.2006
Zastupitelstvo Městské části Praha-Klánovice
I. nesouhlasí
s výstavbou golfového areálu na území Klánovického lesa.
II. potvrzuje a přijímá
původní strategii Městské části Praha-Klánovice jasně deklarovanou usnesením jejího zastupitelstva
č. 30/2005 ze dne 8.9.2005 a č.31/2005 ze dne 29.9.
2005, kterými Městská část vyjadřuje nesouhlas
s výše uvedenými aktivitami v Klánovickém lese
a požaduje změnu územního plánu v dotčené lokalitě. Obě výše uvedená usnesení se stávají přílohou
tohoto usnesení.
III. ukládá
starostovi, aby v intencích tohoto usnesení jednal
s příslušnými orgány hl. m. Prahy a s.p. Lesy ČR tak,
aby bylo co nejdříve dosaženo požadované změny
územního plánu v uvedené lokalitě.
Ing. Ladislav HRABAL, CSc.
starosta Městské části
JUDr. David DUŠEK
zástupce starosty

MUDr. Jaroslav BRABENEC
zástupce starosty

z jednání zastupitelstva MČ

Mimořádné zasedání
dne 10.4. 2007
Osm členů zastupitelstva (omluvena pí. Vilgusová) se
sešlo k jednání především proto, aby schválilo rozdělení grantů v roce 2007. Jak vidno z následující zprávy, nezůstalo však jen při grantech:
- zastupitelstvo schválilo rozdělení peněz na granty
na podporu sportu a kultury, jak je před zasedáním
projednalo v podobě grantové komise. Přehled udělených grantů přinášíme dále. (7 hlasů pro, 1 se zdržel)
- J.Karban navrhl, aby prostředky za prodanou obecní parcelu u garáží u bytovek byly převedeny na provoz Mateřské školy. Starosta navrhl počkat, až budou známy skutečné provozní náklady, o podpoře
se jedná na ministerstvu školství – návrh starosty
byl schválen (6 pro, 1 se zdržel, 1 proti). Dále byly
uvolněny prostředky na dodatečné zatemnění střešních světlíků v hernách.
- J.Karban navrhl zřídit na zbytku obecní parcely vedle
zahrady MŠ veřejné dětské hřiště. Komisi výstavby
a školské bylo uloženo připravit zadání návrhu na
využití uvedené parcely (6 pro, 2 proti).
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- Doc. Turek seznámil přítomné s plánem modernizace železniční trati a klánovického nádraží (stavba
protihlukových zdí s průchody, zkrácení nástupiště,
omezení během výstavby). Vybudování parkoviště
P+R nebude do stavby zahrnuto a musí ho MČ hradit sama. Komisím výstavby a živ. prostředí a dopravní bylo uloženo se problematikou zabývat a zpracovat stanovisko do 23.dubna. (6 pro, 1 proti, 1 se
zdržel)
- Finanční výbor připravil stanovisko ke dvěma akcím
hrazeným v rámci tzv. „výzvy JPD2“ – Nové centrum Klánovic (úprava okolí školy) a Multimediální
prezentační, školící a kulturně-společenské centrum
v Klánovicích (úpravy a dovybavení KC Beseda).
FV navrhl, aby pracovníci ÚMČ, popř. odborná firma zpracovala metodiku, jak napříště v podobných
případech postupovat. Na dotaz z pléna (Ing. Šafránek), proč v akci „Nové centrum …“ došlo k porušení
rozpočtových pravidel (tehdejší zastupitelstvo nebylo
svoláno ke schválení navýšení rozpočtu), řekl předseda FV Ing. Kubíček, že FV se zabýval spíše metodikou, jak napříště takovým problémům předcházet. Po diskusi bylo přijato usnesení, že financování
obou akcí prověří kontrolní výbor, pro tento případ
rozšířený o zástupce dalších komisí. (6 pro, 1 se zdržel, 1 proti).
- byla předložena výroční zpráva nadace Klánovické
fórum. Místostarosta JUDr. Dušek navrhl, aby ředitel Nadace ing.Kubíček před projednání zprávy Zastupitelstvem zajistil podrobné vyjádření revizora nadace (Ing. Hermanová) a zpráva byla projednána na
příštím zasedání ZMČ.(6 pro, 2 se zdrželi).
- ZMČ schválilo, aby firmy Čermák a Hrachovec a.s.,
Jiří Jaroš ZISTA, EKIS spol.s.r.o. a Jan NAIDR,
spol.s.r.o.za podmínek stanovených provozovatelem
prováděly veřejné části kanalizačních (tlakových
a spádových) přípojek. Ostatní firmy, pokud prokáží
požadovanou způsobilost pro tyto práce a dodávky,
mohou být dodatečně schváleny.
- ohledně využití přidělených prostředků z rozpočtu
MČ na dokončení sítí vodovodu a kanalizace bylo
navrženo, aby MČ v budoucnu nepřispívala na části
přípojek vně pozemku stavebníka. J.Lukáš se proti
tomu ohradil a požadoval, aby všechny dosud nevyřízené žádosti z roku 2006 dostaly stejný příspěvek
od obce – takové navýšení by si vyžádalo úpravu
rozpočtu, bude projednáno na příštím zasedání.
Pp. Lukáš a dr. Brabenec navrhli, aby byla nezávislým subjektem posouzena možnost instalace levnějších čerpadel pro kanalizační přípojky – připraví Komise výstavby. (7 pro, 1 se zdržel)
- byla uzavřena nové nájemní smlouva na restauraci
K-klub u koupaliště s nájemcem p. Křížkem – týká
se provozovny rekonstruované po loňském požáru.
- Byla uzavřena smlouva na pronájem rybníků na Placinách (jsou svěřené do vlastnictví naší MČ) organizaci Českého rybářského svazu za poplatek 1200 Kč
ročně. Zástupce rybářů při té příležitosti poděkoval
Zastupitelstvu za vstřícnost a informoval přítomné
o problémech, které při péči o rybníky mají – zejména s nepovoleným vjezdem aut do lesa.
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- starosta Hrabal informoval, že OMI MHMP zatím
nemá prostředky na stavbu Domu s chráněným bydlením v Klánovicích, přestože na něj již bylo vydáno
stavební povolení.

Přehled udělených grantů
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- starosta Hrabal dále informoval, že oprava komunikací by měla probíhat v návaznosti na další finanční příslib na začátku 2.pololetí.
Informaci připravil
Tomáš Ruda
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informace Úřadu MČ

Pozvánka
Vážení občané Klánovic,
dovoluji si Vás pozvat při příležitosti státního svátku - Dne vítězství nad fašismem –
k účasti na

pietním aktu
který se uskuteční dne 8. května 2007 od 17.00 hodin u Památníku osvobození
u klánovického kostelíčka.
Ing. Ladislav Hrabal, CSc.,
starosta Klánovic
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Máte zájem
o svoz bioodpadu?
Úřad MČ Praha–Klánovice chce pro občany této městské části zajistit svoz bioodpadu od každé nemovitosti.
Jaký bioodpad se likviduje?
BIOODPAD ZE ZAHRAD, Z ÚDRŽBY ZELENĚ
- listí, tráva, seno, plevel
- zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny apod.)
- větve keřů i stromů (posekané, prořezané apod.)
- spadané ovoce
BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
- zbytky ovoce a zeleniny
- čajové sáčky
- kávová sedlina
- skořápky z vajec
Co do sběrných nádob nepatří?
- tekuté zbytky jídel, jedlé oleje
- kosti, maso, uhynulá zvířata
- biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady
Do čeho se bude rostlinný odpad ukládat?
Svozová společnost Pražské služby, a.s., přistaví
zdarma sběrnou nádobu „Compostainer“, která je určena na ukládání bioodpadu. Compostainer je na
bočních stěnách opatřen velkým množstvím malých
otvorů sloužících k přívodu vzduchu (kyslíku) a k odpařování vlhkosti. K dispozici jsou dva typy sběrných
nádob 120 litrů nebo 240 litrů.
Ve který den se svoz uskuteční?
Svoz sběrných nádob je 1 x za 14 dní, tzn. každý
lichý týden v sobotu.
V jakých měsíčních intervalech se sběrné nádoby
vyváží?
Sběrné nádoby se vyváží 4 měsíce až 12 měsíců
v roce.
Jaké výhody to bude mít?
- Nemusíte sledovat, zda bude Úřad MČ Praha – Klánovice přistavovat kontejnery na rostlinný odpad.
- Nemusíte vozit odpad na stanoviště kontejnerů.
- Nemusíte rostlinný odpad vozit do sběrného dvora
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v Horních Počernicích nebo do kompostárny Malešice.
- Vložíte rostlinný odpad do nádoby u domu a dále se
nemusíte o nic starat.
Kolik bude stát vývoz sběrné nádoby?
Kompletní ceník je uveden v tabulce.
Průměrná cena při objednaném celoročním svozu
(12 měsíců) činí:
- u 120-ti litrové sběrné nádoby za jeden měsíc cca
50,- Kč.
- u 240-ti litrové sběrné nádoby za jeden měsíc cca
89,- Kč.
Za jakých podmínek bude svoz biodpadu uskutečněn?
Aby pro naši městskou část Praha–Klánovice svozová firma Pražské služby, a.s., uskutečnila tuto službu, musí mít o třídění bioodpadu zájem alespoň 300
občanů. Dle zájmu pak začne svoz biodpadu.
Pokud bude dostatečný počet zájemců, vyzveme vás
k vyplnění smlouvy. Nemusíte pro to navštívit Pražské
služby, a.s., na referátu životního prostředí Úřadu MČ
Praha - Klánovice vyplníte smlouvu a ten ji pošle firmě. Sběrná nádoba vám bude přivezena na základě
uzavřené smlouvy.
Veškeré informace týkající se SBĚRU BIOODPADU
se dozvíte na adrese:
Úřad MČ Praha – Klánovice
referát životního prostředí
Alena Janoušková (tel. 281 960 216)
E mail: janouskova@praha-klanovice
U Besedy 300
190 14 Praha 9 - Klánovice
V případě zájmu o třídění bioodpadu vyplňte
přiložený poptávkový formulář do 31.5. 2007 a zašlete nebo odevzdejte na výše uvedenou adresu.
Podobný dotazník naleznete i na webové stránce
www.psas.cz/novéprojekty/sběrbioodpadu - poptávkový formulář, který můžete také nezávazně vyplnit.
Postupem času bychom chtěli zrušit problematické
přistavování kontejnerů na rostlinný odpad.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ
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Kontejnery na objemný odpad
budou přistaveny
v sobotu dne 26. 5. 2007 od 9,00 do 13,00 hod.
na těchto místech:
Aranžerská (křižovatka s ulicí Nové dvory u separovaného odpadu)
Přimské nám.
Všestarská (křižovatka s ulicí Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru)
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Barvy, baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, čistící 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 15.5.2007 (úterý)
na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
ul. Krovova (u pizzérie SAMOS)
Přimské nám. (u autobusové zastávky)

17,40 – 18,00 hod.
18,10 – 18,30 hod.
18,40 – 19,00 hod.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

informace z komisí a výborů

Informace
z Finančního výboru
Finanční výbor se sešel 2. dubna, aby projednal
a schválil kontrolní zprávu JPD2 – NOVÉ CENTRUM
KLÁNOVIC a připomínkoval první verzi koncepce
rozvoje obce projednanou na březnovém zastupitelstvu. Finanční výbor byl zastupitelstvem doplněn
o Doc. Macháčka a Jana Dvořáka následně po rezignaci Ing. Polického a pana Vycpálka. Finanční
výbor má stále neobsazeno jedno místo (jmenováno
6 členů ze 7).
KONTROLNÍ ZPRÁVA
Pracovní tým ve složení Ing. Hurychová a Ing. Kučera
předložil návrh kontrolní zprávy JPD2 – Nové centrum
Klánovic. Tato zpráva obsahuje především přehled
o věcných a finančních změnách v průběhu tohoto projektu, jež vedly k tomu, že původní rozpočet ve výši
8,7 mil. Kč (bez DPH) se vyšplhal na 14,7 mil. Kč (bez
DPH). Finanční výbor se zabýval především finanční
stránkou tohoto projektu a jeho řízením.
Dle FV byl rozdíl mezi původním rozpočtem, nabídkou a konečnými náklady způsoben zejména skuteč-
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ností, že původní rozpočet vycházel pouze ze studie
(tj. nižší stupeň projektové dokumentace). Prováděcí
projekt (či projekt pro výběr dodavatele) nebyl z časových a finančních důvodů v době podání žádosti o dotaci k dispozici.
Navíc rozpočet, který byl použit pro žádost o dotaci
z EU fondů, byl vypracován v nižší cenové hladině. Případné nadhodnocení nákladů je u žádostí o EU dotace velmi riskantní. Žadatel může být obviněn z podvodu. Proto se žadatelé (v našem případě ÚMČ) tomuto
riziku snaží vyhnout. Z druhé strany však může dojít
naopak k podhodnocení skutečných nákladů, jak se
stalo u tohoto projektu.
Úsilí FV směřovalo především k identifikaci systémových chyb pří řízení stavebních projektů a následné formulaci doporučení, jejichž realizace by obdobným finančním problémům zabránila. Proto FV přijal
následující doporučení vedení a zastupitelstvu obce:
1) Před zahájením realizační fáze projektů vždy připravit detailní realizační projekt.
Pokud budou realizovány další investiční akce, doporučujeme před zahájením výběrového řízení na dodavatele mít hotový detailní prováděcí projekt či alespoň detailní projekt pro výběr dodavatele. Potom je možné
předpokládané náklady odhadnout s minimálním rozdílem oproti skutečným nákladům, přenést zodpovědnost
za odchylky na dodavatele a vyhnout se rizikům jak
s podhodnocením, tak nadhodnocením nákladů.
2) Definovat standardní procesy úřadem řízených
stavebních projektů.
V oblasti stavebních projektů neexistuje žádná závazná metodika či definice standardních postupů projektového řízení. Existence jasně definovaných a žádoucích procesů (jak má co fungovat) zhmotněných
v závazné normě (závazná metodika, směrnice apod.)
je základem pro efektivní řízení stavebních i jiných projektů. Vytváří se tím popis žádoucího stavu a chování
pracovníků úřadu, definuje zodpovědnost a vytváří se
jasná laťka pro následnou kontrolní činnost. Když nejsou definovány standardy chování, tak nemůže existovat kontrolní systém. Neexistence norem pak vytváří
prostor pro manévrování a rozmělnění zodpovědnosti
za výsledek.
Proto Finanční výbor doporučil zastupitelstvu, aby
uložilo starostovi ve spolupráci s komisí výstavby vypracovat detailní popis závazné metodiky či směrnice pro:
- stavební projekt (metodika řízení stavebních projektů, pravomoci a zodpovědnosti účastníků)
- změnová řízení projektů (metodika schvalování, pravomoci a zodpovědnosti účastníků při změnových
řízeních)
3) V investiční činnosti více přihlížet k poměru užitná hodnota versus náklady.
Při investiční činnosti je vhodné více dávat do rovnováhy užitnou hodnotu projektu a jeho předpokládané náklady a to vše v kontextu disponibilních investičních zdrojů. V situaci nedostatku investičních zdrojů
(vlastních či dotačních) je tento přístup mimořádně
důležitý. Jedině v relaci k disponibilním zdrojům je
možné rozhodovat o vhodnosti standardních či nadstandardních řešení uspokojení projektových potřeb.
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Tato doporučení byla finančním výborem jednomyslně schválena a byla rovněž schválena na následném
zasedání zastupitelstva.
KONCEPCE ROZVOJE MČ PRAHA - KLÁNOVICE
FV projednal první verzi koncepce rozvoje ÚMČ
a diskutoval další postup prací. Do oponentury by se
měli ve větší míře zapojit i pracovníci úřadu. Jinak hrozí, že koncepce bude ve vzduchoprázdnu bez naděje
na realizaci. Koncepci totiž nerealizuje ani zastupitelstvo, ani dobrovolníci v komisích, nýbrž úřad pod vedením starosty a místostarostů. Starosta Hrabal je však
názoru, že úřad má omezené lidské zdroje pro přispění ke koncepci. Proto vidí jedinou cestu vytvoření koncepce tzv. přes komise – konkrétně komisi výstavby
pod vedením Doc. Turka.
Dále FV projednal informaci o přípravě uzemní studie Klánovice-Sever (převážně se jedná o území Klánovic včetně tzv. tangenty), jejíž součástí bude návrh
závazných regulativů pro výstavbu v daném území. Tyto
regulativy by měly být posléze aplikovatelné na celé
území Klánovic. Jedná se o mimořádně důležitý projekt, jehož výsledky budou mít určující vliv na charakter Klánovic.
Ing. Petr Kubíček,
předseda Finančního výboru
ROZPOČET NA ROK 2007
Pro rok 2007 byla změněna pravidla pro přidělování
dotací ze strany MHMP. Klíčem pro rozdělování provozních dotací již není podíl městské části na vybrané
dani z příjmu, ale počet obyvatel MČ. Tato změna
představuje pro Klánovice celkový pokles dotace téměř o 7 mil. Kč, rozložený postupně do tří let. Snížení
pro letošní rok činí 2,3 mil.Kč. V důsledku výše uvedeného je rozpočtová situace na provozní úrovni více než
napjatá. Vlastní investice obce jsou rovněž v rozpočtu
minimalizovány. Finanční výbor na svém únorovém
zasedání projednal návrh rozpočtu a doporučil úspory
v kapitolách Činnost místní správy a Odměny zastupitelů ve výši 715 tis. Kč a jejich přesun do položek investičního charakteru (příprava projektové dokumentace, rezervy na investice, rezerva na spolufinancování
projektů ze zdrojů EU). Tyto návrhy finančního výboru
nebyly vedením obce bohužel akceptovány a rozpočet
byl na Zastupitelstvo předložen v původní struktuře.
Takto navržený rozpočet byl na zastupitelstvu jednomyslně přijat.
Příjmovou stránku rozpočtu tvoří (v mil.Kč):
daňové příjmy

1,9 (daň z nemovitostí, správní a další
poplatky)
0,1 (úroky, nahodilé příjmy)
0,8 (na žáky školy, státní správu)

nedaňové příjmy
neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu
neinvestiční dotace 16,0 (podíl na dani z příjmu fyz. osob,
z rozpočtu MHMP
dotace podle počtu obyvatel, na
zeleň, na komunikace, na žáky školy)
Příjmy celkem činí 18,8 mil. Kč
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Výdaji rozpočtu jsou především (v mil. Kč.)
Doprava
Mateřská škola
Základní škola
Knihovna
Kultura

0,8
0,9
3,0
0,2
0,3

(opravy komunikací a chodníků)
(příspěvek na provoz)
(příspěvek na provoz)
(mzdy, materiál, knihy)
(dotace nadačního fondu, věcné
dary, vedení kroniky)
Zpravodaj
0,4 (náklady na tisk)
Tělovýchova
1,6 (rekonstrukce objektu K-Clubu)
Granty.
0,4
Veřejná zeleň
0,4 (výsadba zeleně)
Sociální péče
0,4 (peč. služba, podpora jednotlivým
akcím)
Požární ochrana
0,2
Místní zastupitelské
1,3 (mzdy starosty a místostarostů,
orgány
odvody, odměny zastupitelů)
Činnost místní správy 9,3 (mzdy zaměstnanců ÚMČ, odvody,
energie, služby)
Výdaje celkem činí 23,6 mil. Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) ve výši
4,8 mil. Kč bude kryt z finančních prostředků vytvořených v minulých letech (pojistné plnění K-Club 1,5 mil.
Kč) a z dotací státního rozpočtu na akce JPD2
(3,3 mil. Kč).
Připravil
Ing. Petr Kubíček,
předseda Finančního výboru

Stručně
ze Školské komise
Komise se sešla opět poslední pondělí v březnu. Jednalo se mimo jiné o následujícím:
1. Ve školce proběhl úspěšně zápis nových dětí. Děti
budou přijímány podle „Kritérií přijímání k předškolnímu vzdělávání pro rok 2007/2008“. Jejich znění
najdete na http://www.msklanovice.cz .
2. Na dokončení školky (terasy, pergoly, schůdky, zábradlí, světla, terénní úpravy, hrací zahrada, ploty
a další) se stále nepodařilo najít žádné finance.
Požádali jsme starostu o iniciování jednání, která povedou alespoň k přípravě projektů a rozpočtů výše
zmiňovaných záměrů.
3. Starostovi MČ jsme doporučili zvýšit rozpočet MŠ,
protože dostala přiděleny stejné prostředky jako loni,
kdy neexistovala školní kuchyň pro 100 dětí.
4. O přiznání dotace 24mil. Kč z finančních mechanismů EHP/Norska na dostavbu a rekonstrukci základní školy není prozatím rozhodnuto. Další informace
očekáváme na květnové schůzce naší komise.
5. Spolupracujeme s p. tajemníkem Duškem na „Provozním řádu“ nového školního hřiště, součástí kterého bude i provozní doba areálu.
6. Zatím se nepodařilo najít řešení k odstranění extrémní vlhkosti ve školní budově č.p.1, kde z naší iniciativy proběhlo měření. Pověřen tímto zůstává i nadále stavební technik p. Beneš.
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Z tohoto zasedání vzešly tři doporučující dopisy starostovi (zahrada MŠ, rozpočet MŠ a řešení vlhkosti č.p.
1) a dopis bezpečnostní komisi (prošetření nalévání
alkoholu mladistvým do 18 let na území Klánovic)
Na další informace z práce naší komise se těšte za
měsíc.
Jana Martinová
tel. 724 35 36 48
jan.martin145@tiscali.cz

Dopravní komise
Komise projednala žádost stavební firmy o povolení
průjezdu Klánovicemi nákladními automobily, za účelem zásobování staveb mimo Klánovice. Předloženou
žádost zamítla z již citovaného důvodu a také proto,
že přiložená dokumentace vozidel neodpovídá dopravnímu značení na příjezdových komunikacích do
Klánovic, kde je vyznačen zákaz vjezdu nákladních
vozidel nad 6 t celkové hmotnosti. Pro včasnou informaci stavebníků, kteří plánují v Klánovicích výstavbu, bude komise stavební a územního plánu, po dohodě s odborem výstavby Praha 21, vkládat do vyjádření
k žádosti o napojení na místní komunikaci údaje, které stavebníka upozorní na omezenou únosnost místních komunikací a nutnost přizpůsobit těmto skutečnostem technologii stavby.
Dále upozorňujeme, že Česká pošta získala povolení k úpravám dopravních podmínek u poštovního úřadu, musí však zachovat při nakládce a vykládce průchodnost chodníku.
Ing. Losert seznámil členy komise s výsledky jednání s odpovědným projektantem rekonstrukce koridoru ČD – úsek Úvaly – Praha-Běchovice, které se
uskutečnilo v pondělí 16.4.2007 na ÚMČ. Jednání se
zúčastnili pp. starosta Ing. Hrabal, Ing.arch. Turek, Ing.
Trojan a Beneš, aut. tech. Protože součástí stavebních
prací je i rekonstrukce podchodu, který bude po jistý
čas vyřazen z provozu, navrhla komise nové řešení přístupu ke kolejím na újezdské straně vysunutou lávkou,
uchycenou k stávajícímu nadjezdu tak, aby v maximální
možné míře byla zachována bezpečnost chodců i nenarušenost silničního provozu. Práce na koridoru jsou
plánovány mezi 09/2008 a 11/2010, o skutečném průběhu budou občané pokud možno včas informováni.
Dále jsme projednávali podněty občanů:
● Zeleň v ulici V Pátém směrem ke kostelíčku – bude
přednostně projednáno v komisi životního prostředí.
● Dopravní situace v ulici Blešnovská a následně
Axmanova. Ulice Blešnovská bude osazena na křižovatce s Lovčickou značkou „Zóna 30km/hod
a 3,5t.“, a to umožní MP postihovat neukázněné řidiče v celé její délce. Retardér, jak bylo navrženo,
není možno nainstalovat, protože komunikace nemá
zpevněné podloží. K Blešnovské sdělujeme, že
v současnosti je zpracovávána dokumentace úprav
pro vydání územního rozhodnutí. Proto ještě nějaký
čas, bohužel, potrvá, než se budou moci zahájit stavební práce.
● Na e-maily občanů z ulice Axmanova odpoví z pověření komise Ing. Losert.

strana

10

S hlavním uživatelem komunikace v okolí golfového
areálu se pokusíme dospět k dohodě, zda by nebylo možné provizorně zpevnit úsek Blešnovské mezi
Axmanovou a Kuchařskou – např. vyřazenými panely, které lze v případě potřeby omývat.
V úterý 17.4.2007 bylo, po delších jednáních, na kterých pracovala pí. Vayhelová, realizováno opatření ke
zklidnění dopravy v prostoru křižovatky u učiliště.
Jsme zvědavi jak dlouho bude trvat, než se někdo rozhodne, že tuto novou bariéru vyzývající ke kázni
v dopravě „zruší“. Připomínáme, že ulice Slavětínská
je v péči TSK MHMP.
Zpracoval a foto
Ing. Jaroslav Losert
●

Pozn. red.: již za několik dní nějaký neukázněný řidič
jeden sloupek povalil, jak ukazuje foto Tomáše Hradeckého. Zakrátko bylo ale vše opraveno.

