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V tomto
čísle najdete:
Rozhovor s klánovickým
starostou



Plán opravy komunikací



Odborníci o našem lese



Novinky v knihovně



Klánovické fórum



Výlov na Placinách



ZDARMA

Starší přípravka MINI 10 umí svým soupeřům nadělovat deset i
více gólů. Další informace o klánovických fotbalistech najdete
uvnitř čísla.
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z historie

17. listopad
V sobotu 17. listopadu slavíme státní svátek – Den boje
za svobodu a demokracii. Připomíná dvě události, kdy studenti veřejně vystoupili proti nesvobodě. V roce 1939 byla
jejich manifestace při pohřbu Jana Opletala rozehnána,
vůdcové studentů byli popraveni a české vysoké školy po
zbytek 2. světové války zavřeny. V listopadu 1989 střet
studentů s policií na Národní třídě, kde bylo mnoho účastníků průvodu surově zbito, spustil lavinu vystoupení za
svobodu a demokracii. Český národ se probudil z letargie.
Následovaly četné demonstrace, generální stávka a řada
jednání představitelů staré i nové moci. Z ústavy byl vypuštěn článek o vedoucí úloze komunistické strany, byla
vytvořena reformní vláda. Celý proces vyvrcholil volbou
disidenta Václava Havla prezidentem Československa
v prosinci 1989.
Jiří Crkal st.

omluvy šéfredaktora
Omlouvám se našemu fotoreportérovi Tomáši Hradeckému, jehož jsem omylem v minulém čísle Zpravodaje
označil za autora snímku z besedy o TGM v cyklu pořadů
Clubu 2002. Dále se omlouvám všem čtenářům, že jsem
taktéž v minulém čísle opomněl informovat o přistavení
kontejneru na objemný odpad 20. října.
S díky za pochopení
Tomáš Ruda

slovo starosty
Vážení občané Klánovic, opět nám utekl měsíc, který
nám svou barevností osobitým způsobem ukázal, co
příroda všechno taky umí, jak je krásná, a že bychom
se nad její ochranou měli více lidsky s pokorou zamýšlet. Avšak k realitě života naší městské části.
K tomu pozitivnímu z posledních dnů patří především
získání dotace od Magistrátu hl.m.Prahy ve výši 1,5
milionu Kč na stavební úpravy budovy ZŠ ve Smržovské č.1, kde nás trápí především dále neúnosný stav
vlhkosti. Záměrem je provést potřebné práce v co nejkratším termínu.
V souladu s úkolem z posledního zasedání zastupitelů naší MČ jsem vyhlásil termíny konání dalších zasedání v tomto a příštím roce:
pondělí 17.12.2007 v 17.30 hodin - úřad MČ Klánovice
pondělí 17.03.2008 v 18 hodin - KC Beseda
pondělí 16.06.2008 v 17.30 hodin - úřad MČ Klánovice
pondělí 15.09.2008 v 18 hodin - KC Beseda
pondělí 15.12.2008 v 17.30 hodin - úřad MČ Klánovice
Samozřejmě, že toto vyhlášení nemá vliv na možnost
konání dalších mimořádných zasedání, respektive na
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případné změny v návaznosti na vzniklé závažné okolnosti.
K diskusím kolem výstavby našeho Domu chráněného