Z Kulturní komise
Nedávno jsem četl, že v jedné nejmenované části Prahy místní zastupitelstvo dovolilo, aby tamější zpravodaj byl „otevřený“, tj. byly povoleny i články realizované mimo objednávky MČ a byla přijata také možnost,
že nějaké určité omezené množství článků by mohlo
být i „kritické“.
Jsem tomu velice rád, že v Klánovicích takovýto druh
problémů máme za sebou: máme bez problémů otevřený zpravodaj (KZ), aniž by prakticky kvůli tomu
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vznikla velká kauza. Zásluhu na tom má jednoznačně
vedení obce, které velkoryse financuje list, kde mají
značný hlas právě představitelé opozice, a šéfredaktor, který díky tomu, že není členem žádné politické
strany a ani není členem zastupitelstva, si může dovolit
vysokou úroveň samostatnosti a novinářské svobody.
Protože sdělovací prostředky jsou součástí politické kultury každé demokratické komunity, tak se také
naše kulturní komise částečně zabývala otázkou KZ,
jeho stavu, perpektivou, přínosem, nedostatky. Toto
ovšem nebylo naším institucionálním úkolem, ale protože naše postřehy snad mají uznávanou morální
a doporučující hodnotu, a protože otázka sdělovacího
prostředku, jak výše uvedeno, je také otázka kulturní,
pokusím se zde tlumočit část úvah, které se formovaly
v minulých týdnech v rámci různých rozhovorů mezi
klanovickými politiky a kulturními činiteli.
Začal bych citací Louis-Aldonse-Donatienne de Sade,
který v roce 1795 vydal spis „Francouzi, ještě trochu
úsilí!“. De Sade tehdy doporučil Francouzům, že poté
co proběhla revoluce, je nutné toto dílo dokončit…
V Klánovicích naštěstí žádná revoluce nebyla, ale
faktem je, že náš KZ už definitivně překročil hranici
listu, který by se dal charakterizovat jako „hlas mocných“ a stal se, jako každé moderní medium, nezávislým listem, zprostředkujícím sice také názory „mocných“, ale který je profilován spíše jako „hlas lidu“,
vyjadřujíce svůj svobodný názor.
Toto jsem již konstatoval a opakuji se. Kam tímto
směřuji? Prostě k tomu, že ve standardní demokracii jsou sféry zájmů oddělené, mohou být dokonce
i v konfliktu (toto slovo je ale spíše nahrazením slova
„demokratická dialektika“).
Parafráze „Klánovičané, ještě trochu úsilí“ měla znamenat, že ideologická oddělenost mezi zpravodajem a
MČ by měla být kompletní, a toho se může dosáhnout
tehdy, když se prosadí původní návrh jeho šéfredaktora a to, že KZ „nadále nebude mít redakční radu“,
a jestli jsem správně pochopil, tak šéfredaktor měl být
dostatečně odolný proti různým formám lobbismu, aby
mohl nadále tvořit kvalitní a pokud možno co nejvíce
nezávislý zpravodaj.
V stávajícím stavu si ale nemůžeme nepovšimnout,
že v „Komisi pro veřejnou informovanost (redakční
rada)“ je několik současných zastupitelů, což vede
k tzv. konfliktu zájmů (ale to je termín, se kterým se
nemusíme zcela identifikovat; mluvil bych spíše o sférách kontroly a kontrolovaného, které se prolínají…).
Moje výzva je proto jasná. Politici, kteří prozatím mají
dvojitou funkci, politickou a novinářskou, by se měli
rozhodnout, v které oblasti chtějí působit, tj. ve sféře
kontrolorů (tj novinářů) nebo kontrolovaných (politiků).
Mít obě funkce stojí proti základním principům liberální demokracie, která vždy jasně rozděluje sféru kompetencí a funkcí. To neznamená, že politik nemůže
občas napsat nějaký článek nebo že novinář nemůže
uvažovat o vstupu do politiky. Znamená to ale, že politik se nemůže chovat jako nezávislý novinář, když má
např. na starosti interview nebo anketu. Kdo mu může
věřit?…Nakonec snad škodí jen sám sobě a dělá listu
jen tzv. medvědí službu… Politik by se ani neměl podí-
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let na organizaci listu. V našem případě, pokud jsem
dobře informován, však ing. Tomáš Ruda zatím chod
Zpravodaje drží pevně v rukou a s úspěchem čelí různým lobbistickým tlakům (které jsou mimo jiné součástí
hry o kontrolu nad informacemi). Ale… forma je forma… a pro otevřenou demokracii by bylo třeba stávající velmi anomální stav opravit.
Nikdo však do toho nemůže více mluvit, než samotní aktéři této hry: zastupitelé přímo angažovaní do chodu KZ a jeho šéfredaktor.
Na závěr.
KZ má dostatečnou úroveň nezávislosti. To je výborná věc, která by měla vyvolávat jen obdiv. KZ je
nezávislý především díky tomu, že MČ ji zaručuje klid
a šéfredaktor dělá svoji práci svědomitě. Ale abych
nedělal panegyrik na ing.Rudu, dovoluji si ještě jednu
malou kritickou poznámku.
Úvodní článek KZ 4/07 byl poněkud matoucí. Přispěvatelka zde píše, že symboly jara a probouzejícího
se života jsou novodobé a že „křesťané na celém světě už 2000 let slaví tyto svátky na památku oběti, smrti
a vzkříšení Ježiše Krista“…
Všichni víme, doufám, že moderní věda toto interpretuje přesně naopak, tedy že svátek vzkříšení Ježíše je novodobější záležitost, která navázala právě na
předkřesťanskou symboliku plodnosti a regenerace (vajíčka, pomlázka, atd..) a že navíc není náhoda, že plodnost a vzkříšení jsou dány do souvislosti.
Domnívám se, že umístit takovýto článek s titulem
„Co vlastně znamenají Velikonoce“ na klíčovém místě
a pokračovat v této linii by mohlo vést k domněnce, že
KZ znamená Křesťanský zpravodaj, což asi není perspektiva otevřeného časopisu (mimo jiné článek byl
určitě docela povedeným krátkým a exhaustivním exkurzem křesťanského pohledu na Velikonoce).
Skoro končím, ale vzpomněl jsem si na poznámku
kamaráda, který mně revidoval první verzi tohoto článku. Upozornil mě na to, že K ve zkratce KZ by mohlo
znamenat přivlastňovací zájmeno od příjmení jednoho
klánovického opozičního zastupitele. Přišlo mi to vtipné, ale upozornil jsem ho na to, že tomu tak zatím není...
Pravdou ale zůstává, že není možné ani obvyklé, aby
zastupitel dělal interview s vyšším politikem (např. s radním hl. města Prahy) pouze z pozice novináře…
Kdy konečně nastane čas na trasparentnost, tj. na
ujasnění smyslu vztahů mezi politikou a informací?
Giuseppe Maiello,
předseda Kulturní komise

názory členů zastupitelstva

Z bloku zastupitele
l V grantové komisi (tvořené všemi zastupiteli) jsme
jednali o rozdělení finančních příspěvků pro spolkovou činnost (celková částka 400 tisíc korun). Vycházeli jsme z návrhů, které zpracovaly dvě komise
- sportovní a kulturní. Zatímco u oblasti sportu jsem

Klánovický zpravodaj

●

●

●

5

XVI. ročník

respektoval to, na čem se zástupci klubů dohodli,
s některými dalšími návrhy jsem nemohl souhlasit.
Například s nulami(!) pro většinu akcí rodičovského
Spolku přátel klánovické školky nebo s příliš vysokou částkou pro Čarodějnice na Přimském náměstí
(28 tisíc korun). Sporná byla také výše navrhovaného grantu (18 tisíc korun) pro antirasistickou kulturní akci, která se zčásti nekoná v Klánovicích, ale
v Újezdě n.L. Několikrát jsem zopakoval, že jsem
pro rozumnou (a finančně třeba i symbolickou) podporu všech spolků a jednotlivců, kteří přispívají
k pestrosti společenského života v Klánovicích. Bohužel - do rozpravy velmi emotivně vstupoval přísedící předseda kulturní komise pan Maiello, který po
mých protinávrzích třikrát prohlásil, že položí funkci. Bylo to komické a zároveň manipulativní. Některé mé návrhy při hlasovaní těsně prošly, jiné nikoliv.
Výsledné rozdělení grantů najdete na jiném místě
tohoto vydání KZ.
Při následném jednání zastupitelstva (10.4.) jsem
znovu navrhnul, abychom rozhodli o způsobu využití obecního pozemku, který sousedí se zahradou
školky. Jak jsem zde zmiňoval už minule, myslím si,
že uvedené místo je vhodné pro vybudování oploceného hřiště s hracími prvky a lavičkami. Sloužilo by dětem, rodičům i seniorům. Podotýkám, že
pozemek je podle platného územního plánu určen
k veřejnému využití. Opravdu nerozumím tomu, proč
zbytečně ztrácíme čas. Podobně dopadl můj pokus
přimět pana starostu k větší aktivitě ve zjišťování
podmínek pro vybudování oploceného parkoviště
P+R za hlavní budovou nádraží.
Úředníci na zdejší radnici jsou přetížení. Tato
zásadní věta během jednání zastupitelstva zazněla
několikrát. Pokud je pravdivá, pak podle mého může
mít dvě příčiny: buďto je úřad nekvalitně řízen
anebo má nedostatečný počet zaměstnanců. V každém případě očekávám, že pan starosta Hrabal
a pan tajemník Dušek vymyslí nějaké řešení. Sportovně vzato - s přetíženým ani s oslabeným mužstvem nelze dosáhnout uspokojivých výsledků.
Na závěr smekám před spoluobčany, kteří jsou
ochotni sledovat předlouhá jednání klánovického zastupitelstva.
Jiří Karban (SNK ED),
zastupitel MČ Praha-Klánovice
email: j.karban@centrum.cz

K veřejné informovanosti
Poslední dobou hýbají hladinou našeho domácího hřiště diskuze o veřejné informovanosti, potažmo co se
dá říkat a proč a co a proč dosud neříkat. Ve víru diskuzí se zapomíná na jednu, podle mne, podstatnou
skutečnost. Tou je, že většina informací kolujících po
úřadě a také veřejně pochází z výborů a komisí. Podle zákona jsou výbory (o zákonné povinnosti obce
je zřídit nediskutuji) odpovědné Zastupitelstvu (v našem případě městské části), konají podle jeho příkazů
a výsledky své práce předkládají opět zastupitelstvu.
To předložené zprávy projedná (veřejně - jak vyplývá
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ze zákona). Obdobně je tomu u komisí, které jsou zřízeny jako poradní orgán starosty, pracují v intencích
jeho požadavků a výsledek své práce předkládají opět
starostovi, který se jimi může (nebo nemusí) řídit
a který podle doporučení komisí vede jednotlivé body
jednání zastupitelstva.
Z výše uvedeného vyplývá, že jakýkoliv dokument,
který těmito procesy vznikne, je veřejně projednáván
a nemůže tudíž být jen tak lehce zatajen. Nepříjemná
na celé záležitosti je skutečnost, kdy připravený dokument (v horším případě účelově vybrané fragmenty)
pronikne na veřejnost dříve, než je stačí zadavatel prostudovat a zaujmout k nim jakékoliv stanovisko. Dochází asi k takovému „faux pas“, k jakému by došlo,
kdyby kterýkoliv čtenář si dal např. zpracovat návrh
novostavby, řešitel by s vypracovanou dokumentací
oběhl náves a místní drbny, od kterých by se teprve
zadavatel dozvěděl, že může čekat projektanta s prací
a také s doporučením, jak a proč by to měl udělat jinak. Předpokládám, že radost z takového úniku informací, ještě před jejich prostudováním a vytvořením
svého vlastního stanoviska, by měl z čtenářů jen nenapravitelný exhibicionista.
A tak je to také s informacemi kolujícími v úřadě
a zastupitelstvu, nádavkem s tím, že únik je možno
využít k nátlaku. Něco podobného platí i pro jednání
komisí – zde se pracuje se střetem a soupeřením názorů a hledá se přijatelné a vyhovující řešení, se kterým pak komise může „vyrukovat“ na jednání zastupitelstva. Do vlastní tvůrčí práce komisí nemůže být
zvenčí zasahováno veřejnou diskuzí, pokud se komise pro ni nerozhodne. Přehršle doplňujících, upravujících a dalších pozměňujících nápadů a požadavků
z výsledku práce komise udělá pověstný „dort pejska
a kočičky“, jen s tím rozdílem, že mlsný pes, který to
všechno vyjí, jsme my sami (takto se dříve definoval
socialismus; který byl sám sobě motorem i brzdou).
Tím nechci ovšem vůbec tvrdit, že veřejná diskuze je
tabu, ale chci říci, že má své nezastupitelné místo
v časové posloupnosti vzniku dokumentu a toto místo má být zachováno. Konec konců, každá komise je
vedena buď zastupitelem, nebo někým pověřeným,
který má možnost, ba povinnost, na obranu informovanosti veřejně vystoupit.
Jaroslav Losert

r o z h o vo r

Fragmentace lesa
je nežádoucí
Petr Štěpánek (SZ), pražský radní pro životní prostředí, je jedním z mála regionálních politiků, kteří veřejně vyjádřili svou představu o budoucnosti Klánovického lesa. Těsně před uzávěrkou tohoto vydání KZ jsme
mu položili otázky týkající se dalšího vývoje v takzvané golfové kauze.
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Už v září 2005 se Městská
část Praha-Klánovice rozh o d l a , ž e b u d e u s i l o va t
o změnu územního plánu.
Jejím cílem je zabránit výstavbě golfového hřiště za
hranicemi stávajícího areálu golf klubu a uchránění
lesa proti podobným snahám. Má se ovšem za to, že
žádost „uvízla“ v magistrátním šuplíku.
V tuto chvíli Útvar rozvoje města zpracovává změnu územního plánu z SO2 na LR. O jejím přijetí rozhodne Zastupitelstvo Hlavního města Prahy, a to velice pravděpodobně spolu s dalšími změnami.
Jak se vůbec současná politická reprezentace a odborníci Magistrátu staví ke klánovické golfové kauze,
o níž jeví zájem i významná média, jako například
Česká televize a týdeník Reflex?
Já osobně považuji změnu územního planu na les
za vhodnou. Podobný názor má i oddělení státní správy lesů, myslivosti, rybářství a veterinární péče, které
na Magistrátu vykonává státní správu lesů. A jak jsem
už říkal, o změně se bude rozhodovat hlasováním
v pražském zastupitelstvu.
Jste radním pro oblast životního prostředí. Jakou podobu Klánovického lesa prosazujete. Čím by tento prostor měl v budoucnu být?
Klánovický les je největším souvislým lesním porostem na území hlavního města (840 ha) a organicky
navazuje na les ve Středočeském kraji. V dynamicky
se rozvíjejícím městě a někdy i překotně zastavovaných předměstských územích by měl zůstat lesem
zvláštního určení. Tedy lesem, kde se potkává rekreace s ochranou přírody. Nedávný orkán ukázal, že fragmentace lesa je nežádoucí, souvislé lesní celky utrpěly daleko méně než lesy, které byly otevřeny těžbou
nebo předešlými polomy.
Jednal jste v této záležitosti s vedením Lesů ČR?
Znáte názor nově jmenovaného generálního ředitele?
Pokud vím, tak bývalý ředitel v dopise adresovaném
poslankyni Kateřině Jaques sdělil, že Lesy ČR budou
jednat v zájmu lesa a obce. Názor nového ředitele LČR
v tuto chvíli neznám. Předpokládám, že pro Klánovický zpravodaj určitě nebude problém položit mu stejnou otázku.
Jiří Karban

Rozhovor
se členem zastupitelstva
V minulém vydání této rubriky jsem se dopustil nepřesnosti. Tehdy zpovídaného dr. Brabence jsem označil
za služebně nejstaršího člena ZMČ. Správně jsem však
měl říci „nejdéle nepřetržitě sloužícího“. Služebně nejstarším členem současného zastupitelstva je právě náš
dnešní host, Ing. Jaroslav Losert. Byl totiž již členem
hned po revoluci obměněného MNV (pro ty, co si již
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nepamatují: Místního národního výboru), v letech 1990,
1994, 2002 a naposledy 2006 byl zvolen do Zastupitelstva MČ, po smrti Oldřicha Hanzala vykonával
v letech 2005–6 funkci starosty Klánovic. Na stránkách
Zpravodaje jsme jeho profil uvedli naposledy po jeho
zvolení do starostovské funkce. Z KZ 5/2005 si připomeňme:
Ing. Jaroslav Losert se narodil roku 1937 přímo
v Klánovicích a s přestávkou válečných let tu bydlí celý
život. Po absolvování elektrotechnické průmyslovky studoval na elektrotechnické fakultě ČVUT obor Rozhlasová, filmová a televizní technika. Po promoci krátce
pracoval ve výzkumném oddělení Československých
hudebních nástrojů, n.p. a pak přešel do Výzkumného
ústavu zvukové, televizní a filmové techniky patřícího
pod elektrofakultu. Posléze se specializoval na výrobu
didaktických filmů pro potřeby ČVUT i jiných vysokých
škol. Za zmínku jistě stojí, že v rámci své specializace
například připravoval studii pro projekt divadla Laterna
Magica v egyptské Káhiře. V poslední době se podílel
na komplexní přípravě deseti výukových filmů. Vedl
i oponoval diplomové práce, nějaký čas také přednášel
na postgraduálních kursech na FAMU. Na plný úvazek

pracoval až do roku 2003, pak jako důchodce „brigádnicky“ na jednotlivých zakázkách. Od dubna 2005 do
listopadu 2006 byl starostou Klánovic, v současné době
je v důchodu. Dříve než v Zastupitelstvu však již pro
Klánovice pracoval nejprve jako promítač v kině
(v letech 1953-60 v později zrušených Lázních) a od
konce šedesátých let až do r. 1990 jako technik a hlasatel místního rozhlasu.
Když nastoupil po smrti starosty Hanzala na uvolněné místo, podařilo se mu s velkým osobním vypětím
úspěšně dokončit jeho předchůdcem započaté akce,
zejména dostavbu Mateřské školy. V posledních komunálních volbách získal druhý největší počet hlasů ze
všech kandidátů (hned za současným starostou
Ing. Hrabalem).
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Co jste říkal výsledkům voleb, jak se Vám pracuje
v novém zastupitelstvu?
Politická scéna byla před volbami polarizovaná causou golf a určité napětí a motiv konkurence si v sobě
nese pořád, což nám – bohužel – trochu ztěžuje práci.
Golf tady stále „straší“ a bude tomu tak zřejmě do té
doby, než se nám podaří dosáhnout změny územního
plánu, která pozemky určené pro golf (tzv. SO2) z našeho lesa definitivně odstraní. V jistém smyslu chápu
zvýšené úsilí investora – golfových hřišť už je pomalu
přebytek, přetahují se, čím přitáhnou klienty, a pozvání na golf do Klánovického lesa může znít docela lákavě.
Další komplikací pro klánovickou radnici je změna
systému přerozdělování „magistrátních“ peněz, (nadále
ne podle vybraných daní, ale pouze podle počtu obyvatel), na níž Klánovice citelně tratí.
Jste předsedou dopravní komise, jaké tam máte nejbližší plány?
V Klánovicích již několik let provádí firma Dálniční
stavby rekonstrukci vozovek. V minulých letech se často stávalo, že práce byly vykonány a uhrazeny až dodatečně, teď však Dálniční stavby získal nový vlastník, který na takový způsob práce nechce přistoupit.
Pokračování rekonstrukcí závisí tedy na tom, jak se
nám podaří opatřit potřebné prostředky. Při těchto pracích Stavební odbor Úřadu MČ může oponovat projekty včetně úprav zeleně, odvodu vod, jednosměrek.
Dalším problémem je průjezd těžkých nákladních automobilů. Naším „štěstím“ je most přes železnici, na
němž je hmotnost vozidel omezena a díky němuž se
mohly osadit značky zakazující průjezd vozidel těžších
než 6 tun. Samozřejmě, v místě sídlící podnikatelé mají
pro své vozy výjimky a jak jsem zjistil, v Klánovicích
bydlí alespoň jeden živnostník takřka v každé ulici. Lidé
si také stěžují na rychlou jízdu v obci, tady by měl pomoci nový mobilní radar, který získali klánovičtí policisté.
Již dost dlouho se mluví o rekonstrukci železnice –
jaké jsou poslední zprávy odsud?
Nyní probíhají stavby v uzlu Praha až po Běchovice, úsek Běchovice – Úvaly přijde na řadu poté, podle
současných předpokladů se tu bude stavět v období
9/2008 – 11/2010. Vedle vybudování protihlukových
bariér podél celé trati se nejvýznamnější úpravy budou týkat klánovické zastávky. Postaví se tu nová kratší nástupiště se zámkovou dlažbou, podchod bude rekonstruován a vybaven dvěma výtahy hlídanými
kamerami, budova na újezdské straně trati se zbourá
a nahradí přístřeškem, na klánovické straně se „zušlechtí“. Za budovou bychom chtěli postavit parkoviště
P+R pražského integrovaného dopravního systému, se
kterým počítá i územní plán, na to už ale peníze
z drážního rozpočtu nebudou, ty budeme muset opatřit někde jinde. Nepříjemné je, že během rekonstrukce
bude po určitou dobu podchod úplně uzavřen a přes
trať se bude přecházet po silničním nadjezdu. Snažíme se zařídit, aby v uvedeném období zajížděly všechny autobusy k nádraží z obou stran a umožnily tak cestujícím, aby nemuseli trať přecházet.
Jste rovněž předsedou Kontrolního výboru. Čím se
ten aktuálně zabývá?
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Dostali jsme podnět ke kontrole financování obou
akcí v rámci projektu JPD2. U projektů z prostředků
EU se obzvláště pečlivě prověřuje, zda všechny peníze skutečně doputují tam, kam jsou primárně určeny.
Jaké si na příští období dáváte cíle?
Chtěl bych dosáhnout zlepšení dopravy pro špatně
pohyblivé občany zavedením pravidelných spojů nízkopodlažními autobusy, navrhnu budovat při rekonstrukci některé komunikace na větší zátěž, aby je tam
sídlící živnostníci záhy opět nepoškozovali, také chci
dohlédnout na smysluplné osazování dopravních značek, abychom si nepřipadali jak na dětské dopravním
hřišti.
Jak poznamenaly roky v komunální politice Vaše politické krédo?
Stále si myslím, že člověk by se měl umět o sebe
sám postarat – ale nesmí tím kamuflovat své ekonomické ambice. A docela se bavím, když od někoho slyším: „Měli byste to dělat jinak!“ Ale jak, to už neřekne.
Na závěr Vás poprosím o zhodnocení dosavadní práce nového zastupitelstva.
Máme za sebou teprve půl roku. Myslím si, že emoce jsou dobré, ale jen do určité míry – pak musí nastoupit racionální úvaha.
Děkuji za rozhovor, přeji hodně zdraví i úspěchů
v práci pro Klánovice.
Ptal se
Tomáš Ruda

obchod, služby

Koupaliště Klánovice
Nejprve se krátce ohlédněme za loňskou sezónou, kdy
v červnu a červenci panovala tropická vedra a pro Koupaliště Klánovice byla první polovina léta velmi příznivá.
Již první sezónu noví provozovatelé zvelebili areál koupaliště parkovými úpravami, vyčištěním a posekáním
areálu, novými nátěry, rozšířením a vylepšením občerstvení, velmi oblíbené, především dětmi, se staly dvě
nové trampolíny. Srpen přinesl ochlazení a teplých slunečných dnů ke koupání bohužel již moc nebylo.
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Koupaliště Klánovice Vás letos uvítá zrekonstruovanými bazény, sociálním zařízením a převlékárnami. Tyto
změny přinesou návštěvníkům především kvalitnější
servis a větší pohodlí.
K dalšímu zlepšení jistě přispěje rozšíření občerstvení o předzahrádku, která umožní i kolemjdoucím
výletníkům, aby se zastavili, aniž by museli platit vstupné
na koupaliště.
Překvapení čeká i na děti, které jistě ocení další dětské
atrakce, na nichž budou moci vybíjet svou neutuchající energii.
Návštěvníci se mohou také těšit na zpestření kulturními a sportovními akcemi.
Z části areálu klánovického koupaliště vznikne camping, který tak naváže na v minulosti provozovaný Autokemp Klánovice. Výstavba začne během letošního
roku. Provoz koupaliště tím nebude omezen.

KOUPALIŠTĚ KLÁNOVICE
OTEVÍRACÍ DOBA
od 15. 06. do 31. 08.
Denně 09.00 – 19.00
OBČERSTVENÍ
Otevírací doba: 09.00 – 19.00
cca 100 míst k sezení
CENÍK 2007
Vstupné
celý den od16 hod.
Celodenní
80,- Kč
40,- Kč
Studenti
60,- Kč
30,- Kč
Děti do 150 cm
40,- Kč
20,- Kč
Děti do 100 cm
zdarma
zdarma
Důchodci, zdravotně postižení 40,- Kč
20,- Kč
Rodinné vstupné
(2 dospělí, 2 děti do 150 cm) 200,- Kč 100,- Kč

Za provozovatele připravila
Ing. Jana Pilipenková

s dalšími úpravami okolí odhadem 86 milionů korun,
polovinu nákladů by měla zaplatit Evropská unie.
Jen stavba nového dvousetmetrového mostu přijde
zhruba na 20 milionů, uvedl Polák. Cena kilometru samotné asfaltové, 3,5 metru široké stezky vyjde asi na
6,5 milionu korun, což je v metropoli běžná cena, dodal.
Přemostění ulic vítá radní Petr Štěpánek (Strana zelených), protože se tak zvýší bezpečnost chodců i cyklistů. Připomněl dvě smrtelné nehody na stezce podél
Kunratického potoka, kde cyklisté a chodci museli překonávat Vídeňskou a Sulickou ulici. Byly tam proto
umístěny semafory, což stálo asi dva miliony korun.
Nová trasa povede podél potoka Rokytka, kde zbude dost místa pro zeleň. „Zelené území by jinak nemohlo plnit funkci parku,“ uvedl autor projektu Lukáš
Velíšek. Na výstavbu stezek podél pražských potoků
by se chtěl magistrát zaměřit. Podle Štěpánka je lidé
mohou kromě rekreace využívat k běžné dopravě do
práce, protože spojí okraje metropole s centrem. „Priority směřují k tomu, že se posuneme od rekreace
k dopravě,“ uvedl radní.
Stezek a tras pro cyklisty je nyní v metropoli přes
260 kilometrů, více než 110 kilometrů představují stezky. Do roku 2010 má být 450 kilometrů stezek a tras,
z toho 150 kilometrů stezek.

h a s i č i i n fo r m u j í
d o p r a va

Po trati na kole
Praha 30. března (ČTK) - Cyklisté budou moci na cestě z Horních Počernic do Libně využívat nový úsek stezky. Na trase z Freyovy ulice v Praze 9 k Hořejšímu rybníku se bude jezdit po opuštěných kolejích. Zhruba tři
kilometry stezky by měly být hotové do konce příštího
roku, řekl dnes novinářům magistrátní koordinátor výstavby stezek a tras pro cyklisty Pavel Polák.
Magistrát by chtěl se stavbou začít co nejdříve.
K překonání rušné Freyovy a Poděbradské ulice budou postaveny nové mosty. Další lávky na trase projdou opravou. Také proto bude stát úsek stezky spolu

Úvodem mi, vážení čtenáři, dovolte trochu poučení
a upřesnění pojmů:
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)Klánovice je
zájmová příspěvková organizace, což znamená, že
veškerá činnost sdružení je financována z příspěvků
členů. Jako právnická osoba může sbor v souladu
s právními předpisy mít vedlejší hospodářskou činnost,
žádat o granty, pomáhat Městské části apod.
Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných hasičů
(JSDH) je organizační složka Úřadu Městské části
(obce), zřízená, řízená a plně financována z rozpočtu
Městské části (obce) a plnící úkoly stanovené zákonem
č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v úplném znění.
Co to znamená: v Klánovicích působí zájmová organizace Sbor dobrovolných hasičů (SDH), která pro
občany např. kácí stromy, vyvíjí poradenskou činnost

Klánovický zpravodaj

5

XVI. ročník

v oblasti požární ochrany, pomáhá Městské části při
organizování kulturních a společenských akcí, poskytuje služby pro Městskou část jako je zalévání stromů,
kropení komunikací, apod.
Je zde nutno podotknuti, že členové SDH veškeré
aktivity dělají dobrovolně a zdarma, úhrady za některé
činnosti pro občany se použijí jako zdroje na režii
a nákup vybavení (např. motorové pily).
Naproti tomu Výjezdová jednotka, která, jak již bylo
uvedeno výše, je plně pod finančním zajištěním úřadu, má za úkol pomáhat občanům a organizacím
v nouzi, tj. při požárech, povodních, nehodách apod.
Členové výjezdové jednotky jsou vázáni smlouvou
o členství ve výjezdové jednotce uzavřenou mezi nimi
a úřadem, ale svou činnost dělají opět zcela zdarma,
mimo svou pracovní náplň. Z toho vyplývá, že, ač to
není obvyklé, členové výjezdové jednotky nemusí být
členy SDH a naopak.
Vrchním velitelem výjezdové jednotky je ze zákona
starosta Městské části. Jednotka zasahuje při ochraně životů a zdraví občanů a ochraně majetku. Výzva
k zásahu je jednotce dána Operačním střediskem Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy (HZS), starostou MČ či pověřeným pracovníkem. Jednotka vyjíždí i na přímý podnět občanů. Každý výjezd musí velitel
jednotky hlásit na operační středisko HZS.
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Výjezdová jednotka SDH Klánovice měla za rok 2006
celkem 18 zásahů, z toho 4 požáry, 2 technické zásahy, 7 čerpání, 3 pohotovosti na zbojnici a hasičské stanici.

Nácvik čerpání vody na Placinách
Možná někoho napadne při čtení tohoto článku, zda
není zbytečné mít vlastní jednotku. Odpověď zní jednoznačně: Není! A proč? Dojezdová vzdálenost při
současném provozu je ze stanic č. 5 Strašnice i č. 10
Satalice dosti velká. Jak ukázal i orkán Kyrill, městské
části, které mají své jednotky, je mohou a také přednostně využívají na svém území. Mimo ně jednotky
vyjíždějí až po likvidaci následků pohromy ve své městské části. Ty městské části, které jednotky nemají, čekají na pomoc dle pořadí a závažnosti událostí.
Vývoj rozpočtu naší jednotky:
rok

částka

2002
2003
2004
2005
2006
2007

256.000,293.000,327.500,403.500,253.000,236.000,-

Jaká je tendence?
Kropení ulic
Činnosti SDH a Jednotky se většinou prolínají.
Je to tím, že při opravách a údržbě techniky spolupracují i členové, kteří nejsou členy jednotky, při práci pro
Městskou část naopak pomáhají členové s technikou
jednotky SDH.
Co říká statistika?
Pro porovnání uvedu jen několik čísel o činnosti SDH
na území Prahy a v Klánovicích. Podotýkám, že
k 31.12.2006 bylo na území Prahy 40 registrovaných
SDH, ve statistice jsou obsažena hlášení od 30 z nich.
Za rok 2006 bylo SDH odpracováno:
Praha celkem Klánovice
Údržba výstroje a výzbroje 7298 hodin 864 hodin
Pomoc Městské části
2281 hodin 735 hodin

podíl v %
11,8
32,2

Rozpočet je stanoven na celou jednotku, tedy i na
vlastní režii budovy Hasičské zbrojnice, tj. obsahuje náklady na topení, vodné, stočné, el. energii, výstroj, výzbroj, pohonné hmoty, pojištění, lékařské prohlídky,
školení.
V roce 2006 byl rozpočet snížen a Zastupitelstvo prostřednictvím starosty požádáno o nákup dopravního
zásahového vozidla v hodnotě 669.000,- Kč i formou
leasingu, apod. Dodavatel přislíbil slevu na nákup vozidla ve výši 40.000,-Kč.
V návrhu rozpočtu na rok 2007 se požadavek opakoval, bohužel cena vozidla bez slevy dodavatele již
činila 850.000,-Kč. Návrh rozpočtu v kapitole Požární
ochrana pamatoval na Výjezdovou jednotku v roce 2007
částkou 400.000,-Kč.
Ale buďme objektivní. Naše velké poděkování patří
panu starostovi Hrabalovi za pomoc při získání dotace
na úpravu naší zbrojnice. Vždyť ta je z 50. let a od té
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doby nedoznala žádnou změnu. A proč je třeba úprava, kterou dojde ke zvýšení stropů a zvětšení vjezdů?
Inu, ono v době stavby byla přeci jen vozidla menší
a náš „trambus“ (správně CAS 25 Škoda 706) se pyšní
na výrobním štítku rokem 1965 a je jeden z nejstarších
na území Prahy. No a bezpečnost zasahujících hasičů
i při dopravě na místo zásahu by měla být zachována.
Přislíbené vozidlo CAS 25 K Liaz má výšku 3,31 m
a do stávajících vrat o výšce 2,85 m a stropu 3,10 m
se opravdu nevejde.
Proč hasiči žádali o další technické zásahové vozidlo? Ze statistik je to pochopitelné, vždyť vlastní požáry představují již jen třetinu zásahů hasičů a vyjíždět k zasypání uniklých ropných látek sorbentem
nákladní Tatrou 148 CAS 32 a vozit jen 6 000l vody
není již tak ekonomické. Cisternu o velikosti naší Tatřičky potřebujeme, vždyť si ještě někteří z vás vzpomenou na požár lesa v okolí trati v roce 2005 – viz článek v MF Dnes z 29.6. 2005.
Proč potřebuje Jednotka peníze? Nejdůležitější je,
aby byla co možná nejlépe vybavena na nejrůznější
zásahy. Proto bylo v minulém roce rozhodnuto o vybavení jednotky dýchacími přístroji – cena jednoho je cca
30 000,-Kč. Byly zakoupeny dva a plán byl na dokoupení dalších alespoň tří. Proč minimálně pět? Hasiči
musí zasahovat vždy ve dvou, to je dva zasahující, dva
záloha a velitel.
O čem se nemluví? Například o tom, že po výzvě
operačního střediska HZS, které rozešle SMS zprávu
na čtyři konkrétní čísla, by jednotka měla být vyzvána
sirénou – bohužel slyšitelnost tohoto zařízení na budově úřadu je s ohledem na stávající výšku stromů tak
malé, že si to hasiči opět zajistili po svém. A jak? Členové si ze svých vlastních mobilních telefonů tuto výzvu přeposílají. Nedá se to vyřešit? Ale dá, ale?
Ještě na skok k orkánu Kyrill
Nejsilnější orkán v historii devastoval Českou republiku. Ve čtvrtek 18. ledna a v pátek 19. ledna 2007 Česká republika zažila přírodní katastrofu v podobě orkánu Kyrill, který zasáhl téměř celou Evropu. Podle
prvních odhadů jen ve státních lesích padly více než
čtyři miliony m 3 dřeva. Další statisíce m 3 zničil orkán
v soukromých a obecních lesích. Přes milion odběratelů elektrické energie se dočasně ocitlo bez proudu.
Živel si také vyžádal celkem šest obětí. Na mnoha místech byla přerušena doprava. Vítr dosahoval místy nárazové rychlosti až 182 km/hod.
Od čtvrtka 18. ledna do soboty 20. ledna 2007 zasahovalo na 6500 jednotek požární ochrany dohromady u téměř 5800 mimořádných událostí – z tohoto počtu téměř 5000 bezprostředně souviselo s vichřicí. Jen
pro představu – počet mimořádných událostí, ke kterým hasiči za tyto tři dny vyjeli, byl stejný jako za 21
průměrných dní. Zásahová činnost tak byla nejintenzivnější od povodní v roce 2002.
Orkán Kyrill v Klánovicích
Za období od 18.1. do 21.1. 2007 měla výjezdová
jednotka SDH Klánovice celkem 38 zásahů, při kterých odstranila 47 stromů, a to:
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20 stromů padlých přes komunikace (ulice, chodníky apod.)
17 stromů padlých na rodinné domy, garáže a ploty
10 stromů zlomených, nalomených, padlých částí
stromů apod.
Při likvidaci dvou stromů z objektů rodinných domů
byl povolán velitelem jednotky automobilový jeřáb AD
20 Tatra 815 z HSZ stanice č. 5 Strašnice, tři stromy
byly likvidovány za pomoci malotraktoru Městské části.
V období od 18.1.2007 do 21.1.2007 bylo připraveno a zasahovalo průměrně 10 členů výjezdové jednotky.
Při zásazích byla používána motorová pila JSDH
a 2 motorové pily z majetku SDH, k zásahům bylo použito vozidlo CAS 25 Škoda 706 a soukromá vozidla
členů výjezdové jednotky.
Co dělali hasiči v dubnu?
- nacvičovali čerpání vody pomocí automobilu i čerpadla
- kropili komunikace
- odstraňovali dřeviny z pozemku Mateřské školky dle
požadavků zástupců rodičů a Komise životního prostředí
- čistili okapy na budově Mateřské školky.
Zaujal vás tento příspěvek?
SDH i Jednotka se schází každou sobotu od 8,00 hodin v Hasičské zbrojnici v Medinské ulici. Kdo by měl
zájem a chuť s námi spolupracovat, případně pomáhat Vám, občanům, může k mezi nás přijít.
Za výbor SDH Klánovice
Bc. Pavel Jaroš,
jednatel SDH
podklady: Statistika JSDH Klánovice, Pražský hasič
č.1/2007, časopis 112

zdravotnictví a sociální záležitosti

Bezpečný návrat domů
V rámci diskuzí v Sociální a bytové komisi jsme zjistili,
že je potřeba rozšiřovat informovanost klánovických
o možnostech služeb a péče o osoby se speciálními
potřebami.
Představuji proto projekt Bezpečný návrat domů, který je určen lidem, trpícím Alzheimerovou nemocí, a jejich pečujícím.
Alzheimerova nemoc je nejčastější (60-70%) příčinou demencí. Její výskyt je u osob ve věkové skupině
60-69 let asi 1,5%, se zvyšujícím věkem počet nemocných narůstá až na 20% u osob starších 85 let. Alzheimerova choroba je progresivní degenerativní onemocnění mozku, př i kterém dochází k odumírání
mozkových buněk a ke zhoršování přenosu informací
mezi těmi zbývajícími. To vede k poruchám paměti
a orientace, ke zmatenosti, později také ke zhoršování
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úsudku, k poruchám řeči, úbytku konstrukčních schopností a schopnosti počítání, k potížím s plánováním
a rozhodováním. Výše uvedené zhoršené funkce mozku narušují schopnost vykonávat běžné denní aktivity
a vedou až k úplné ztrátě soběstačnosti a změnám
osobnosti.
Zpočátku se může jednat o potíže s vybavováním
slov, občasnou desorientaci v čase a místě (např. zapomínání cesty na poštu a zpět apod.), opakované hledání věcí denní potřeby, potíže s hospodařením s finančními prostředky, zapomínání notoricky známých
postupů (např. vaření základních jídel, úklid, holení).
Později přichází výrazná desorientace místem, časem
i osobou, výrazné ochuzení slovní zásoby, nezájem
o dřívější aktivity, neschopnost naplánovat a realizovat jakoukoliv činnost, potíže s denní hygienou, s příjmem potravy, oblékáním.
Tato nemoc zatěžuje nejenom nemocného, ale také
jeho nejbližší, kteří se o něj snaží zpravidla co nejdéle
pečovat doma. Vliv na kvalitu života pečujících je nesporný, je prokázáno, že 75% pečujících musí změnit
svůj životní styl, 48% považuje péči o nemocného za
ztrátu svobody, 39% trpí psychickými problémy (deprese, úzkost..), 11% trpí tělesnými potížemi.
Projekt „Bezpečný návrat domů“ pomáhá v situacích,
kdy nemocný Alzheimerovou chorobou odejde bez
vědomí svého pečovatele z domu a není schopen nalézt cestu zpět. Každý registrovaný klient této služby
obdrží nesnímatelný náramek s identifikačním číslem
a s telefonním číslem nepřetržité telefonní služby (ta
má registr jmen klientů a telefonních čísel jejich příbuzných a dokáže předat informaci o tom, že se nemocný příbuzný ztratil. Pokud pečující nebude k dosažení, pracovník služby vyzve nálezce ztraceného
klienta, aby ho dopravil do nejbližšího zdravotnického
zařízení, a bude pokračovat v kontaktování jeho příbuzného). Tato služba pomáhá při identifikování ztracených osob, nikoliv při jejich aktivním vyhledávání.
Na webovských stránkách www.alzheimerovanemoc.cz
je formulář, kterým se lze do projektu přihlásit v součinnosti se svým ošetřujícím lékařem. Stejně tak tam
lze nalézt mnoho informací o Alzheimerově chorobě.
Vzhledem k tomu, že přesná diagnostika a cílená léčba této nemoci patří do rukou specialistů (geriatrie,
neurologie, psychiatrie), je více než žádoucí při prvních příznacích tohoto onemocnění kontaktovat svého
praktického lékaře, případně specialistu.
MUDr. Hana Karbanová,
členka Sociální a bytové komise
hanna57@centrum.cz
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než 30 občanů, do odklízení se rovněž aktivně zapojil
pan starosta.
Již třetí brigáda této strany lesa přináší dobrý poznatek, že naši občané přece jen trochu více dbají na
čistotu lesa, zbytečný nepořádek se objevuje především pohazováním papírků, ubylo plastových odpadků.