bydlení se vracím nejprve následnou rekapitulací. Vzhledem k některým rozšiřovaným negativním informacím
považuji za žádoucí uvést především stručný chronologický přehled jednotlivých faktů:
• od pana radního Janečka a ředitele OMI pana Tomana jsem získal příslib uvolnění peněz na zahájení
první etapy v 6/07, což bylo realizováno, plánované stavební práce byly provedeny a bylo tak zachráněno propadnutí náročně připraveného projektu
• od pana radního Janečka jsem dostal příslib, že ve
stavbě bude dále kontinuálně pokračováno, a že provoz zařízení bude plně v kompetenci naší MČ včetně
obsazování a jmenování ředitele
• pana radního Janečka navštívili pan Doc.Turek a
paní JUDr.Papežová (o tomto jejich jednání jsem dostal sporadickou telefonickou informaci až na mé vyžádání),
• při následném jednání s panem radním Janečkem a
s panem ředitelem Tomanem mi byl překvapivě sdělen
záměr stavbu přenechat soukromému investorovi
• při mnou vyžádaném návazném osobním jednání
s panem radním Janečkem se mi podařilo situaci zatím částečně zvrátit zpět a získal jsem příslib opětného prošetření možnosti zajištění investování stavby z
prostředků magistrátu hl.m.Prahy.
Chci vás ujistit, že využiji veškerých dostupných
možností, abych dosáhl výstavby našeho Domu chráněného bydlení z prostředků hl.m.Prahy, neboť jsem jednoznačně přesvědčen, že toto řešení oproti výstavbě
přes soukromého investora dává pak nejlevnější možnosti z hlediska jak provozu, tak výše úhrady za pobyt
v zařízení. Jsem si vědom, že podpora v tomto mém
úsilí nebude jednoznačná, a to třeba i z důvodu, že pozemek by se v příštím volebním období mohl třeba někomu hodit na všelijaká jiná využití. A to, že projekt i
přes evidentní úsilí některých spoluobčanů nepropadl,
považuji pro Klánovice za úspěch. Je třeba vnímat realitu, že lidstvo obecně stárne a že patří k morálním
povinnostem domy pro seniory též zajišťovat. Nerespektovat tuto skutečnost považuji za krátkozraké a zcela
nezodpovědné. Je proto však třeba taky něco udělat a
nestrkat před tímto problémem současné doby alibisticky hlavu do písku. A nemohu nepoukázat na diametrálně odlišný přístup klánovické ODS a sousední
újezdské a to nejen ke golfu, ale i k výstavbě domu pro
seniory. Takže koho nám klánovická ODS vlastně prezentuje?
Jsem si vědom, že některým spoluobčanům připadá téma klánovického golfu již unavující. Bohužel jde
stále o rozehranou partii, jejíž výsledek výrazně ovlivní historicky a nevratně další život v Klánovicích. Já i
většina zvolených klánovických zastupitelů jsme šli do
voleb s cílem zabránit výstavbě golfového areálu na úkor
Klánovického lesa. Tím chci zároveň říci, že za svým
volebním slibem si jednoznačně stojíme. V této souvislosti chci vyjádřit poděkování za veškerá vyjádření
podpory, která nám přicházejí nejen z Prahy a okolí,
ale i z nejrůznějších míst republiky, ze zahraničí a do-