Přesto v lese přetrvávají starší černé skládky většinou již zarostlé, obsahující sklo, železný odpad (dokonce dveře od auta), stavební odpad, plasty, pneumatiky. Těchto skládek jsme odkryli několik a je z toho
dost velká kupa odpadu.
Doufáme, že občané i nadále budou zachovávat čistotu lesa a odpad, se kterým si neví rady, odvezou do
Sběrného dvora v Horních Počernicích, kde veškerý
odpad občana Klánovic je přijat zdarma.
Úklid lesa podél Mechovky se uskuteční dne
28.4.2007.
Lesu zdar!
Boris Procházka

Petice
k zátěži Městské části Praha Klánovice a obce Šestajovice provozem dálnice D11
Petiční výbor:
MUDr. Jaroslav Brabenec, Dobřenická 223, 190 14
Praha-Klánovice;
Ing. Karel Loucký, Čibuzská 935, 190 14 Praha-Klánovice.
Adresáti petice:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100
10 Praha 10,
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem
v Praze, Rytířská 12, 11001 Praha 1

ekologie, příroda

Brigáda v lese
Přátelé lesa uskutečnili dne 21.4. 2007 úklidovou brigádu lesa podél Blešnovské, Lovčické a Všestarské
ulice.
Brigádu organizovalo Občanské sdružení za Klánovický les spolu s MČ Klánovice a zúčastnilo se ji více

Rostoucí provoz na pozemních komunikacích bez
adekvátních opatření chránících životní prostředí zásadním způsobem zhoršuje životní prostředí obyvatel
České Republiky. Tento negativní vliv je patrný též
v Městské části Praha-Klánovice, v obci Šestajovice a
dalších přilehlých obcích, které jsou ve stále větší míře
zatěžovány a ohrožovány hlukem, prachem a emisemi, produkovanými automobily projíždějícími po dálni-
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ci D11 v úseku Pražský okruh – Jirny. Hluk, vzhledem
ke svému frekvenčnímu spektru, zasahuje i do relativně vzdálenějších obytných částí. Problém se zhoršil
zvýšením hustoty provozu po prodloužení dálnice od
Poděbrad do Hradce Králové a bude dále narůstat, tak
jak dálnice D11 postupně převezme další část přepravy, dosud provozované po dálnici D1.
Proto my, níže podepsaní občané, požadujeme neprodlené provedení takových opatření, která minimalizují dopad provozu na předmětné dálnici, zejména
(I) provedení měření úrovně hluku, prachu a emisí
v částech nejvíce exponovaných, a to za relevantních povětrnostních podmínek;
(II) provedení opravy povrchu dálničního tělesa (jehož
současná úprava a technický stav mnohonásobně zvyšují hladinu hluku);
(III) provedení výstavby protihlukových bariér (obdobně, jako byly provedeny u obce Jirny);
(IV) omezení rychlosti projíždějících vozidel na 80km/h
od napojení na Pražský okruh až po dálniční sjezd
Jirny do doby, než budou provedena trvalá opatření k zamezení negativních vlivů provozu dálnice
D11 na životní prostředí sídel jak uvedeno výše.
V Praze dne 24.4. 2007
Petici sestavil petiční výbor. Za petiční výbor jedná
kterýkoli člen petičního výboru. Petiční archy budou
shromažďovány v KC Beseda v Klánovicích. Zde mohou být též podepsány či předány.
Jaroslav Brabenec
Karel Loucký

Výlet k barevným
kontejnerům
Třídění odpadu patří ke zdravému životnímu stylu.
Česká republika je dokonce na prvním místě evropského žebříčku v recyklaci plastových obalů. Také
v Klánovicích se třídění stalo samozřejmostí.
V současné době jsou žluté, modré a zelené kontejnery k dispozici na třinácti místech naší městské
části. Tady je kompletní soupis: Všestarská x Jeníkovická, Smiřická (proti čp. 268), Přimské náměstí, Rodovská (proti čp. 462), Vodojemská x Šlechtitelská,
Šlechtitelská x V Jehličině, Dobřenická x Voňkova, Lovčická x Malšovická, Nové dvory x Aranžerská, Slavětínská x Bydžovská, V Soudním, Medinská (čp. 495)
a od letošního března také u Základní školy (Slavětínská 200). Tam všude je možné třídit plasty, sklo a papír, přičemž na sedmi stanovištích najdete také oranžové kontejnery na nápojové obaly.
Ideální vzdálenost?
Mimochodem - jakou vzdálenost jste ochotni urazit kvůli vytřídění? Na to si každý z vás jistě sám odpoví. Nicméně se můžete porovnat s průzkumem společnosti EKO-KOM, podle níž má člověk kontejner
vzdálen (průměrně) 138 metrů, přičemž lidé jsou (průměrně) ochotni nést odpad 181 metrů. Jistě, to je pouhá statistika, hra čísel. Ve zdejších podmínkách asi
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nejvíc platí, že třídí každý, komu to připadá užitečné,
a vzdálenost ke kontejnerům neřeší.
Podle sdělení Aleny Janouškové z klánovického Úřadu by každé z uvedených stanovišť mělo sloužit dvěma stovkám obyvatel. „V současné době nejsou od
občanů žádné aktuální připomínky k počtu kontejnerů.
Pokud je třeba zřídit další stanoviště, o což letos například požádal ředitel školy, pošlu požadavek na Magistrát hl.m. Prahy a ten rozhodne, zda počet kontejnerů navýší. V loňském roce byla také upravena četnost
vývozu papíru (na 2x týdně), protože docházelo k častému přeplňování,“ vysvětluje úřednice. Pokud by vás
v této souvislosti zajímalo, na kterých místech kontejnery často „nestíhají“, pak vězte, že především na Přimském náměstí, v ulici V Soudním a na stanovišti Slavětínská x Bydžovská.
Jak mizí odpad
Nejčastěji se během týdne vyvážejí plasty - v pondělí, ve středu a v sobotu. Papír, jak už bylo zmíněno,
dvakrát - ve středu a v pátek. Menší kontejnery na nápojové obaly jsou vyprazdňovány každý pátek a sklo
je vyváženo jedenkrát měsíčně (aktuálně v 19. týdnu,
poté ve 23. týdnu).
V případě, že zjistíte nějaké nedostatky ve způsobu
vyvážení tříděného odpadu, obraťte se na Úřad naší
městské části. Jen pro zajímavost - v minulosti se několikrát stalo, že bylo nutné některé kontejnery posunout o pár metrů dál, našli se totiž občané, jimž vadilo,
že nádoby jsou umístěny v blízkosti jejich obydlí. I takové problémy patří ke klánovickému životu.
Co kam nepatří
Je smutné, že i po několika letech osvěty se v kontejnerech objevuje materiál, který do nich nepatří.
Mezi tříděný papír rozhodně nevhazujte: mastný a jinak znečištěný papír, papírové kapesníky, ručníky, pleny,
uhlový (propisovací) papír, voskový papír, pauzovací papír, dehtový papír či vícevrtstvé obaly (nápojové kartony).
Do kontejnerů určených pro plasty pro změnu nepatří: guma, molitan, kabely, znečištěné plastové nádoby, PVC, pneumatiky, linolea a jiné podlahové krytiny, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv a taktéž
vícevrstvé obaly.
Do nádoby pro sklo nedávejte zrcadla, drátěné sklo,
autosklo, keramiku a porcelán, žárovky, zářivky a výbojky nebo lahvičky od léčiv.
Pravidla dodržujte i v případě kontejnerů pro nápojové
kartony, do nichž nepatří jiné obaly od nápojů (sklo, plasty, plechovky), nápojové kartony znečištěné nebezpečnými látkami (např. jejich dalším použitím při natírání,
lakování, lepení) a nevyprázdněné nápojové kartony.
Jiří Karban

Zahradnické pracovní
radosti v květnu
Kvetoucí ovocné stromy kontrolujeme před napadením
škůdci, např. květopasy. Zničí-li škůdce květ, nevyvine
se ani plod.
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Při suchém počasí více zaléváme. Nejvhodnější
doba pro zálivku je podvečer či večer. Nedochází k tak
velkým ztrátám výparem.
Ve výsadbách, které jsou vymulčovány, zkontrolujeme vrstvu mulče a při nedostatku mulč doplníme.
Vysazujeme letničky a připravíme si truhlíky na výsadbu balkonovek. Náchylnější druhy letniček raději vysazujme až po 15 květnu – třech zmrzlých.
Vysazujeme předpěstovanou sadbu zeleniny, pokud
nemáme, provádíme výsevy. Jestli jsme ještě nestihli,
tak rovněž zasadíme sazečku cibule. Není tak pozdě,
pouze budeme sklízet později a musíme více zalévat.
Ing. Miloš Král

Psi za to nemůžou...
Není to tak dávno, co vysvitlo jarní sluníčko a venku
se začalo prohánět čím dál víc psů a fenek. Ať už pobíhají volně, nebo jsou na vodítku, ať jsou malí nebo
velcí, všichni mají své potřeby. Jednou z nejpřirozenějších je značkování, močení a dělání bobků.
Když si pořizujeme čtyřnohého mazlíčka, vidíme především radost, kterou nám přinese. Musíme ovšem
počítat s tím, že každý mazlíček jednou vyroste a potom nás čeká velká zodpovědnost. Nestačí psa jen
nakrmit, ale pokud s ním chodíme ven, měli bychom
se postarat i o jeho exkrementy.
Sama jsem majitelkou malé psí slečny. Na procházku do klánovických ulic chodíme čtyřikrát denně a pokaždé s sebou máme něco na výkaly. Někdy je to pytlík
od pečiva, jindy poslouží kus letáku, kterých každý den
najdu ve schránce několik. O to víc mě mrzí, když vidím
páníčky, kteří své psy nechají volně pobíhat a nestarají
se o to, zda jejich svěřenec někde zanechal nějakou
hromádku. Na druhou stranu mě těší, kdy vidím zodpovědné majitele, jak uklízejí i sebemenší „neštěstí“.
Nikdy se vám nestalo, že jste viděli uprostřed chodníku hromadu psích výkalů a řekli si: „No fuj, kdo to
tady mohl takhle nechat?“ Mě se to stalo několikrát.
Někdy se za to až stydím. Zvláště to mrzí v ulicích tak
hezkých, jako je třeba ulice V Pátém, nebo na dětském
hřišti u školy. Prostoru pro malé děti tady není zas tak
mnoho, tak se snažme, aby aspoň ta trocha místa byla
čistá a bez zápachu.
Klánovice jsou jednou z nejkrásnějších pražských
čtvrtí, tak se o ně starejme a nenechme je, aby se proměnily v psí toalety.
Pavla Fischerová

Dvě cesty
11. Rozpaky na křižovatce dvou cest
V záhlaví Dvou cest bývá občas něco o křižovatkách
a tak bych, jak mi bývá často doporučováno, se měl
toho držet i sám. Souvisí to možná i s viděním sebe
a druhého, třísky a trámu a tak podobně, jak říká i lidová moudrost.
Abych však nezabředl do planého „filosofování“,
budu se raději opět trochu nimrat v minulosti, která,
jak to bývá, souvisí i s přítomností a budoucností.
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Krátce řečeno, práce ve dvou komisích (ŽP a výstavby) je nad mé síly, a tak se i v tomto směru ocitám
na křižovatce, jak dál.
V komisi ŽP jsem působil ve skupině posuzující/
schvalující budoucí stavební záměry dle přiložené
STUDIE ČI PROJEKTU. Snažili jsme se brát v úvahu
ekologická hlediska (zastavěnost vůči zeleni, dispozici stavby též z hlediska udržení zdejšího charakteru
„nesídlištního“ lesoparku i s ohledem na vzdálenost
od plotu, u větších projektů zohlednění kapacity sítí
i celkový dopad provozu na okolí, tepelné ztráty a hospodaření s půdním fondem) ve smyslu ODHADU EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE STAVBY. Samozřejmě to vše s ohledem na současné právní, legislativní i morálně - etické
prostředí a hlavně vzhledem k ŠÍŘI problematiky a tedy
i vlastním znalostem.
Považoval jsem, a nadále považuji, za správné se
v podobném duchu vyjadřovat i ke stavbám VEŘEJNÝM, neboť zde by měl dokonce platit přísnější metr
(příklad pro občany je základ jejich „ekovýchovy“).
Myslím, že by to mělo platit jak pro stavby budoucí,
tak i minulé. U těch to může být zdrojem POUČENÍ SE
a ZDŮVODNĚNÍM toho, jak dál v budoucnu (nemusí
to být bráno jako zbytečné nimrání se v minulosti, politikaření, či zdržování od „pořádné práce“ - záleží na
úhlu pohledu...). Navíc u minulých staveb lze považovat za VÝHODU, že nejsou k dispozici jen „PAPÍROVÉ
INFORMACE“. Na základě výše uvedeného jsem ODHADL ekologickou zátěž „přístavby MŠ“ v porovnání
s klasičtějším patrovým typem a tento svůj názor jsem
připojil jako součást materiálu „analýza přístavby MŠ“,
který vypracovala a schválila komise výstavby. S ohledem na předcházející řádky nerozumím slovům
o tom,že: „KVŮLI NAPROSTÉMU NEDOSTATKU MATERIÁLŮ SE KOMISE (životního prostředí) NEMOHLA VYJÁDŘIT K DOSTAVBĚ AREÁLU MATEŘSKÉ
ŠKOLKY“ (viz.minulý KZ,str.9 nahoře).
Doufám, že má další cesta nebude ta pohodlná, ale
často, a tak je tomu i u tohoto tématu, záleží na tom,
jak se to vezme.
Zdeněk Trojan
Pozn.red.: Protože to z předchozího článku přímo nevyplývá, považuji za potřebné uvést, že výše citovaná
věta pochází z oficiálního zápisu z jednání Komise životního prostředí, jejímž je Ing. Trojan členem.
Tomáš Ruda, šéfredaktor KZ

občanské sdružení

Přírodní park Klánovice
Velmi nás potěšilo, že po uveřejnění
článku v Klánovickém zpravodaji
3/2007 se občanskému sdružení Přírodní park Klánovice podařilo získat
další dobrovolníky, kteří jsou ochotni
obětovat svůj volný čas lesu a zlepšování životního prostředí Klánovic.
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Dalo by se očekávat, že pro demokraticky smýšlející občany byl výsledek klánovických komunálních voleb v loňském roce dostatečně hlasitým NE pro budování golfu na úkor Klánovického lesa. Aktivity investora
nás však přesvědčily o opaku. Je patrné, že jasně hovořící výsledek loňských komunálních voleb prosazování záměru na kácení lesa nezastavil, ale příznivce
budování golfu pouze vyburcoval k taktičtějšímu postupu. K tomu bezesporu patří i změna záměru z 18
na 9 jamkové hřiště, která dle našeho názoru není pro
většinu občanů přijatelným řešením.
Členové Přírodního parku Klánovice, o.s., se proto rozhodli připravit v první řadě plán řešení otázky
západní části Klánovického lesa. Při řešení se budeme opírat zejména o názory obyvatel Klánovic a okolních obcí. Ochotně a rádi budeme naslouchat Vašim
návrhům a hlasům, které by znamenaly zlepšení stavu lesa a zkvalitnění životního prostředí Klánovic a okolí.
Ohledně naší dosavadní činnosti si Vás dovolujeme
informovat:
1) Proběhlo jednání o záměru Lesů ČR vybudovat
v západní části Klánovického lesa „Vzdělávací kondičně turistické stezky“ v délce cca 5 km s odpočinkovými místy. Odděleně by měly být upraveny a vyznačeny stezky pro koně.
2) S Lesy ČR jsme dohodli opravu a obnovu dětského
koutku na kraji východní části lesa, u křižovatky ulic
V Soudním a Mechovka.
3) Z důvodu značné pracnosti a vysokých nákladů se
nám zatím nepodařilo prosadit likvidaci černé skládky u křižovatky ulic Axmanova a Blešnovská. Tuto
otázku se budeme snažit vyřešit v komplexu s dalšími otázkami, které se týkají západní části Klánovického lesa.
Budeme rádi, když budete věnovat svou pozornost
našim článkům, ve kterých Vás budeme průběžně informovat o našich aktivitách a záměrech. Budou se
týkat bezprostředně Vašeho okolí a životního prostředí, ve kterém žijete Vy i Vaše děti.
Vladimír Sršeň,
ppk@ginseng.cz

causa golf v lese

Zamyšlení
Vážení spoluobčané,
dovolte mi vrátit se několika poznámkami k odpolední
akci Pražského deníku, která proběhla na Bílou sobotu velikonoční u klánovické školy. V rámci programu byla
nastolena i otázka „Patří golf do Klánovic?“.
Domnívala jsem se, že odpověď daly před necelým
půlrokem komunální volby do místního zastupitelstva,
v nichž obyvatelé Klánovic odevzdali kandidátům, kteří dali jasný signál: „golf do Klánovického lesa nepatří“
tolik hlasů, že získali 7 z 9 křesel na místní radnici.
Přesto však projekt lesního golfu opět ožívá. Flexibilní
investorský team představil na sobotním odpoledni
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přítomným divákům v pořadí již třetí projekt golfového
hřiště v lese. Ne na 18 jamek a 120 ha jako v r. 2005,
ani na 18 jamek a 157,6 ha z r. 2006. Předložen byl
k uvěření projekt „jen“ na 9 jamek, na ploše cca 50 ha.
Téma „golf v lese“ uvedla v sobotním odpoledni redaktorka Pražského deníku, své stanovisko vyjádřil starosta Klánovic, pan Ing. L. Hrabal, CSc., pan Ing. B.
Procházka za OSZKL a paní M. Bažantová, představitelka Forest Golf-Resort Praha. V následující diskusi
položil paní Bažantové otázku pan Dr. L. Skružný. Týkala se předchozího konstatování paní Bažantové, že
v Klánovickém lese je řada nepůvodních druhů stromů, jako např. modřín či dub červený, které v podstatě
do lesa nepatří. Pan Skružný se dotázal, jaké jsou původní druhy stromů v tomto lese. Paní Bažantová nevěděla. Místo odpovědi ocitovala kladné vyjádření
pana Dr. Skružného k výstavbě golfu v lese z roku
1993. Z citátu bylo patrné, že názor Dr. Skružného na
tento projekt se za 13 let zásadně změnil. Nemyslím
si, že bychom to měli vnímat jako něco dehonestujícího. Skutečnosti i vztahy, v nichž žijeme, se přirozeně
v čase mění a s nimi se vyvíjí i náš náhled na ně.
Prošla jsem sama podobnou zkušeností. Zpočátku
jsem k záměru vybudovat golfové hřiště na území lesa
neměla vyhraněné stanovisko. Protože je kvalifikované rozhodnutí podmíněno maximem dostupných informací, jak učím své studenty, snažila jsem se potřebné
údaje získat. Zjistila jsem například, že projekt hřiště
na výše uvedených 18 jamek a 157,6 ha uvažoval navézt do lesa 45 000 (tisíc) tun materiálu (hrubé drcené
kamenivo, drobné těžené kamenivo, písek, rašelina).
Vzhledem k tomu, že hřiště nebylo plánováno jako
nadúrovňové, usuzuji, že bylo předpokládáno vyvézt
stejný objem materiálu z lesa. Při nosné kapacitě nákladního auta cca 10 tun lze snadno spočítat, kolik plně
naložených automobilů by po průjezdu obcí operovalo
v útrobách lesa a přírodní rezervace. Projekt počítal
i s náhradní výsadbou lesních dřevin o rozloze 20 ha;
patrně proto, že 20 ha lesa by se muselo na hřiště vykácet, tedy trvale odlesnit. Pokud se Vám zdá projekt
na 9 jamek „ekologicky šetrnější“, vydělte uvedená čísla
dvěma a druhou etapu posuňte o pár let; té už nezabrání nic, jak vědí ti, kdož z dětství znají pohádku
o Smolíčkovi Pacholíčkovi. Nejzávažnější pro přežití
lesa je patrně stanovisko Odboru životního prostředí
MHMP, které konstatuje, že: “Projekt nehodnotí dopad
odvodnění drah na okolní lesní ekosystémy“, a dále
„Problémem je, že tyto změny, které mají vliv na celý
ekosystém, se projeví dle našich zkušeností až za delší
časové období a jsou pak nevratné“. Není to tvrzení
absolutní, úplnou jistotu lze získat pouze pokusem; tedy
výstavbou hřiště na 150 ha nebo (jen?) 50 ha Blatovského lesa, který má rozlohu cca 330 ha. Jak se asi
bude dařit pacientovi po tak rozsáhlé amputaci, pod
masivní clonou syntetických hnojiv, pesticidů, herbicidů a rhodenticidů? Je otázkou pro každého z nás, co
nás opravňuje k tak hazardnímu experimentu a zda jistota odpovědi vyváží podstoupené riziko.
Setkala jsem se i s názorem, že golfové hřiště před
sedmdesáti lety tady přece už bylo a lesu to nevadilo.
Potíž je v tom, že před 70 lety bylo hodně věcí jinak.
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Do Klánovic se jezdilo 4 x za den párou a po Klánovicích se chodilo pěšky. Z potůčků v lese se mohlo pít,
jak vyprávěl můj tchán, který golf pamatoval. U lesa
nestály obalovny a hrudkovny, které desítky let posílají se západními větry na les šedivý kouř, a nebyly ani
stoky, do 90.let plné splašků a saponátů z poloviny
Klánovic, které se od 30. let zdvojnásobily. O ekologii
se ve slušné společnosti nehovořilo, ochrana životního prostředí byla neznámý pojem, protože prostředí
nebylo třeba chránit. Nebyly ani civilizační choroby,
kterými dnes trpí lidé i příroda. Letošní zimu nemrzlo,
jednou sněžilo. Půda na zahrádkách je suchá jako popel, teplota v dubnu kolem 20°C, téměř neprší; v řadě
míst kolem Prahy je zákaz zalévání zahrad vodovodní
vodou. Říkáte si – náhoda. V našem lese zatím voda
je. V lesích na Sahaře a v jižní Itálii bývala také, dnes
jsou to nekonečné vyprahlé pláně; taky náhoda? Stejně jako např. ustupující ledovce v Himalájích a na severním pólu, narůstající počet vyhynulých a vyhynutím ohrožených druhů rostlin a živočichů či navštívení
Klánovic exotickým Kyrillem?
Orientace v nově se rodícím vnímání ochrany životního prostředí není jednoduchá ani pro odborníky. Vyžaduje osvojovat si řadu nových poznatků z mnoha
oborů, integrovat je a porozumět jim; a to velmi rychle, protože důsledky prohřešků člověka proti přírodě
nabývají na síle a naléhavosti a nepopřávají mnoho
času k otálení. Signály o míře poškození biosféry jsou
nepřehlédnutelné a míra lidského zavinění průkazná.
Koncepce „trvale udržitelného rozvoje“ života na naší
planetě není prázdná fráze. Každé z těchto tří slov má
svůj hluboký význam. „Rozvoj“ provází historii lidstva
od jeho úsvitu a je třeba ho podporovat. Nikoliv však
za cenu dočasnosti. „Udržitelnost“ je nutná podmínka
fungování rozvoje v čase. Bývá obvykle vymezena délkou lidského života, často bohužel s dovětkem „po nás
potopa“. Slovo „trvale“ vnáší do našeho konání nový
rozměr: zavazuje nás k zodpovědnosti nejen za vlastní činy, ale i za jejich důsledky, které nás přetrvají. Je
nejvyšší čas přijmout svůj díl odpovědnosti za budoucnost dalších generací. Kausa lesního golfu
v Klánovicích je příležitostí to dokázat.
Jaroslava Svobodová

Nepovažuji se za zločince
Minulou velikonoční sobotu se před naší tělocvičnou
konalo setkání odpůrců a příznivců obnovy golfu
v Klánovicích. Z obou stran byly předloženy seriózní
argumenty, které by však bylo třeba detailně projednat
v klidu a fundovaně za účasti odborníků. Z úst odpůrců však také zazněly obvyklé účelové výkřiky. Uvádím
tento: „Kácení lesa v Klánovicích je zločin!“ Analogicky, kdo páše zločin, je zločinec. Když to rozvedu, pracovníci lesů, kteří kácejí v polesí „Vidrholec“, jsou zločinci. Jestli se dřevo těží ekonomicky, nechci posuzovat,
protože nejsem odborník. Les Vidrholec důvěrně znám
již přes sedmdesát let, protože bydlím na jeho okraji.
Tvrdím, že v tak hrozném stavu, v jakém se nalézá
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nyní, ještě nikdy nebyl. Rozbité cesty, neuklizené větve po kácení, neprořezané školky, čerstvě zasazené
stromky dušené vysokou trávou, rozbité oplocení nových školek atd. Jít nyní na procházku do tohoto lesa
není nic příjemného. Když jsem se ptal na Lesní správě, co s tím udělají, bylo mi řečeno, že nejsou peníze.
Kdo někdy navštívil jakékoliv golfové hřiště, musí uznat,
že se jedná o upravené, zelené a kultivované prostředí. Jsem přesvědčen, že ti, co chtějí pokračovat
v klánovické tradici a obnovit golfové hřiště i přesto, že
se vykácí cca 1,5% území (z toho část nekvalitního,
náletového dřeva) z celkové klánovické zalesněné plochy a jako náhrada se vysází několikanásobně více
kvalitních stromů, nejsou zločinci.
Rád bych ještě při této příležitosti uvedl na pravou míru
některé „podpásovky“. Pro získávání podpisů proti obnově golfu byl často používán argument, že bude vykácen klánovický les a časté západní větry budou vysoušet naši městskou část. Dále zaznělo, že bude-li
se stavět golf, projede přes Klánovice 15 000 nákladních aut. Někteří neinformovaní občané se toho zalekli a podepsali. Úsměvný byl také argument, že budeteli chtít navštívit golfové hřiště, budete si muset nasadit
helmu, aby vás nezranil golfový míček. Pravda je, že
míček je tvrdý a že se někde určitě stalo, že někomu
po střetu naskočila boule nebo modřina. Nikde jsem
však nečetl, že by někoho golfový míček zabil – na
rozdíl od fotbalu, kde v celosvětovém měřítku již přišlo
o život mnoho set lidí jenom proto, že se přišlo podívat
na fotbalové utkání. Mnohdy se tak stalo i přesto, že
hřiště hlídalo několik desítek, často i stovek policistů
vyzbrojených drahou technikou. Na každém hřišti, ať
už je to fotbal, tenis, košíková nebo golf, musí divák
dodržovat určitá pravidla. Pokud někdo chce navštívit
golfové hřiště, přečte si ponaučení jak se chovat a když
pravidla dodrží, nic se mu nestane. Koho golf nezajímá, tak mu ještě zbývá mnoho desítek hektarů lesa,
kde může nerušeně sbírat houby.
Na druhé straně chápu, že lidé bydlící v blízkosti golfu
mají obavy ze zvýšeného provozu automobilů. Dá se
předpokládat, že v 21. století budou lidé na golf jezdit
auty. I kdyby jich kolem vašeho pozemku projelo denně sto, jak dlouho trvá průjezd? Sami máte také auta,
někdo i dvě, a jezdíte jiným lidem pod okny. Golf sám
je klidná hra. Má-li hráč hrát dobře, musí se na každý
úder soustředit, a proto vyžaduje naprostý klid. Prostředí golfu je téměř komorní.
Byl bych rád, kdyby konečně skončila hysterie kolem
golfu v Klánovicích a začlo se seriózně a fundovaně
jednat.
Ivan Karlin

Ještě jednou o lese a golfu
V minulém roce jsem napsal několik článků, ve kterých jsem především uváděl důvody pro zachování
celistvosti lesa. Po dopsání posledního příspěvku jsem
usoudil, že je správný čas přestat a nepokračovat, neboť bylo již dost napsáno o lese a golfu, aby se mohli
občané rozhodnout pro les nebo golf. Své rozhodnutí
jsem změnil po setkání klánovických občanů
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s Pražským deníkem, které se konalo v sobotu 7.4.
před halou a kde se opět diskutovalo o golfu
v Klánovickém lese.
Jak probíhala debata a co ukázala?
Debata o golfu byla spojena s kulturním programem,
což se ukázalo jako nepříliš vhodné, neboť pozornost
přítomných byla především soustředěna na golf a les.
Setkání s Pražským deníkem se zúčastnilo asi 60 občanů a většina z nich přišla především kvůli stavbě
golfového hřiště v Klánovickém lese.
Diskuse probíhala v dost vypjaté a nervózní atmosféře. Hned v úvodu, kdy byl vyzván moderátorkou
k diskusi předseda OSZKL Ing. Procházka, byl výkřiky
progolfistů přerušen, aby po uklidnění mohl pokračovat. Vždy když jedna strana se chová jen útočně, nemůže jakékoliv jednání probíhat v klidném ovzduší.
Hlavním diskutujícím za Forest Golf a příznivce golfu
byla pí. Bažantová, která opět opakovala své známé
argumenty, proč golf v Klánovickém lese je důležitý
a kácení stromů podle nich je nepodstatné. V diskusi
také vystoupil starosta Ing. Hrabal, který jasně řekl svůj
názor, proč nekácet les, nejen jako starosta a občan
Klánovic, ale i z pohledu sportu. Debata, pokud se to
tak dá nazvat, ukázala, že společnost Forest Golf to
myslí s výstavbou hřiště v Klánovickém lese i nadále
vážně.
Proč opět spor les a golf?
Každý, kdo v posledních dvou letech sledoval spor
o zachování celistvosti lesa a stavbou golfového hřiště, se mohl seznámit s argumenty těch, kteří brání les,
i těch, kteří propagují výstavbu hřiště v Klánovickém
lese. Kromě osobního názoru se tak mohli občané rozhodnout a vyjádřit pro les nebo golf. Rozhodnout měli
všichni občané, ne tedy pouze OSZKL nebo Forest Golf
a OS Pro golf
V průběhu této doby proběhly tři důležité akce, které jasně ukázaly, co občané chtějí a pro co se ve velké
většině rozhodli. Nejdříve se v petici vyjádřilo 3000
občanů z Klánovic a okolí proti kácení lesa v důsledku
výstavby golfového hřiště. Rovněž veřejné zasedání
zastupitelstva v kinosále za velké účasti občanů jednoznačně vyznělo proti kácení lesa. Poslední záležitostí byly podzimní komunální volby v minulém roce.
Určitě všichni víme, že volby byly hlavně o lese. Výsledky voleb přesvědčivě ukázaly, že občané si přejí,
aby les byl zachován ve své celistvosti a nebyl kácen
kvůli stavbě golfového hřiště.
Občané Klánovic byli přesvědčeni, že výsledky voleb budou pro společnost Forest Golf jasnou odpovědí, zda mají pokračovat ve svých aktivitách v souvislosti
s výstavbou golfového hřiště v Klánovickém lese. Domnívali se také, že jejich rozhodnutí bude respektováno. Bohužel stále pokračující aktivity Forest Golfu dokazují nejen to, že neuznávají názor občanů, ale
doslova občany ignorují. Určitě by bylo správné, aby si
občané chování Forest Golfu uvědomili, neboť
v případě získání velké části lesa se dá usoudit, že
jejich arogance v lese může být bez hranic.
Vladimír Štuller
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Primátor MUDr. Bém
podporuje výsadbu lesů
V Listech hl.m.Prahy v dubnu vyšel článek primátora
MUDr.Béma „Jarní pábení“, z něhož cituji:
„...Praha má v rozsahu zeleně stále co dohánět, což si
velmi dobře uvědomujeme. Metropole potřebuje pořádné plíce, a proto jsme připravili projekt systematického budování zeleného pásu, který obepne celé město.
Jedním z příkladů jeho realizace je zahájení největšího zalesňování za posledních 35 let. Na území, které
je 12x větší než Václavské náměstí, doslova vyroste
mezi Běchovicemi a Dolními Počernicemi lesopark Vinice. Součástí budou i louky, kterých ve městě opravdu mnoho nenajdete. Lesy ale chybějí v Praze nejvíce, proto letos založíme ještě další tři: v Řeporyjích
bude vysázeno 15 tisíc stromků, v Dubči a na Dívčích
Hradech 80 tisíc. Celkem ozeleníme 25 hektarů půdy,
což se rovná investici 30 milionů korun. Další miliony ...“
Stejně jako Praha i Evropská unie podporuje výsadbu zeleně a to dokonce jedné miliardy stromů!!
To není jen působivé gesto ale jedna z akcí, které
tyto organizace zahajují s cílem snížit dopad zhoršování životního prostředí, které člověk svými nevhodnými zásahy do přírody způsobil.
Paradoxně k těmto akcím na zvyšování ploch lesů
pak působí nekompromisní požadavek Forest Golf
Resort Praha na kácení mnoha hektarů lesa pro svou
kratochvíli – golf, i když v okolí Klánovického lesa je
dostatek místa pro několik golfových hřišť.
Co je to za lidi, kteří povyšují své soukromé zájmy
nad potřeby ochrany životního prostředí pro současné
i příští generace?? Kdo je zarazí !??
Lesu zdar!
Boris Procházka

Devět jamek a dost?
V loňských volbách se většina občanů vyjádřila pro
ochranu lesa před jeho vykácením na úkor golfového
hřiště. Volbami však golfová iniciativa neskončila. Zdá
se, že žije dál a tváří se životaschopně. Jsme svědky
intenzivní a systematické komunikační kampaně společnosti Forest Golf Resort Praha, a.s., se kterou souvisí i taktická modifikace golfového projektu na devítijamkové hřiště. Myslím, že je na čase zhodnotit, zda
projekt devítijamkového hřiště mění nějak zásadně situaci. Můj názor na budoucnost lesa, při vyhodnocení
nových iniciativ a informací, zůstává stále stejný:
Nepřipustit jakékoli masivní kácení v Klánovickém
lese. Les je nenahraditelnou a nedotknutelnou součástí
Klánovic, a proto se s jeho budoucností nesmí hazardovat.
Les by měl být postupně kultivován a měla by být
rozvíjena jeho rekreační, sportovní a relaxační funkce
ve prospěch širokého spektra občanů Klánovic i okolí
a jejich různorodých zájmů.
Jakékoli projekty v Klánovickém lese, byť by se jednalo o mnohem menší projekty, než je budování osmnáctijamkového golfového hřiště, musí být pod stálým
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a přímým vlivem obce - garantem veřejných zájmů ve
vztahu k lesu.
Rizika spojená s významným stavebním průlomem
v lese i při snížení počtu jamek zůstávají. Je to totiž
jako v té pohádce O Smolíčkovi… Devítka je zřejmě
jen taktickým manévrem, kdy konečné cíle, prostředky
a protagonisté zůstávají nezměněny.
Z jiného úhlu pohledu je však třeba ocenit úsilí progolfistů o kultivaci dlouho zanedbávaného majetku
v okolí klubovny. Stejně tak musí každého rozumného
člověka potěšit kulturně-společenský rozměr současných aktivit. Je to v podstatě mecenášská činnost, která
může být pro Klánovice přínosná.
Golf je můj oblíbený sport. Můj hendikep (o kolik ran
nad normu obvykle zahrajete hřiště) by dle golfových
vtipů tvrdících, že výše hendikepu odpovídá počtu hodin strávených v práci týdně, indikoval 16 hodinový
pracovní týden. Kéž by tomu tak bylo! Velmi dobře proto chápu nadšení a zanícení nových, zapálených progolfistů pro tento krásný sport. V lásce ke golfu však
nemůžeme jít za jistou mez. Tou mezí je nedocenitelná hodnota lesa kolem Klánovic, se kterou nelze hazardovat.
Rozumnou cestu vidím v konkrétní práci pro náš les,
ve snaze a podpoře využití jeho rekreačního potenciálu pro lidi z Klánovic a okolí. Například využití relaxačního zázemí lesa pro obnovu lázeňského (tedy klidového) charakteru naší obce. Proto velmi pozorně sleduji
záměry nové iniciativy občanského sdružení Přírodní
park Klánovice, která v minulém měsíci vyzvala obyvatele ke spolupráci. Je mi velmi sympatické, že není
založena jen na negaci golfu nebo jiných podnikatelských či občanských iniciativ. Pochopil jsem, že chce
nabídnout konstruktivní řešení problematiky Klánovického lesa. A přesně to potřebujeme, chceme-li les před
skutečnými riziky ochránit.
Petr Kubíček
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Po stopách prvorepublikového
golfového hřiště
V rámci “Dne otevřených dveří“ pořádaného Forest Golf
Resort Praha dne 14.4.2007 se uskutečnila procházka po bývalém golfovém hřišti v Klánovicích z roku
1938 spojená jednak se vzpomínkami újezdského rodáka a pamětníka hřiště Jaromíra „Míši“ Fuchse, jednak s výkladem místopředsedkyně představenstva
FGRP, a.s., paní Moniky Bažantové, týkajícím se plánované obnovy tohoto hřiště.
Účastníci procházky se mohli seznámit se stavem
původních golfových drah (fervejí), s místy, kde se nacházela původní jamkovitě (greeny), obklopená písčitými ochranami (bunkry), jakož si prohlédnout i neutěšený stav přírodních vodních překážek (water hazards),
tvořených převážně rameny Blatovského potoka.
Je velmi smutné, že ačkoliv tato procházka byla mediálně dostatečně propagovaná, nikdo ze zastupitelů
MČ Klánovice ani ze členů OSZKL či jiných sdružení
tzv.“antigolfistů“ si nenašel čas se zúčastnit této akce.
Našla se však jedna jediná světlá výjimka. Dcera místního starosty, slečna Veronika Hrabalová, absolvovala
celou procházku, dívala se, ptala a hlavně pozorně
poslouchala.
Veroniko, prosím, pokud se Vás kdokoliv – včetně
Vašeho táty – zeptá, co jste viděla v té části Klánovického lesa, kde má být obnoveno prvorepublikové golfové hřiště do podoby z roku 1938, řekněte jim to, co
jste opravdu viděla.
Děkuji Vám.
Pro-GOLF 2005, o.s.
Ing. Zdirad Pekárek
předseda představenstva

z kultury

Zpráva z tisku
(Zelený Baul 97 – Reflex, 6.3.2007)
I čeští poslanci mají svůj golfový klub
… Pro novináře jsou konference ČGF informačně
nosné především ve chvíli, kdy jsou přijímány nové
kluby. I letos se jich hlásilo dost, celkem patnáct.
Ještě před hlasováním ale svou přihlášku stáhl Forest Golf Club Klánovice. To je ten klub, který plánuje na místě někdejšího hřiště v Klánovicích, jenž bylo
zrušeno komunisty v 50. letech, postavit hřiště nové.
Loni už obnovil klánovickou klubovnu, zřídil tu driving a malý tréninkový areál. Proč tedy nakonec
o členství neusiloval? Oficiálně kvůli problémům se
stavbou hřiště (zřejmě k ní ani v nejbližších letech
nedojde - více o celé cause v Reflexu 10/2007, který vychází tento týden). V kuloárech se ale šeptalo,
že klub prý dosud nezaplatil celou částku, za kterou
od Golf Clubu Praha koupil klánovickou klubovnu.
A tudíž se raději vyhnul nepříjemné konfrontaci, která
by ho při přijímání na konferenci čekala….

Bulharský večer
v Besedě
Zásluhou pana dr. Skružného jsme mohli zažít příjemný večer s mladými bulharskými hudebníky, laureáty
XI. ročníku Varenské soutěže. Do Klánovic je přivedl
doc. MUDr. Konstantin Trošev, CSc., sám sice lékař,
ale velký příznivec hudby. Celý večer také uváděl a svou
velmi dobrou češtinou jednotlivé hudebníky představoval. Protože tištěný program nebyl k dispozici, nemohu spolehlivě uvést jména interpretů a méně známých autorů.
Nejvíce práce na podiu odvedla mladá drobná dívenka, interpretka, která večer zahájila procítěným provedením Janáčkovy skladby V mlze. K druhému sólovému vystoupení si zvolila Chopina. Pak doprovázela
ostatní sólisty, takže od klavíru (resp. pianina) poněkud ostrého tónu téměř neodešla.
Jediný muž mezi účinkujícími vystoupil s poněkud
netradičním sólovým nástrojem – s fagotem. Rušněj-
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šími skladbami méně známých autorů oživil program
večera.
Druhá klavíristka uvedla dvě skladby dnes neprávem poněkud opomíjeného slovenského autora Eugena Suchoně, z nichž zvláště zaujal jeho Slovenský tanec.
Celý večer udělal na – bohužel nepříliš početné –
obecenstvo velmi příznivý dojem, a tak si můžeme jen
přát, aby takových hodnotných programů bylo v KCB
k navštívení více.
Jiří Suchánek
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Oči baziliška
Wolf Messing, Stalinův jasnovidec
Znamení čínského zvěrokruhu
Byla jsem Koljova bauška

Pro děti:

Knihy pro dospělé čtenáře:

Šmalec, Petr:
Franková, Hermína:
Fibigerová, Liliana:
Čtvrtek, Václav:
Friedrich, Joachim:
White, L.B.:
Geislerová, Dagmar:
Kesselová:
Škyták Strašný:
Horowitz:
Krupárová:
Andrews, G.:
Bryantová, Bonnie:

Mlejnek, Josef:
O malých inkvizitorech
Bottero, Pierre:
Dívka dvou světů
Kačírková, Eva:
Jak si vosa staví hnízdo
Clarková, Mary:
Pod rouškou noci
James, Henry:
Portrét dámy
Whitton, Hana:
Zimní královna
Prachett, Terry:
Těžké melodično
Petersová, Ellis:
Malomocný u sv. Jiljí
Fieldingová, Helen:
Celebrity pro Afriku
Alderton,kDavid:
Jaképorozumět
l á n o v i ck
f ó r u msvému psu
Ruiz, Miguel:
Štyři dohody
Lelord, Francois:
Hektorova cesta
Fousek, Josef:
Na cestách
Marshová, Ngaio:
Nečekaný důkaz
Deveraux:
První dojem
Hanibal, Jiří:
S pečetí viny
Erain, Alicia:
Arabka
Granger, Ann:
Čas pro vraždu
Camus, Albert:
Člověk revoltující. Eseje.
Voskovec-Werich:
Korespondence 1. díl
Bauer:
Krajinou domova s holí poutnickou. 1. Díl
Haig, Matt:
Poslední rodina v Anglii
Koontz,Robert:
Rychlost
Kurson, Robert:
Stíny hlubin
Jareš, Vítězslav:
Všichni proti všem
Kludská, Dagmar:
Znamení čínského zvěrokruhu
Faulks, Sebastian:
Abeceda bláznů
Novák, Jan:
Děda
Harris, Thomas:
Hanibal. Zrození
Cartland, Barbara:
Hudba je duší lásky, Kytice pro boha
lásky a Zázrak v Mexiku
Parker, Robert:
Příliv , Hugger Mugger a Potshot
Roberts, Nora:
Tanec větru
Eastlake, William:
Portrét umělce
Němec, Martin:
Perníková věž
Quick, Amanda:
Svedený ďábel
Soyinka, Wole: Aké: Léta dětství
Plaidy, Jean:
Za Modrými horami
Váňová, Magda:
Smrt milionáře
Hermary-Vieille:
Madam du Barry
Mc Clure:
Kovadlina
Urban, Miloš:
Mrtvý holky

První část zprávy byla dodána již do minulého čísla,
ale při sestavování jsem ji kdesi opomněl, za což se
čtenářům, ale především autorkám, upřímně omlouvám.
Tomáš Ruda
Pro studenty, kteří se připravují k maturitě, jsme zakoupily soubor publikací vydávaných nakladatelstvím
Tutor - Maturitní otázky z chemie, dějepisu, fyziky, matematiky, zeměpisu a angličtiny. Věříme, že je budou
moci ještě využít.
Od 15. března 2007 můžete v knihovně shlédnout
výstavu faksimilí grafických listů malířky a grafičky
Zdenky Braunerové (1858-1934). Pro Středočeské
muzeum v Roztokách u Prahy je vytiskla v roce 1974
grafická dílna Českého fondu výtvarných umělců. Soubor faksimilí nám laskavě zapůjčil ze svých sbírek pan
dr. Ludvík Skružný.
Zdenka Braunerová je spjata s mnoha jmény, která
reprezentují českou kulturní a uměleckou veřejnost.
Spolupracovala např. s Vilémem Mrštíkem na Pohádce máje, kterou průkopnicky graficky upravila ve smyslu
krásné knihy jako celku. Zasloužila se rovněž o uspořádání výstavy Augusta Rodina v Praze. Stálá výstavní síň věnovaná její tvorbě se nachází ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.
Vzhledem k tomu, že zabezpečovací systém dosud
není rozšířen také na místnost studovny, připravujeme
zde pouze výstavy, které jsou nám i přes toto omezení
zapůjčeny. Panu dr. Skružnému proto velmi děkujeme.
V měsíci dubnu obdržíme od Městské knihovny v Praze
trvalou zápůjčku, o kterou jsme si jako knihovna, která
je jí metodicky řízena, požádali loňského roku. Skládá
se z jednoho nového počítače a ze systému Clavius,
který obsahuje nejdůležitější úkony pro knihovny do
60.000 svazků. Clavius nám nahradí systém Lanius,
do kterého jsme až dosud ukládaly všechna data nutná pro zpracování, vyhledávání a vypůjčování knižního fondu.
Závěrem bychom rády poděkovaly všem našim příznivcům - čtenářům za velkorysé knižní dary.
Milena Klasová a Jitka Frýdmanová

Z místní knihovny
Zpráva o činnosti knihovny a o knižních přírůstcích za
měsíce březen a duben

Šmalcova abeceda
Čarodějnice bez koštěte
Slabikář magie
Veselá knížka Křemílka a Vochomůrky
Čtyři a půl kamaráda
Šarlotina pavučinka
Vanda přísně tajné a Vanda tajné zápisky
Carola a čarodějky
Jak být pirátem a Jak vycvičit draka
Krkavčí brána
Kuchařka pro malé šéfkuchaře
Sto pokusů pro děti
Dívky v sedlech
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Knihkupectví Nad lesy
Na novinky jsme se přišli zeptat do
(nejen) obchodu na újezdské křižovatce .
Pane Vácho, Vaše knihkupectví vyrostlo?
Museli jsme malinko zmenšit kavárnu, pár stolků jsme
ubrali, abychom mohli knihkupectví rozšířit na dvojnásobek původní velikosti. Tím se nám sem vešly nové
knižní regály, a tak se podařilo udělat moderní krásné
knihkupectví.

foto Petr Vácha
Jaké plánujete v nejbližší době akce v kavárně?
Poslední dobou jsem začal pro své zákazníky rozesílat knižní katalogy. Každý měsíc se tu pořádá akce,
při níž si můžete pořídit skvělé knihy za zajímavé ceny.
Do budoucna uvažujeme i o pobídkách pro zákazníky,
kteří teprve nyní objeví knihkupectví ve svém okolí.
Tady jsou lidé dost překvapení, že je tu skladba knih
naprosto stejná jako v centru. A co tady není, to se
samozřejmě dá objednat.
Občas se zajdu podívat do knihkupectví Luxor. Zpravidla se ještě nestačím ani pořádně rozhlédnout a tlampač ohlásí, že se nacházíme v největším knihkupectví
střední Evropy a můžeme si v něm vybrat ze 60 000
knižních titulů. Z toho se mi obvykle zamotá hlava a rychle odtamtud zmizím. Kolik knih je tak, přibližně, u vás?
Kolem pěti až deseti tisíc, ono se to neustále pohybuje. Tudíž je složité to určit přesně. Dnes není účelem
mít 60 000 knížek u sebe. Když sem přijde člověk, který bude chtít jakoukoliv knížku z těch 60 000, co mají
u nich, troufnu si tvrdit, že jsem schopen ji sehnat.
Protože sahám do stejného skladu jako oni, ke stejným distributorům jako oni, to znamená, že jestli ta
knížka ještě někde je, tak ji seženu. Trvá to třeba tři
dny. Ale seženu. Myslím si, že když přijde zákazník do
nějakého většího knihkupectví, stejně se může stát,
že odejde s nepořízenou. I když tu knížku mají, protože ji momentálně nikdo nemůže najít. Takže – ono to
vyjde nastejno. Do Luxoru chodí úplně jiná skladba lidí.
Tam lidé třeba poprvé vstoupí do knihkupectví, tedy
v uvozovkách do knihkupectví. Přestože tam mají
všechno od všech žánrů, není to takové osobní jako
v knihkupectví. Nakupuje se tam jiným způsobem.
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O jednom profesoru literatury se tradovalo, že hubuje v tramvajích čtenáře brakové literatury. „Máte šanci
přečíst asi 2000 knih za život, proč čtete zrovna tohle?“ spílal vyděšeným cestujícím. Můžete nám, jako
člověk, který se dlouhá léta pohybuje v tomto oboru,
doporučit jednu knihu, kterou bychom si měli přečíst?
To nedokážu. Já mám spoustu oblíbených knih. Ale
také se mi mockrát stalo, že jsem se vrátil ke knížce,
ze které jsem byl nadšen v určitém životním období.
A když jsem ji četl znovu, zjistil jsem, že jsem už úplně
někde jinde a ta knížka zůstala tam, kde zůstala. Člověk se vyvíjí. Ale jsou samozřejmě knížky nadčasové.
Většinou jsou to knížky, které v sobě mají nějaký humor, respektive nějaké sdělení, a ty potom můžete číst
kdykoliv. Ale těch je tolik, že si z nich opravdu netroufám vybrat, protože knihy stejně volíte podle nálady.
Potřebujete se vzpružit, sáhnete po oddechovce, potřebujete si něco vypořádat ve svém svědomí, musíte
sáhnout po závažnější knížce.
Která knížka se v újezdském knihkupectví v poslední
době hodně prodává, co je vaše „Šifra mistra Leonarda“ za poslední půlrok?
Za poslední půlrok se tady asi nejvíce prodávala Historička, což je velice pěkný román, který bych doporučoval vyloženě každému (takže tu přeci jen máme jedno
doporučení). Velký zájem je třeba o knížky od pana Fouska, od Ed McBaina. Kniha Čtyři dohody je dnes zpracovaná jako divadelní hra, a na tom základě se kniha opět
dostala do popředí, i když je už asi šest let v prodeji.
Češi jsou údajně šestí největší čtenáři na světě,
v Evropě nemají v tomto směru konkurenci (pokud
mluví pravdu při průzkumech).
Řekl bych, že jsou. Vím, že se u nás čte opravdu
mimořádně. Vychází 65 knížek za den.
Podle marketingových průzkumů se prý nejhůře prodávají hnědé knihy? (informace od nakladatelských
konzultantů)
Ne! Já si myslím, že se špatně prodávají hloupé
knihy. Jestli má knížka hnědou barvu, nebo jinou, není
důležité. Samozřejmě, že mnohdy prodává přebal.
Některé knížky jsou velice zdařile udělané. Ale já říkám, že každý vnímá obrázky a grafiku, a třeba vytvoření vazby knihy, jinak. Je to patrné hlavně u dětských
knížek. Děti se natahují po knížkách, po kterých dospělí nevztáhnou ruku. Protože dospělým obrázky na
nich přijdou hloupé, naivní, nebo prostě nedokonalé.
A zapomínají, že dítě se na to kouká svýma očima.
Jemu se ta knížka líbí, protože ho prostě upoutala.
Upoutaly ho obrázky, které by si dospělý nikdy nepořídil. Nemůžete dát na barvu, rozhodně ne!
A podle prognózy britských odborníků na knižní průmysl z roku 1999 by se mělo v roce 2009 využívat
v některých kategoriích literatury více knih elektronických než papírových. V roce 2012 má dojít ke skutečnému konkurenčnímu boji mezi knihou papírovou
a elektronickou, na konci dvacátých let 21. století budou prý autoři výkladových slovníků nuceni změnit
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definici knihy. Kdy Vy očekáváte nadvládu elektroniky?
Nikdy. S nástupem internetu a možnosti stahovat texty se myslelo, že už se zavře nad knížkami voda. Ale
myslím si, že knížka je něco, co člověk vnímá úplně
jinak, než kus plastu s obrazovkou. A rozhodně bych
se nebál toho, že knížka nepřežije. S nástupem DVD
si všichni mysleli, že lidé nebudou chodit do kina.
A stejně do kina chodí a potom si to doma rádi pustí
na televizi. Může se tedy stát, že za několik let si lidé
nejdříve něco přečtou v elektronické podobě, pomocí
něčeho, co zatím třeba neznáme. A bude-li se jim to
líbit, tak dám ruku do ohně za to, že si to potom budou
chtít pořídit v knižní podobě, aby se s tím mohli doma
nějakým způsobem sžít. A sžijí se s knížkou. Nesžijí
se s něčím, co se stisknutím tlačítka objeví na obrazovce. To je můj názor.
Alžběta Dvořáková
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Klánovické Fórum
v březnu
Velikonoční jarmark
Poslední předvelikonoční sobotu uspořádalo Klánovické forum Velikonoční jarmark. Ve stáncích bylo možné
koupit klasické velikonočními symboly – osení, květiny, vajíčka, bylinky, velikonoční aranžmá. Potěšit bylo
možné nejen oko, ale také žaludek – ochutnávkou
perníčků, velikonoční nádivky a dalších pochutin. Dětské návštěvníky ale nejvíce zaujal živý symbol Velikonoc - ovečky s jehňátkem, které do ohrady v parku KC
Beseda zapůjčil pan Miloš Král, majitel klánovického
zahradnictví.

Vernisáž
Dne 17. dubna měly v KC Beseda vernisáž děti, které
má ve výtvarné výchově na starosti Táňa Macholdová.
Sešli se tam s nimi jejich rodiče, aby mohli obdivovat
schopnosti svých ratolestí. Tento rok děti vyrobily krásné modely bytů, manéž se slony, všelijak vesele ozdobily boty, ztvárnily deštníky a další pestré věci. V sále
paní učitelka uvítala vzácného hosta, pana starostu
Ladislava Hrabala. Vystoupila divadelní skupina Náhoda, která zazpívala písničky z nové divadelní hry, kterou připravují na červen. Po představení si rodiče s dětmi
se zájmem prohlíželi všechny vystavené předměty.
Tomáš Hradecký
Velikonoční vajíčka bylo možno zakoupit hned ze tří
různých zdrojů – výrobky žáků klánovické školy, výrobky dětí chráněné dílny Svatý prokop z Dolních Počernic anebo vajíčka profesionálně ozdobená - oblepovaná bavlnkou od paní Včelákové z Klánovic.
Atmosféru a velikonoční náladu dodalo dívčí duo
s harmonikou a kytarou pod vedením Aleny Nejedlé.
Celé odpoledne zněly parkem KC Beseda lidové písničky v jejich podání.
Hudebně naučný program
Už jen titulek této jedné z mnoha akcí pořádaných
Klánovickým fórem pro školní děti, připomíná nudné
povinné koncerty vážné hudby z našich školních let,
které v ranně teenagerovském věku dokázaly zaujmout
snad jen malou skupinu skutečných hudebních fajnšmekrů.
Ne tak ale program v podání pana Jana Kvapila, člena České filharmonie (hra na housle) a jeho kolegy
klavíristy pana Vojtěcha Vojtěcha.
Po několika úvodních skladbách Paganiniho, Bendy
a Brahmese se hudebníci jali demonstrovat vývoj nejen hudebních stylů, ale také překvapivě vývoj dopravy na známé lidové písni „Okolo Třeboně“. Ztvárnění
hlavního nápěvu lidové písně ve stylu autorů Bacha,
Mozarta, Beethovena, Schuberta, Chopina, Smetany,
Dvořáka a Janáčka bylo skutečně velmi názornou ukázkou osobitého stylu každého ze slavných skladatelů.
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Žáci 7. a 8. tříd klánovické školy si na těchto ukázkách odnesli jistě lepší poznatky než na běžném ztvárnění děl klasických děl uvedených velikánů.
Snad poprvé jsme se setkali s tím, že teenagerovské
obecenstvo vyžadovalo přídavek vážné hudby a po skončení dokonce přišlo několik žáků osobně poděkovat.
Jménem Klánovického fóra tímto děkujeme panu Kvapilovi (shodou okolností ze sousedního Újezda nad Lesy)
a panu Vojtěchovi za skutečně originálně pojatý hudebně naučný program, který rozhodně dokáže zaujmout.

Během večera dále vystoupili: zpěvačka Rudá Soňa
alias Věra Dumková básník a pamětník Viki Shock,
duo Aljena i Aljena, děvočky iz Artěka (Alena Skutilová
a Alena Nejedlá), rocková skupina Plechor Kavaleriator
(Pavel a Matyáš Černochovi a Jakub Nový), rozhovor
s komunistou - Míša Salvet. (Mnohé texty byly stejně
drsné jako tehdejší doba). Pro čtenáře KZ jsme vybrali
několik těchto písní coby předběžnou pozvánku na
večer s obdobnou tématikou, který se bude v KC Beseda konat na podzim.

8. Klánovický svařák – Tentokrát na téma Husákovy děti

Z kolekce textů posbíraných publicistou Janem Nejedlým:

Pod pečlivým dohledem zasloužilého člena Lidových
Milicí pana Petra Kubíčka (viz foto) v Klánovické Besedě bez větších výtržností proběhl v polovině dubna
již 8. Klánovický svařák. Nostalgickým večerem plným
normalizačního humoru provázeli Jan Nejedlý a Zora
Šimůnková.
Ten kdo si chtěl oživit vůni lanšmítu, eleganci moskviče, Husákovy projevy, Majku z Gurunu, partyzánský
samopal či Antichartu, rozhodně nelitoval své účasti.
Průvodci večera postupně nahlédli do dobové oficiální
i recesistické umělecké produkce. Sovětské okénko
vyplnila zpěvačka Rudá Soňa.
Martina Petráčková

Písnička Už se ten Tálinskej rybník nahání dostala jiný text v roce 1962, kdy došlo k zbourání sochy
Josefa Vissarionoviče na Letné:
Už se ten Stálinskej pomník naklání,
dosahá čepicí k Letenskej pláni...
Oranžový expres od skupiny Greenhorns:
Už z rodnýho Polska vyskákali fašisti,
jó, už z rodnýho Polska vyskákali fašisti,
vyhnal je pes Šaryk a s ním čtyři tankisti
Parafráze nejmenované písně – hádanka pro starší třiceti let:
Buď zdráv a vyhýbej se práci,
buď zdráv a nikdy nepracuj,
při práci tělo sílu ztrácí
a proto práci třikrát fuj!, fuj! fuj!
Meky Žbirka a jeho hit Biely kvet, respektive Biely dom:
Biely dom
Reaganova vláda v ňom,
studeny Biely dom,
tam vyrábajú něutron...
Na nápěv slavné skladby Johny B. Goode od Chucka
Berryho se zpívalo:
Jedu takhle v bleděmodrým trabantu
cigaretu přilepenou na pantu,
jaká by to asi byla paráda,
kdyby se mi přilepila na záda
Šinu si to na mopedu v baretu
cigaretu přilepenou na retu,
jaká by to asi byla paráda,
kdyby se mi přilepila na záda
Koupil jsem gril, v originále Blueberry Hill, zpíval např.
Louis Armstrong:
Koupil jsem gril
na Blueberry Hill,
když jsem tam byl,
jaký to krásný svět.

Husákovy děti
Leitmotivem dubnového Klánovického svařáku s podtitulem Husákovy děti se staly parodie a parafráze populárních písní z období socialismu zaznamenané Janem Nejedlým a přezpívané jeho ženou Alenou Nejedlou.

A nižádnej dril
na Blueberry Hill
jsem nepocítil.
Kakoj krasívyj mir!
Připravila
Alžběta Dvořáková
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Jarní sezona se v dubnu rozeběhla na plné obrátky.
Klánovická mužstva začala bojovat o mistrovské body.
Následující informace jsem získal od předsedy FK Michala Fuchse.
Těsně před zahájením pražských soutěží byly na programu turnaje.
Mladší přípravka MINI skončila na posledním klání
v říčanské hale na 7. místě mezi 8 účastníky. I tak kluci zaslouží pochvalu za statečný výkon.
Mladší přípravka 8 ve stejné hale obsadila velmi
dobré 4.místo. V úvodním mistrovském utkání toto mužstvo podlehlo v Újezdě n.L. domácím 0:7. V dalším
zápase hostilo Xaverov a po velmi dobrém výkonu zvítězilo 2:0 (branky: Popelka, Famfulík). „Na hráčích bylo
vidět velké nasazení a bojovnost. S diváky jsme se
shodli, že se kluci snaží o skutečně fotbalový projev.
Míče nenakopávají bezhlavě a zbytečně. Trenér Lubor
Popelka se snaží dát hře systém a ten se v tomto utkání
určitě projevil,“ komentuje Michal Fuchs.
Starší přípravka 10 také startovala na halovém turnaji v Říčanech. Ze čtyřčlenné skupiny postoupila jako
druhá (2 výhry a 1 prohra). O celkové 3. místo se utkala
s Pragou a těsně podlehla 0:1. Podle vyjádření trenéra
Marka si kluci zasloužili za výkon a bojovnost pochvalu.
Mladší žáci odehráli první mistrovský zápas proti
Kingu. Utkání se zpočátku vyvíjelo příznivě. V první půli

byla hra zcela v režii domácích, navíc měli tři vyložené
šance. Po poločase 0:0 snad nastoupila jiná mužstva.
Obraz hry se naprosto změnil a hosté převzali iniciativu. Bohužel se jim podařilo vstřelit vítěznou branku –
0:1. V dalším kole klánovičtí žáci poměřili síly se suverénem soutěže, mužstvem Optimum, které zvítězilo 5:0.
Zdá se, že boj o udržení 1.třídy bude hodně složitý
a možná i dramatický.
Starší žáci ladili for mu v přípravném utkání
s Újezdem n.L., který hraje o třídu výš. V modelovém
zápase (4x20 minut) byli vyzkoušeni všichni hráči na
různých postech. Klánovičtí nakonec podlehli 2:4 (branky: Mareška, Šilhan). Zajímavé je, že poslední čtvrtinu, kdy nastoupili v nejsilnější sestavě, vyhráli 2:1.
Ukázalo se, že bude těžké nahradit brankáře Vašíčka,
ten je zapůjčen na půl roku do přeborového Umbra,
kde bude sbírat zkušenosti proti kvalitním celkům, což
mu jistě pomůže ve fotbalovém růstu.
A-mužstvo dospělých sehrálo poslední předjarní
přípravné utkání doma s Královicemi B. Výhru 3:1 zajistil dvěma brankami Standa Škvor a jednou trefou
David Malý. Trenér Štefeček chválil aktivní hru dorostenců Vojty Proška (odehrál celý zápas) a střídajících
Davida Malého a Petra Dolejšky. K prvnímu mistrovskému utkání 2.třídy nastoupili klánovičtí hráči proti
Tempu B. Po stálé převaze zaslouženě vyhráli 4:1
(branky: Pospíšil, Pilát, Škvor, Beran). Škoda zahozených šancí, výsledek mohl být ještě výraznější. Hned
druhé utkání, na půdě vedoucího celku soutěže Junioru B lze považovat za klíčové. Podle Michala Fuchse

Takhle bojují mladší žáci-muž proti muži

Nejmladší fotbalisté hrají s obrovským zápalem

Klánovické naděje ladí formu pro mistrovské zápasi

Zápasy pražské předposlední „ligy“ mají své kouzlo

sport

Z fotbalových trávníků
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se naplnily všechny chmurné obavy: „Domácí tým i pan
dětem
rozhodčí dělali maximum. Zápas byl plný slovních provokací, hrubých urážek, sporných rozhodnutí sudího
a nakonec byl vyloučen náš hráč.“ Klánovičtí podlehli 1:4 (branku dal Škvor).
Na jarní trávník vyběhla i stará garda, která porazila své vrstevníky z Újezda nad Lesy v poměru 3:2 (za
domácí: Polák, Duchlev, Fuchs).
Konala se výroční členská schůze FK Klánovice,
na které byl zvolen výbor v tomto složení: Mgr.Michal
Fuchs (předseda), Jiří Vidiečan (místopředseda a hospodář), Renata Prošková (sekretář), členové: JUDr. Miroslav Malý, Miroslav Beran, Jiří Kolátor, Stanislav Škvor.
FK upozorňuje rodiče, aby přihlašovali děti na letní
soustředění podle propozic, které dostali od paní Proškové. Vzhledem k velkému zájmu a omezené kapacitě
platí - kdo dřív přijde…
Předseda FK jménem výboru děkuje zastupitelstvu
MČ Praha-Klánovice za přidělený grant.
Jiří Karban

strana

Milý Jirko,
všichni členové našeho oddílu bez výjimky ti přejí
do dalších stolnětenisových let pevné zdraví, pevnou
ruku při hře a ostříží zrak při rozhodování zápasů.
Všichni věříme, že tě brzy budeme moci zapsat do Guinessovy knihy rekordů jako nejstaršího hráče, trenéra
a rozhodčího.
Jirka Lacman, předseda oddílu

Běh proti rakovině
V sobotu 26.5.2007 se v Klánovicích koná další ročník
Běhu Terryho Foxe. Prezentace účastníků začíná v 8.30
hod, samotné běhy od 10 hod. Svou jízdu budou mít
i cyklisti a in-line bruslaři. Ke sportování nám zahraje
kapela Slimáci a jako každoročně bude zajištěn i bohatý doprovodný program.
Za pořadatele srdečně zve
Helena Kocourková

Blahopřání
Nestor stolního tenisu v Klánovicích Jirka Kander oslaví tento měsíc své 80. narozeniny.
Zakladatel, dlouholetý předseda a v současné době
náš čestný předseda oddílu je v našem sportu aktivně
činný již neuvěřitelných 51 let. V současné době trénuje
naše nejmladší žáky, kterým stále předává své bohaté
trenérské zkušenosti. Jako rozhodčí ještě rozhoduje
všechny naše domácí zápasy družstev dospělých.
V právě skončené sezóně tento počet činil 60 zápasů.
Za svého trenérského působení vychoval několik vynikajících hráčů, ať už je to bývalý reprezentant Luděk
Laboutka (v současné době hrající v SRN), nebo náš
nejlepší divizní hráč Jarda Chvojka, či z nastupující generace Tomáš Kárník nebo Dan Raiser.
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Obrázkem se vracíme k loňskému ročníku BTF
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fotokronika Tomáše Hradeckého

Den s Pražským deníkem (7.4.)

Nový plot u pošty

zeptejte se
Tentokrát požádal pan Ing. Trojan o odpovědi na své otázky jmenovitě Jiřího Karbana a Tomáše Rudu:
1) Pokud je „radnicí“ organizovaná veřejná diskuze
na URČITÉ KONKRÉTNÍ TÉMA, měly by být „radnicí“ PRO OBČANY ZÚČASTNĚNÉ NA DISKUZI
„přiloženy“ názory/analýzy odborných komisí (alespoň
těch nejvíce spjatých s tématem), jako jeden ze
vstupních údajů pro diskuzi, využitelný laickou veřejností? (Samozřejmě za předpokladu, že to časové možnosti na přípravu dovolují).
2) Koresponduje předchozí odpověď i v tomto případě s tím, že „odborný servis“ je vytvářen komisí
pro OBČANY,respektive jimi zvolené zástupce,
tedy ZASTUPITELSTVO?
Jiří Karban:
Bývá dobrým zvykem, že při různých veřejných
debatách mají jejich účastníci k dispozici alespoň
základní písemné podklady k danému tématu. Vždy
záleží na profesionalitě pořadatelů. Pokud se ptáte

na materiály z komisí, musím upřesnit, že v klánovických podmínkách jsou odborné komise jmenovány a tudíž i řízeny starostou. Především na něm
tedy závisí, jaké informace se dostávají z komisí
k občanům. Obecně zastávám názor, že radnice by
měly s informacemi nakládat s maximální otevřeností. O totéž dlouhodobě usiluji v Klánovicích,
ostatně tato rubrika je jedním z mých malých úspěchů.
Tomáš Ruda:
Nezdá se mi příliš vhodné, aby každý účastník
besedy u vchodu do sálu dostal několik stránek materiálů, například proto, že by už neměl čas si je
přečíst. Bylo by možné a rovněž asi správné podklady k jednání od odborných komisí zveřejnit na
webu, případně (pokud se bude debata připravovat
v dostatečném předstihu) je otisknout ve Zpravodaji – napříště se můžeme o něco takového pokusit. Druhé otázce nerozumím.

Klánovický zpravodaj

5

XVI. ročník

strana

34

anketa
Otázku „V kolik hodin by podle vašeho názoru mělo začínat vyučování?“ jsme 20.dubna položily rodičům,
prarodičům a dětem z klánovické školy.

Paní Klára Svobodová: „Nám je to
šumák. Já bych tedy věděla, kdy
by chtěla Bětka, aby začínala škola. Vůbec, viď? Nám se hrozně těžko vstává. V devět by to stačilo.“
Bětka: „V deset.“
Paní Zoulíková: „Mně by určitě vyhovoval začátek školy v půl deváté. Ale myslím si, že spousta rodičů vzhledem k zaměstnání asi
potřebuje odvádět děti do školy
dřív.“

Pan Trojan: „Později, samozřejmě.
V devět. Děti potřebují déle spát
(a rodiče zase vydělávat). Děti jsou
samozřejmě různé, nespavcům to
neuškodí.“
Anežka: „Nemám to rozmyšlené.“

Paní Ramertová: „Od půl deváté.“
Tomáš: „V deset.“

Paní Líznerová: „V půl deváté.“
Anička: V půl deváté.

Julinka Martinová: „Mně se líbí škola, myslím, že mi tam všechno jde.
Já bych chtěla, aby škola byla tak,
jak furt je.“

Paní Tomíčková: „V půl deváté.“
Milánek: „V osm.“
Evička: „V deset.“
Eliška Volešová: „No, mně se líbí,
jak ta škola začíná. Ve škole se mi
všechno líbí, akorát bych se trochu
měla zlepšit ve čtení.“
Paní Vlčková: „Já bych to brala od
devíti.“
Josífek: „Já od desíti.“
Paní Gottwaldová: „Mně to úplně
vyhovuje, já bych to vůbec neměnila.“
Eliška: „Taky.“
Paní Šimková: „Od osmi.“
Lucka: „Od sedmi.“

Ondra Nejedlý: „V devět.“

Pan Ruda: „Já si také myslím, že je to tak asi akorát, protože už teď jde dost těžko přejít ulici kvůli
autům. A kdyby to bylo později, tak se třeba ani nehneme.“
Honzík Brychta: „Tak, jak to je.“
Lydie Boukalová
Alžběta Dvořáková
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Proto prosím vás všechny, kterým není lhostejná
péče o životní prostředí, abyste pročetli a podepsali
Petici. Podpisové archy jsou v KC Beseda a v Květinářství na nádraží.
MUDr. Jaroslav Brabenec

dětem

Popletený text
Pozorně si přečtěte text známé písničky a opravte
všechny chyby. Ze správných písmen sestavte tajenku. Dozvíte se, co patří na jihovýchodní díl mapy.

Z bloku občana
Tak veřejným videozáznamům ze zasedání našeho
zastupitelstva zřejmě definitivně odzvonilo, zastupitelstvo je odmítlo, i když se ukázalo, že veškerá potřebná technika je zdarma k dispozici. Škoda. Ten,
kdo se nezúčastní zasedání osobně, tak bude nadále odkázán na účelově upravené informace v KZ.
Typickým příkladem je interpretace volby nových členů Finančního výboru. V KZ se dočteme: „Do Finančního výboru byli starostou navrženi a ZMČ schváleni pp. Doc. Ing. Macháček a mgr. Dvořák. … Další
kandidátku (Ing. Haškovou), kterou navrhl J. Lukáš,
ZMČ neschválilo, protože nebyla přítomna na zasedání a členové ZMČ tak nemohli získat představu o jejích zkušenostech a plánech.“
A co by bylo možno vidět na videozáznamu, pokud
by existoval:
1. Přítomný pan Mgr. Dvořák pouze sdělil, od kdy žije
v Klánovicích, že má zájem o místní dění a současně přiznal, že jako překladatel nemá ekonomické
vzdělání. Toť veškeré jeho „plány a zkušenosti“ pro
členství ve Finančním výboru. Přesto byl zvolen.
2. Pan zastupitel Lukáš omluvil jím navrhovanou
ing. Haškovou z důvodů pobytu mimo republiku. Současně sdělil, že jde o občanku Klánovic, inženýrku
ekonomie a pracovnici renomované zahraniční auditorské firmy. Přesto do FV zvolena nebyla.
3. Pan zastupitel Lukáš konstatoval, že jím navrhovaní
kandidáti do komisí a výborů jsou soustavně odmítáni, což je přinejmenším zvláštní.
Z videozáznamu by tedy každý jasně viděl, že zastupitelé měli naprosto shodné informace o všech
třech kandidátech. Problém je zřejmě v tom, že
ing. Hašková patří k příznivcům golfu…
● Na našem úřadě teď máme na všechno komisi. Pokud jde o tvorbu koncepčních materiálů, mají tyto
komise určitě opodstatnění. Přenášet na ně ovšem
každodenní agendu spojenou se správou MČ nemá
oporu v zákoně. Komise jako své poradní orgány by
měl úkolovat výhradně starosta a jemu by měly dávat výstupy své práce. Skutečnost je taková, že pan
starosta odkazuje zastupitelstvo i občany přímo na
tyto komise, což ovšem nefunguje. Příkladem mohou být nelegálně umístěné betonové květináče
u MŠ – dopravní komise to řešila řadu týdnů, zatímco
platná legislativa to umožňuje vyřešit během cca 15
dnů. To by se tomu ovšem musel věnovat kvalifikovaný zaměstnanec úřadu, nikoliv těžkopádná amatérská komise…. Navíc je veřejným tajemstvím, že
kdo není razantně proti golfu, nemá příliš šancí se
dostat do jakékoliv komise či výboru.
● Pan starosta v posledním KZ otevřeně přiznal velmi
tíživou ekonomickou situaci. Šokující je zejména
zpráva o tom, že připravených 40 MIO na komuni●

ˇ

ˇ

Jednoho retního večora na návdi pod starou lípou
hostimský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pépou,
nebylo to posvícení, nebyla to neděle,
v naší obci mezi kopci plnily se korbele.
A nyní, kdo tu všeckno byl:
okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor,
poblíže obecní váhy, tříčlenná delegace z Prahy,
zástupci nedaleké posádky pod vedením pomučíka
Vosátky,
početná družana montérů, jeden z nich pomýdlel na dceru
sedláka Krušiny, dále krojované družiny,
alegorické vozy, iralský zmrzlinář Antonio Cosi
na motocyklu Indián, a svatý Jan, z kamene vytrsán.
Alžběta Dvořáková

n á z o r y, k o m e n t á ř e , p o l e m i k y

Hluk - Petice
Civilizace přináší četné výhody, za které ale můžeme
trpět všichni. Změny klimatu, stres, zhoršené ovzduší,
alergie, poruchy imunity a další civilizační nemoci.
Můžeme například rychle cestovat – přitom ale způsobujeme přírodě újmu a konečně i tím sami sobě.
Hluk, emise, prach. Vše se dá celkem změřit, ale na
každého z nás toto působí různě. To, co někdo vnímá
jako projev civilizační daně, může jiného přivádět
k zoufalství. Na některé negativní civilizační změny si
musíme zvyknout, některé můžeme zmírnit.
Dálnice je vymoženost, na kterou jsme si všichni
rychle zvykli. Ale i dálnice může být lepší. Může mít
kvalitnější povrch, hlukové zábrany. V okolí dálnice D11
– které se dotýká Klánovic, Šestajovic a Zelenče - je
zbytečně hluk, který zhoršuje životní pohodu. Lze očekávat ještě větší dopravní zátěž.
Proto jsme s Ing. Karlem Louckým a dalšími klánovickými občany založili Petiční výbor. Podobně postupují obce Šestajovice a Zeleneč. V jiné části Zpravodaje najdete zdůvodnění a adresáty petice.
Naším cílem je snížit akustickou zátěž. K tomu může
přispět lepší povrch dálnice nebo i výstavba protihlukových stěn, případná výsadba zeleně. Výhledově se
uvažuje o výstavbě železnice v této lokalitě. Tím spíše
je třeba vyvinout nějaké úsilí a nečekat, že jiní budou
řešit problémy, které obtěžují nás.
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kace ve skutečnosti jen pokryje dluh loňského roku!
Otázkou je, zda za takovéto situace potřebujeme dva
zástupce starosty, z nichž každý pobírá měsíčně cca
22.000,- Kč hrubého. Mělo by to snad smysl, pokud
by oba intenzivně sháněli peníze do obecního rozpočtu. Z rozhovoru s dr. Brabencem jsme se ovšem
nic takového nedozvěděli. Docházet jedno odpoledne v týdnu na úřad radit se se starostou za 22 tis. Kč
měsíčně, to je docela slušný „job“. Pak se nelze také
divit, že na granty pro veškeré zdejší subjekty věnující se mimo jiné celoročně práci s dětmi zbylo jen
400 tis.
● Ve věci nárůstu ceny Nového centra Klánovic o cca
7 MIO nad schválený rozpočet je stále silně mlhavo.
Zastupitelstvo sice vzalo na vědomí jakousi kontrolní zprávu, nebyly však přečteny ani její závěry, takže ani občan přítomný na zasedání se nic konkrétního k věci zase nedozvěděl. Nyní má věc prověřit
Kontrolní výbor, kterému předsedá ing. Losert, za
jehož starostování k překročení rozpočtu došlo!
● Nadační fond Klánovické fórum zveřejnil Výroční
zprávu za rok 2006. Když se podíváme na finanční
stránku věci, zjistíme, že do KCB jdou opět z rozpočtu MČ peníze ve výši obdobné, jako když KCB
provozovala paní Vajceová. NF dostává totiž každoročně 200 tis. na základě zřizovatelské smlouvy
a další peníze formou místních grantů (v roce 2007
je to dalších 88.500,-). Paní Vajceová dostávala přibližně polovinu této dotace + úhradu energií, což
nakonec vyšlo nastejno. Tenkrát to bylo velkým trnem v oku a důvodem likvidace, dnes to stejným lidem nevadí…. Za pozornost stojí i to, že z provozu
kavárny včetně výčepu a letní zahrádky dostává nadační fond pouze nájemné ve výši 14.200,- Kč ročně (!) a ani žádný příspěvek na energie.
A na závěr opět poděkování – tentokrát paní zastupitelce Hedvice Vilgusové. Jednak za postoj k obludnému „parkovacímu domu“, kterým zjevně zvrátila postoj ostatních zastupitelů (pochopili, že obvyklých 5
hlasů „pro“ nedají díky ní tentokrát dohromady, a tak
nakonec hlasoval proti i ing. Losert, ač jako předseda
dopravní komise projekt doporučoval), a za druhé za
upřímná slova, která pronesla na téma ochrany životního prostředí na závěr zasedání zastupitelstva
19. března. Škoda jen, paní Vilgusová, že jste byla proti
videozáznamu – jak se můžete přesvědčit, do KZ se
z Vašeho vystoupení nedostalo ani slovo…
Petr Šafránek

Nejen nad
Pražským deníkem
Vážení přátelé,
Jistě jste také v poslední době zaregistrovali zvýšený
zájem některých sdělovacích prostředků o naše Klánovice. Začalo to, když jsme se v televizi na 1. programu proslavili lesem dopravních značek na Slavětínské
ulici – tahle záležitost byla ale operativně vyřešena naší
Dopravní komisí a Zastupitelstvem.
Koncem března vystoupil v pořadu na 1. programu

strana

36

náš starosta Ing. Hrabal s kritikou záměru na vybudování golfového areálu, přitom ale celý pořad vyústil
v otázku „jak je možné, že ti klánovičtí občané tam to
golfové hřiště nechtějí, když golf je tak hezký a zajímavý sport?“. Vůbec se zde neřeklo, že otázku golfu
již vyřešilo místní referendum, kterým se staly komunální volby. V nich úplně propadla ODS, která (byť trochu skrytě) měla ve svém volebním programu právě
podporu golfu. Zkrátka celý ten televizní pořad vyzněl
jako na objednávku golfového investora.
Jistě jste si také přečetli Pražský deník ze 7. dubna.
Možná jste si řekli, že kdyby se byli redaktoři tohoto
deníku zeptali Vás, pověděli byste jim o problémech
Klánovic daleko věcněji a zasvěceněji.
Mne zaujal názor pí. Věry Halačkové – kritika autobusových linek 261 a 303. Linky MHD, které zajišťují
dopravní obslužnost okrajových částí Prahy, mají být
vedeny po vnějších okruzích, případně radiálách tak,
aby začínaly a končily u metra a přitom propojovaly
alespoň dvě jeho trasy – v našem případě A a B. Jde
o to, aby cestující nepřestupovali v uzlových stanicích
v centru, ale aby si vybrali spoj jedoucí na tu trasu,
kam právě potřebují.
Mělo by tedy být navrženo, aby linka 303 byla zrušena a linka 261 jela po trase: Černý Most (metro B),
Horní Počernice, Šestajovice, Klánovice (tady nádraží
sever i jih), Újezd nad Lesy, Koloděje, Horní Měcholupy, Hostivař (metro A). Na zpáteční cestě by spoj
místo k nádraží mohl zajíždět k otočce u koupaliště.
Tímto jednoduchým opatřením by spoj získal patnáctiminutové intervaly a cestující by si mohl vybrat, jestli
chce jet na metro A nebo B.
Věřím, že toto řešení projedná a schválí naše dopravní komise a předá ho na příslušná místa, zejména
společnosti Ropid a Dopravnímu podniku hl.m.Prahy.
Vlastimil Hlavnička

Reakce na Pražský deník
z 10.4.2007
Děkuji především nejmladší klánovické generaci,
která zde bude žít nejméně dalších 60 let, která, stejně jako většina zastupitelů naší městské části, má ráda
les a chce ho zachovat. I většina dotázaných na otázku, je-li v Praze dostatek lesů, odpovídala, že málo.
Moudří zastupitelé Běchovic budou pole a nevyužité
louky osazovat stromy, ale stoupenci golfu by chtěli
Klánovický les, mimo jiné nevzrostlý a tedy bez plnohodnotného dřeva, kácet. Takové dřevo lze využít jen
jako palivo.
Mimo jiné, podivný letáček, který má ukázat, že se
golfisté spokojí s obnovou původního devítijamkového
golfu, mají i další podivné obrazce, počítající nejspíše
s dalším rozšiřováním hřišť na 27 greenů. Obrazce se
táhnou podél ulic Blešnovské, Libčické až na Placina,
jak již v minulosti ukázali na jednom propagačním materiále.
Pana Arno Krtka bych rád upozornil na to, že Klánovický les je toponymum uváděné na mapách a píše
se s velkým K. Nahradilo mnohem starší tomonymum
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Viederholec, Viederholz, Fiderholz i Fiederholec. Názvy znamenají nejspíše studený, nehostinný. Říkávalo
se, a slyšel jsem to i nedávno mimo naši oblast „Je
tam jak na V(F)iderholci“, ale existovalo i hanlivé označení, spojované s lupiči – lapky „Tys na V(F)iderholci
stával“ (=byls lupičem). Když se zadíváte na mapu,
pochopíte, proč les dostal název Klánovický. Protože
jen Klánovice se donedávna rozkládaly v lese. Jirny,
Úvaly a Újezd nad Lesy (i jeho místní část Blatov), do
jejichž katastrů části Klánovického lesa náležejí, byly
na jeho okraji. Toponymum se užívá po 2. světové válce.
Pana Vítězslava Maštalíře bych rád informoval, že
mokřady a slatinka (rašeliniště) jsou v Klánovickém lese
od jeho vzniku cca před 10 tisíci lety (není to důsledek
kanalizace ústící v minulosti do lesa, jak se stoupenci
golfu snaží lidi přesvědčit) a jsou domovem fauny, flóry
i hmyzu. Protože tu tekly na vodu bohaté, dnes živořící potoky, mohly v místech mokřadů vzniknout již ve
středověku rybníky „Slavětín“ a „Žák“, (v lese jsou patrné jejich hráze), které zanikly až při stavbě železnice
Praha-Kolín-Pardubice-Choceň-Česká Třebová- Olomouc, v rozmezí let 1842-1845. Ale o tom jsem psal
již v článcích „Povídáme si o Klánovickém lese“. Pan
Krtek pamatuje mokřady ve smrkovém lese za jejich
parcelou. Když jsme chodívali ze školy, v lese, kde dnes
stojí bytovky a na rohu parcela Raiserových, byl mokřad s pramenem vody, který byl na parcele dnešní restaurace Olymp již při stavbě, jak mi vyprávěl pan řídící učitel Jaroslav Laušman, sveden do potrubí a přes
sousední parcely veden do lesa, kde se do něj mnohem později napojila odpadovými vodami a septiky
většina domů na parcelách po levé straně ulice Nové
Dvory od ulice Aranžerská na západ. Proto byl zmíněný zatrubněný potok sveden do kanalizace a domy
v ulici Nové Dvory se napojily do nově vybudované
kanalizační sítě.
Slečně Monice Bažantové jako mluvčí golfistů doporučuji, aby se neodvolávala na plevelné a náletové
dřeviny v Klánovickém lese, protože těm les děkuje za
regeneraci, za zacelování ran způsobených člověkem,
který do něho od pravěku vstupoval a budoval v něm
svá sídla (i o tom jsem psal v Povídáme si …). Dobře
si přečtěte Pražský deník na str. 11, protože Jan Puci
se o tom zajímavě rozepisuje.
A ještě jedno, až příště nebudete vědět, jaké jsou
původní dřeviny Klánovického lesa, neuchylujte se
k úskoku a nečtěte místo odpovědi mé stanovisko
k obnově golfu, napsané krátce po roce 1990, kdy jsem
zasedal v prvém voleném zastupitelstvu obce. Od napsaného stanoviska jsem se záhy distancoval. Stačila
mi jednání o klánovické kanalizaci a její podpoře Golf
Clubem a návštěva veřejné besedy s australským
investorem golfu, který mimo jiných požadoval i vybudování několika desítek bungalovů a obnovu
greenů na původních místech, spjaté s mýcením neplnohodnotných stromů, s vysušování mokřadů a rašeliniště, s narušením neolitického sídliště i středověké tvrze Slavětín, která zde existovala od přelomu
12. a 13. století a zanikla až kolem roku 1580 i osady
v jejím sousedství. Ale i o tom byste mohla vědět, protože jsem o tom psal v čísle 7-8/2006 Klánovického
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zpravodaje (str.27-28), poté, co bylo v letáku „Pravda
o golfovém hřišti“ v části „…z nedávné historie“ otištěno mé „zastaralé“ stanovisko. Že jsem proti golfu vystupoval i na zasedáních zastupitelstva, může potvrdit
každý pravdomluvný a nesklerotický člen zastupitelstva i tehdejší starosta pan Ivan Karlin.
Prosím, chcete-li hovořit a psát o tom, co prospěje Klánovickému lesu, pište o tom se skutečnou znalostí faktů,
bez aplaudování smyšlenkám, polopravdám, nepravdám
a prohlášením, která jsou dávno pasé. Děkuji Vám.
PhDr. Ludvík Skružný

V neděli se nedělá!
Vážení spoluobčané a sousedé!
Tímto heslem si Vás dovolujeme oslovit a poprosit Vás,
abyste se i Vy připojili k vzájemné tiché sousedské
dohodě, pokud tak již nečiníte. Většina z nás přes celý
týden pracujeme a pak bychom rádi o víkendu v klidu
odpočívali. Přicházíme k Vám proto s myšlenkou vzájemně dodržovat nepsaný tzv. „nedělní sváteční zákon“,
totiž že necháme v tyto dny (neděle a svátky) své travní sekačky a další hlučnější zařízení zahálet! Buďme
k sobě ohleduplní! Děkujeme, že se k této dohodě připojíte! Pozdravují Vás Vaši sousedé na doslech!
Vladimír Přibáň

od sousedů

Mostek u Škvorecké obory
Kulturní památkou
Každý Úvalák jej zná. V údolní nivě se na konci Škvorecké obory přes potok Výmolu klene kamenný mostek z roku 1842. Klasicistní dílo na hranici tří katastrů
je podepřeno pestrou historií a svým významem je ve
zdejší krajině odborníky shledáváno jako jedinečná
stavba. Mostek leží daleko za městem na polní cestě
od Dobročovic k Újezdu nad Lesy. Tato cesta dnes slouží jako turistická stezka do Klánovického lesa. Jedná
se o dílo 19. století, ale ještě v březnovém čísle Života
Úval se mohli úvalští občané dočíst, že je mostek středověký...
Od září roku 2005 se skupinka nadšenců v blízkosti
úvalského kronikáře dr. Vítězslava Pokorného podílela
na tvorbě návrhu na vyhlášení kamenného mostku
u Škvorecké obory kulturní památkou. Mostek byl označen jako masivní středověká stavba románského
původu, přičemž měly být dokladem o jeho stáří pouze velmi silné zdi a půlkruhový mostní oblouk. Význam
mostku byl spojován dokonce s Trstenickou stezkou.
Celý návrh včetně dokumentace a všech příslušných
podkladů a vyjádření ze dne 3. října 2005 byl prostřednictvím zástupce města Ing. Jany Horové zaslán Národnímu Památkovému ústavu v Praze, ú.o.p. Středních Čech v Praze.
Návrh se dostal do rukou Ing. arch. Jana Pešty
a Šárky Koukalové, kteří během roku 2006 původní verzi přehodnotili. Jejich pozornosti neušla nesprávná
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datace a několik nepřesností. Památková péče vypracovala na konci roku za použití podnětu pana Pokorného nový návrh doplněný odbornou deskripcí, kde
bylo poukázáno na skutečnost, že jde o stavbu klasicistní z počátku nebo poloviny 19. století. Ve zprávě
ze dne 30. 11. 2006 se Jan Pešta pozastavuje nad stavebním provedení a dobrým technickým stavem mostku, jenž se v terénu s takovou velikostí objevuje ojediněle. Zpracovaný návrh byl zaslán na Ministerstvo
kultury, kde byl mostek dne 9. března 2007 vyhlášen
Kulturní památkou. Můžeme otevřít šampaňské...
Od konce loňského roku se do věci vložila také historická sekce místního Klubu přátel historie a přírody,
která si všimla opomíjeného významu stavby a neúplnosti v dataci. A tak se členové zmíněné sekce dali do
objasňování a bádání v mlhavé historii. Hodiny prosezené v archivech přinesly sladké ovoce – prokazatelné doklady o původu a významu této stavby i celé lokality: „Stavba mostku byla zahájena v roce 1842 na místě
původního dřevěného mostu. Primárním účelem existence tohoto mostku bylo překlenutí lužinatého údolí
potoka Výmoly při nově zřízené silnici napříč Škvoreckým panstvím v polovině 19. století. Tato nová komunikace se stala velmi důležitou zásobovací spojnicí mezi
Kostelcem nad Černými lesy, Škvorcem a Prahou.“
Jedním dokladem je tzv. Indikační skica Stabilního
katastru z roku 1841, kde je mostek zakreslen žlutě
jako dřevěný se šrafy – prkny. V o rok mladší Originální mapě Stabilního katastru byl mostek zakreslen růžově – tedy již jako kamenný. To vše směle doplňuje
Výkaz o spotřebě kamene ze dne 30. června 1842,
kterýžto kámen byl určen právě na stavbu dnešního
klasicistního díla. Význam mostku spočíval na zřízení
nové silniční spojky, která jako silnice vyšší třídy protínala celé Škvorecké panství. Se zánikem panství roku
1848 pozvolna upadal význam této silnice a všech
drobných staveb (mostků) v její délce. To vše zpracovala Historická sekce v doplňující dokumentaci uzavřené 15. dubna 2007 a ta byla předložena Památkové
péči, Ministerstvu kultury, Státnímu oblastnímu archivu v Praze, Regionálnímu muzeu v Čelákovicích a samozřejmě městu Úvaly.
Jan Psota ml., Milan Bednář
a Mgr. arch. Jiří Jindřich,
členové historické sekce Klubu přátel historie
a přírody Úval a okolí
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věnuje ve svých projektech. V Praze se od 24. do
27. 5. 2007 představí ve společném stanu na Střeleckém ostrově jak vybrané složky rezortu MV – Policie
ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, odbor tisku a PR
MV, tak i nově přizvaná spolupracující občanská sdružení: o. s. Zdraví-život a o. s. Psi pro život.
Oblíbené preventivní projekty, které si našly cestu
nejen k dětem ale i k rodičům a pedagogům, doplní
mj. besedy, soutěže, tvůrčí dílny, ukázky z činnosti
Policie ČR, hasičů a občanských sdružení. Nebude
chybět ani prezentace celorepublikové soutěže Svět
očima dětí, jejíž 4. kolo letos probíhá.
Více informací o soutěžích a projektech mohou zájemci získat na internetových stránkách: Svět očima
dětí - projekt pro děti základních škol, dětských domovů a mateřských škol - www.mvcr.cz/soutez
Dráček Záchranáček - projekt zaměřený na děti
předškolního a mladšího školního věku seznamuje děti
s pravidly bezpečného chování nejen při mimořádných
událostech a přibližuje činnosti hasičských záchranných sborů - www.mvcr.cz/hasici
Ochrana člověka za mimořádných událostí - ukázky vzdělávacích projektů určených pedagogům, ale
také široké veřejnosti - www.mvcr.cz/hasici
Nabídka preventivně informačních materiálů Policie ČR - www.mvcr.cz/policie/prevence.html .
Mgr. Jarmila Hanková,
odbor tisku a public relations Ministerstva vnitra

Běh za újezdskou sovou
ŠSK Újezd nad Lesy - oddíl lehké atletiky ve spolupráci
s Městskou částí Praha 21 a sdružením Maminy
z újezdské roviny pořádá 2. ročník lesního běhu BĚH
O POHÁR STAROSTY aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU.
Podnik se koná v neděli 20. května 2007 na lesních
cestách poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově.
Přihlášky na místě startu od 8 hod, nejpozději 15 minut před startem příslušné kategorie. Startovné žáci a
předškolní 10,- Kč, dospělí 30,- Kč.
Kategorie:

Ministerstvo vnitra na
Bambiriádě 2007
Stejně jako v předchozích letech se na konci května
otevřou brány do báječného dětského světa - BAMBIRIÁDY – místa her, zábavy, poučení, preventivních informací a kontaktů. Ústředním tématem projektu je
motto: Každý jsme jiný, všichni rovnoprávní. V 27 městech po celé ČR tak budou moci děti i jejich rodiče získat cenné informace o nabídkách jak hodnotně trávit
volný čas a seznámit se s činností různých sdružení,
klubů, nadací a mj. i Ministerstva vnitra, které se preventivním a vzdělávacím aktivitám zaměřeným na děti

Info na tel: 607 148 116, 777 157 075
nebo mail Zuzana.Olsanova@cdt.cz
Zuzana Olšanová
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Naši jubilanti
V měsíci květnu se dožívají významného životního jubilea tito naši spoluobčané:
Božena Drncová
Jana Nývltová
Antonie Šťastná
Eva Kabrnová
Zdena Hupková
Jiří Kander
Vladimír Škarda
Jarmila Patočková

Jaroslava Podubecká
Marie Bezděková
Libuše Hrubá
Marie Čapková
Bruno Fadrhonc
Ladislav Šolc
Ladislav Dvořáček
Vlastislav Laňar

Přejeme jim ještě mnoho šťastných let!

Důležitá telefonní čísla
Telefonní čísla na policii:
V případě potřeby volejte na telefonní číslo
281 918 886 (operační číslo pro MČ Praha 14)
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

Telefonní čísla na hasiče a záchranku:
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

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 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
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
ÚŘAD MČ PRAHA 21
www.praha21.cz
adresa: Staroklánovická 260,
190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
tel. ústředna: 281 012 911
fax:
281971531
úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30
pátek:
8:00 - 12:00
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Inzerce
POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY

AUTODOPRAVA - NONSTOP

VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA
JEDNOHROB ŽULA
DVOJHROB ŽULA

OD
OD
OD

MILAN PETRUŽÁLEK

9 000,- Kč bez DPH
19 000,- Kč bez DPH
29 000,- Kč bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBŮ,
NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ S DOPORUČENÍM A NEZÁVAZNÉ
ROZPOČTY PO TEL. DOHODĚ I MIMO PRACOVNÍ DOBU
VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ.

z
z
z
z
z

odvoz kontejnery
sutě, odpad, písky
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra
zemní a výkopové práce

Provozovna:

Novozámecká 520,
190 12 Praha 9

U strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel.:/Fax: 274 778 389
Mobil:
602 321 762, 602 379 162
e-mail:
firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz
Po 800–1730

Út–Čt 800–1630

Pá 800–1530

Tel.: 281 931 164,
Mobil: 603 242 142
Fax: 281 931 512

Rodina hledá ke koupi
stavební poz emek nad 800 m2
nebo dům
k rekonstrukci i s pozemkem
v Klánovicích, nejlépe v blízkosti lesa.
Platba ihned.
Cenu respektujeme .
P ro s í m e vo l e j t e t e l . : 6 0 2 3 2 7 4 2 3

Z Š a P r a k t i c k á š ko l a Ú v a l y
přijme od 1.9. 2007
u č i t e l e p ro
d í l e n s ko u p r a c o v n í v ý c h ov u c h l a p c ů .
Te l . : 2 8 1 9 8 1 2 4 4 .
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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

„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 !!!
✓ C i h l o v ý z d í c í s y s t é m P O ROT H E R M , p ř e s n é t vá r n i c e Y T O N G , š e d é t vá r n i c e H + H , c i h l y, p ř e k l a d y,
s t r o p n í s y s t é m H U R D I S , M I A KO
✓ 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 !!

Klánovický zpravodaj
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QUATTRO

zástupce specializované a zkušené CK
v oblasti studia v zahraničí Vám nabízí
„bezplatnou“ pomoc v orientaci v široké nabídce
studia v zahraničí a jeho správnou volbu.
Výhoda: -

osobní kontakt
sleva na zvoleném kurzu
časová flexibilita
záruka kvality a serióznosti

Kurzy do celého světa pro děti a mládež,
dospělé a manažery, kurzy se zkouškou
od 2 týdnů a více.

Udělejte si život a prázdniny zajímavější !!!
Telefon:
Mobil:
E-mail:

281 963 883 i záznamník
723 842 864
kuzi@volny.cz

strana

45

Klánovický zpravodaj

5

XVI. ročník

strana

46

Klánovický zpravodaj

5

XVI. ročník

strana

47

Obchodní firma hledá
pracovníka na pozici ASISTENT IKA
a dále OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou, aktivní
přístup k práci, znalost práce na
PC, flexibilitu, schopnost komunikace, samostatnost, trestní bezúhonnost, řidičský průkaz sk.B
(obch. zástupce), AJ nebo NJ na
komunikativní úrovni (asistentka).
Vhodné i pro absolventy.
nabízíme:

zajímavou práci s odpovídajícím
finančním ohodnocením, zaškolení.

Životopis zasílejte na almeco(6)seznam.cz,

KURZY JOGY V KLÁNOVICÍCH
Výuka v malých skupinách v příjemném prostředí
Vhodné pro všechny věkové kategorie

Začátečníci: každé pondělí 18,30 – 20,00
a každé úterý 9,00 –10,30
Pokročilí:

každou středu 18,30 – 20,00

Registrace na info@jogaklanovice.cz nebo 775 330 217

KOUPÍM DŮM V KLÁNOVICÍCH,
případně směním dům
v Poděbradech.
Bližší informace na
tel.č.: 723 818 520
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5

XVI. ročník

strana

®

STAVEBNINY STAKO
Akce KVĚTEN

Sulovická 1234, Praha 9-Újezd nad Lesy
Tel.: 281 972 245-6, 724 271 834, 728 874 254
e-mail: stako@volny.cz
DOPRAVA DO KLÁNOVIC AUTEM S HR ZDARMA

cihlový systém ECOTON (dovoz Německo) – bezkonkurenční ceny,
broušené cihly ECOTON, lepidlo zdarma, AKU cihly – bezkonkurenční ceny
POROTHERM, SUPERTHERM – slevy až 35 %
tvárnice YTONG, H+H, Q-POR, veškeré cihly, překlady, stropní systém
MIAKO a HURDIS – slevy až 20 %
cement, vápno, malty, omítky, betony, štuky, lepidla, sádry, sanační omítky, keraštuk,
penetrace – KNAUF, BUILDING, MUREXIN, HASIT – slevy až 20 %
střešní tašky BRAMAC, KM BETA, TONDACH, JUNGMEIER a ostatní systémy
(plech, lepenka) – slevy až 20 %
tepelné izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, lepenky, tekuté lepenky – slevy až 30 %
kompletní sádrokartonový systém KNAUF, RIGIPS – slevy až 20 %
řezivo, latě, prkna, trámy, fošny, krovy na zakázku
ztracené bednění, betonové tvárnice, plotové prvky, betonová dlažba, obrubníky – sleva až 20 %
keramické dlažby a obklady, sanitární keramika – sleva až 20 %
PU pěny, silikáty, akryláty, barvy, ředidla – DenBraven, MAKROFLEX, SOUDAL – slevy až 20 %
dveře, okna, zárubně, hutní materiál, bet. sítě, žebírková ocel – slevy až 10 %
vnitřní a fasádní barvy PRIMALEX MISTRAL – slevy až 10 %
velký výběr nářadí, žebříky, ochranné pomůcky aj. – slevy až 10 %
komínový systém SCHIEDEL, EKO komíny, CIKO komíny, ASV komíny – slevy až 15 %
střešní okna VELUX, PRIMA FENESTRA – slevy až 15 %
slevy z ceníku výrobců
+ rozvoz materiálu IVECO s HR do 14 m, LIAZ s HR,
+ kompletní zásobování staveb a kamionové dodávky
+ základní slevy pro stavební firmy a individuální slevy dle domluvy ve stavebninách

Po uzávěrce

CLAIRETON CHORALE
„Děti, které zpívají srdcem…“
Tepla a sucha udeřila a děti nejraději skotačí venku. Přesto nechodí pilně jen do školy, ale i pravidelně
na zkoušky našeho sboru a nacvičujeme společně
nový program. Ochutnávka – viz plakát. Bude to závěrečný koncert tohoto školního roku a bude pojat,
jak jinak, opět originálně a netradičně. Přijďte se tedy
podívat do Horních Počernic v sobotu, 9. června od
18:00. Vezměte s sebou své příbuzné, přátele, kamarády a známé. Přijďte se pobavit při známých či méně
známých hitech hudby druhé poloviny 20. století
a začátku 21. století. Zveme především děti, které mohou popřemýšlet, zda by se jim líbilo chodit od září
mezi nás. Doplnit naše řady a rozšířit možnosti
a schopnosti sboru. Více v příštím čísle KZ.
Přeji všem krásný květen plný radosti a spoustu zábavy při našich kulturních setkáních. Více info na
www.claireton-chorale.com

Vítězslav Maštalíř
klavírista a hudební skladatel
info@claireton-chorale.com
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587
http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na květen 2007
Podpis petice k zátěži MČ Praha – Klánovice a obce Šestajovice provozem dálnice D11
Od 1. května podpisové archy v KC Beseda! Jde i o vás! Přidejte se!
Informace pro obyvatele Újezda n. Lesy! Program Klánovického fóra bude od června zveřejňován pouze v Újezdském zpravodaji. Z důvodu
vysokých nákladů nebudeme dělat roznášku do schránek. Proto doporučujeme všem újezdským, kteří mají zájem o 100% informace o kultuře
„za humny“, přihlásit se k odběru emailového zpravodaje na webu www.klanovickeforum.cz nebo zasláním žádosti na email
info@klanovickeforum.cz
Středa, 2.5., 18.00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY - OBRAZY TÁNI MACHOLDOVÉ

Čtvrtek, 3.5., 18.00 hod. a 20.00 hod. KINO – VRATNÉ LÁHVE (ČR – 2007)
Komedie, 95 min, přístupný, režie: Jan Svěrák, hrají: Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Macháček, Pavel Landovský,Jan
Budař, Nela Boudová, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský.
Pátek, 4.5. 15.00 hod.
KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
Kurz pletení z pedigu. Opět s Magrátou www.magrata.cz. Vstupné: 120,-Kč/4.hod + použitý materiál.
Sobota, 5.5. 19.00 hod.
POETICKÝ POŘAD – JAK ZPÍVAJÍ HOUBY
Repríza pořadu z loňského května. Poetický pořad kombinující zábavné mluvené slovo, digitální projekce a hudební doprovod v podání
hudebního skladatele Václava Hálka, Ing. Jiřího Bajera – mykologa a autora fotografií a Jana Kvapila – houslisty a člena České filharmonie.
Vstupné: 65,-Kč dospělí, 45,-Kč důchodci a studenti.
Úterý, 8.5., 19.30 hod.
KINO – DREAM GIRLS (USA – 2006)
Muzikál, 130 min,, české titulky , od 12 let , režie: Bill Condon, hrají: Beyoncé Knowles, Jamie Foxx, Eddie Murphy, Danny Glover, Jennifer
Hudson. Jednoduchý a přitom neuvěřitelně silný je příběh muzikálu Dreamgirls zachycuje trnitou cestu za slávou v podání dívčího tria Dreamettes,
jejich vzestupy a pády, oběti, které musely svému snu přinést, a hlavně je plný skvělé hudby.
Středa, 9.5.,19.00 hod.
9. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK – LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ KAVÁRNA NA TÉMA
!! pozor nepřehlédněte !!
MICHAL VIEWEGH
Muž, který naučil národ vyslovovat slovo „viewegh“, milovaný i proklínaný, rozhodně však nejúspěšnější současný český spisovatel Michal
Viewegh zavítá do klánovického kina. Přijede představit svoji novou knihu Andělé všedního dne, která vyjde 3. května, a zároveň bude
podroben křížovému výslechu ze strany moderátorů i publika. Připravte si své dotazy na mistra, případně knihy k podpisu. Večer ctitelů literatury
zpestří hudební skupina Pilgrim Pimple (kytara, akordeon, klarinet, baskytara, housle, perkuse). Pořadem provázejí Jan Nejedlý a Zora Šimůnková.
50,-Kč
Sobota, 12.5., 16.00 hod.
KONCERT – LUKY LUKÁČ (KŘEST NOVÉHO CD)
Folkový písničkář Luky Lukáč. U příležitosti křtu jeho nového CD si s ním do parku v KC Beseda (či kavárny při nepřízni počasí) přijdou zahrát
jeho přátelé a kamarádi, se kterými na desce spolupracoval (J.Mottl, V. Maštalíř a další) http://web.telecom.cz/luky/ Vstupné: dobrovolné
Neděle, 13.5., 16.00 hod.
DEN MATEK S MATEŘSKÝM CENTREM
Rodinné představení Výlet na Říp, loutková pohádka pro diváky od 3 do 90 let. Poté bude následovat loutková dílna a také dílna pro šikovné ruce
o korálkování. Dále ochutnávky a prezentace. Prodej šperků a kosmetiky. Pozor!! Zajistěte si místenky na tel. 604 315 231!!! Vstupné 40,-Kč/os.
Úterý, 15.5. 10.00 hod.
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY – THE OFFICE
Jazykový kurz v kavárně KC Beseda, 60 min. Každý, kdo chce rozvinout nebo osvěžit svoje znalosti z angličtiny je vítán. Zkusit to muže každý,
kdo má chuť. Kurz vede lektorka se zahraničními zkušenostmi. Vstupné: 50,-Kč/60min.
Čtvrtek, 18.5. 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – KDO JE TADY ŘEDITEL (DÁNSKO - 2006)
Komedie, 100 minut,, české titulky, od 15 let, režie: Lars von Trier. Majitel IT agentury si vytvořil postavu imaginárního šéfa, ale když
chce firmu prodat, nezbývá mu než najmout podřadného herce, který bude zaskakovat nejen při jednáních.
Sobota, 19.5.,16.00 hod.
SPOLEČNĚ PROTI RASISMU – DIGITÁLNÍ PROJEKCE
Projekce dokumentárního filmu „Skinheads Attituide“ o vývoji „subkultury“ skinheads. Následovat budou (v klubu Black Pes) beseda
s odborníky na dané téma za účasti ministryně vlády MUDr. Džamely Stehlíkové a koncert skupin Le Laple, Red Insect a dalších. Vstup: zdarma
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Neděle, 20.5., !!! 10.00 hod. !!!
RODINNÉ KINO – PAST NA ŽRALOKA (USA/KOREA)
Animovaná pohádka, 77min, český dabing, přístupný, režie: Howard E. Baker, John Fox. Rybí kluk Panki se přestěhuje na nový korálový
útes. Potká rybí slečnu, krásnou Kordelii. Dokáže získat lásku své vyvolené a zároveň ji i útes ochránit před divokým žralokem?
Neděle, 20.5., 19.30 hod.
ZUZANA BUBÍLKOVÁ – NOVÉ VYDÁNÍ POŘADU POLITICKÉ HARAŠENÍ
Politici si z nás dělají legraci každý den, tak proč bychom jim to nemohli čas od času oplatit! Zuzana Bubílková vrací politikům jejich fauly
v populárním satirickém pořadu. Děkujeme MUDr. Brabencovi za zprostředkování a finanční podporu tohoto pořadu. Vstupné: 110,-Kč
Úterý, 22.5., 19.30 hod.
KINO – PRÁZDNINY MR. BEANA (VB – 2006)
Komedie, 90 min, přístupný, titulky, režie: Steve Bendelack. Hrají: Rowan Atkinson, Jean Rochefort, Karel Roden, Willem Dafoe, Max Baldry
Původně chtěl pan Bean na Francouzské riviéře pouze nachytat trochu bronzu a pár dní si odpočinout…
Čtvrtek, 24.5., 17.00 hod.

VERNISÁŽ VÝSTAVY – DĚTSKÁ TVORBA ZŠ JIRNY

Čtvrtek, 24.5., 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – KNIHA REKORDŮ ŠUTKY (SRBSKO/ČH, ČR, SR,FIN-2005)
Komedie, 79 min,režie: Aleksandar Manič. Film je především zábavnou cestou za neuvěřitelnými disciplínami, osudy a hlavně rekordy, na
které nenarazíte nikde jinde na světě.
Středa, 30.5., 10.00 hod.
DĚTSKÉ DIVADLO – BABKA CHŇAPKA (DIV. SPOL. BUCHTY A LOUTKY)
Do milého a pěkně uklizeného domečku tří medvědů vtrhla babka. Přišla a nezaťukala na dveře, protože na dveře ťukají jenom hodné babky.
Zlá babka Chňapka vlezla do domu oknem a rázem je všechno vzhůru nohama. Představení je určeno pro děti od tří let. Vstupné: 35,-Kč/os.
Čtvrtek, 31.5. 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – GOYOVY PŘÍZRAKY (USA - 2006)
Drama. 114 min , české titulky, od 15 let, režie: Miloš Forman Hrají: Javier Bardem, Natalie Portmon. Příběh se odehrává v roce 1792, kdy
Goya nastoupil na španělský královský dvůr jako dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi, jeho múzy Ines a přítele, katolického mnicha
Lorenza.
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
Připravujeme na červen:

Pátek, 1.6., 19.00 hod.

KONCERT – MICHAL PAVLÍČEK, MONIKA NAČEVA
A DJ FIVE

Velký koncert ke dni dětí na školním nádvoří mezi Halou starosty Hanzala a školou. Ve spolupráci se ZŠ a ÚMČ.

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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