Klánovický zpravodaj

11

XVI. ročník

konce až od rodačky z Aljašky, která doslova píše: „Každopádně po nastínění situace v Klánovicích (jeden z
mála větších lesů v okolí Prahy, hustota obyvatel, blízkost dalších golfových hřišť) se většina mých amerických přátel shodla na tom, ze kácet Klánovický les je
‚nezodpovědné bláznovství‘, zejména pokud jsou v okolí
jiné možné lokality“. Na internetu je seriozně formulovaná anketa „Pro Klánovický les“, kde je už přes 19000
podpisů. Dále spolek Újezdský STROM vytvořil anketu, ve které se lidé ptají všech sedmdesáti zastupitelů
hl.m.Prahy na jejich postoj. V odpovědi na každý dopis
je zastupiteli položena otázka, zda je pro les nebo golf.
Tyto odpovědi jsou sčítány a uvedeny v tabulce všech
zastupitelů společně s počty obdržených otevřených
dopisů a odpovědí na ně. Zlatý slavík Divokej Bill má v
listopadu koncert v Sazka Aréně, kde přislíbil vyslovit
svou podporu Klánovickému lesu, očekává se až deset
tisíc návštěvníků. Chci říci, že nejen jménem svým děkuji všem, kteří poskytují nám, respektive Klánovickému lesu, jakoukoliv morální podporu. Návazně považuji
za korektní uvést obdiv k úsilí, který v tomto našem
souboji za Klánovický les vynakládá zastupitelka
hl.m.Prahy paní Ing.E.Tylová.
Rád bych se vyslovil také k otázce mediálního obrazu vytvářeného kolem kauzy golf. Je totiž vskutku
pozoruhodné, jak některé, jinak seriozně píšící deníky
se k této věci staví. Pokud MF DNES věnuje téměř
celou stránku svého celostátního vydání zřejmě náhodou přímo v den naší demonstrace před Magistrátem
tomu, aby zveřejnila nepodložené dohady, dojmy či
spekulace jisté paní stojící za golfovým projektem, a
pokud Hospodářské noviny vážně citují tu samou paní
doporučující návštěvníkům našeho lesa v budoucnu
neprůstřelné vesty, asi nejsem sám, kdo nad tím nevěřícně kroutí hlavou. Čím je asi tento postup jinak seriozně píšících periodik motivován? Druhé jmenované
periodikum uveřejnilo dne 12.9. článek Klánovický les:
do hry vstoupili myslivci. Na jeho konci mylně uvádí,
že „firma Euroform dluží hlavnímu městu Praha 170
milionů korun“, přičemž podsouvá tato slova mně.
K tomuto uvádím, že tento článek mi vůbec nebyl poskytnut k autorizaci. Ve skutečnosti tuto částku dluží
Praze firma EUROCAST, a.s., dříve PREFA, a.s., Ústí
nad Labem, která byla dříve zakládajícím společníkem
společnosti EUROFORM, spol. s r.o. (dříve pojmenované EUROCAST SALES, spol. s r.o.). Dle údajů
z obchodního rejstříku byla společnost EUROFORM,
spol. s r.o., až do 23.8.2007 jediným akcionářem společnosti Forest Golf Resort Praha, a.s., tedy investora
golfového projektu v Klánovickém lese. Tyto informace
byly m.j. prezentovány též ve veřejné tiskové zprávě
pro novináře dne 4.9.2007, a částečně téhož dne i českou televizí. V rámci též těchto informací měl se mnou
pan redaktor Hospodářských novin telefonický rozhovor. V novinách vyšlo však něco jiného a jak uvádím,
bez možnosti mé autorizace. Jen doufám, že jde pouze
o nepřesné zpracování poskytnutých informací.
Z vlastní zkušenosti mi přijde obecně vůbec zvláštní, jak některé společnosti u nás se v zájmu úspěchu
musí často přetransformovávat. Sám jsem pracoval
téměř dvacet let pro zahraniční společnost, která za
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dobu svého trvání, přes 55 let, nesla stále stejný název. Je ale pravda, že tato společnost se soustřeďovala na výrobu kvalitních ložisek.
Informuji, že společnost FGRP podala na magistrát
hl.m.Prahy dne 10.10.t.r. podnět k pozastavení výkonu
usnesení zastupitelstva MČ Praha-Klánovice č.30/2005
ze dne 8.9.2005 týkajícího se změny územního plánu
v k.ú. Klánovice (SO2 na LR). Podání tohoto podnětu je
především zdůvodňováno, že zastupitelstvo rozhodovalo „o otázce, která nebyla na programu jednání“. Zákon však umožňuje zastupitelům zařadit na program
jednání i další body, respektive náplň navržených bodů
jednání i upravovat. A občanům se ohlašuje „navržený
program“, který až na zasedání zastupitelé schvalují,
je přeci nereálné ohlašovat „schválený“ program. Jinými slovy, o jaké tady jde nové úsilí, si čtenář domyslí
už sám.
A ještě v návaznosti na naši demonstraci za záchranu
Klánovického lesa dne 6.9.t.r. před Pražským magistrátem bych chtěl i já vyjádřit své sympatie učitelce
naší ZŠ paní Mgr.Aleně Najedlé, zejména když se dozvídám, jak „jistí“ projevují starost, zda se učitelé nevhodně neangažují na demonstracích. Nejspíš „tito“ hůře
nesou, že jsou taky učitelé, kteří vedou děti spíše
k lásce k přírodě než k bezohlednému byznysu, a taky
jim nejspíš uniká, že podobnými metodami si příliš přízně nezískají.
Ve schránkách klánovických občanů se v poslední
době objevilo již druhé vydání občasníku přátel Klánovic „Klánovice dnes“, který dále přispívá
k informovanosti spoluobčanů. Škoda, že úroveň kazí
článek na str.11 „Výstava naruby“, který je oproti ostatním jako jediný nepodepsaný (tajemný „frak“) a dle mého
názoru jeho neobjektivita k tomuto nepodepsání zadává důvod. Pro doplnění tohoto článku uvádím informaci, že na popisovanou akci v KC Beseda byly posléze
podány dvě stížnosti. Na zastupitelku hl.m.Prahy paní
Ing.Evu Tylovou a z České inspekce životního prostředí na pana Karla Kerouše a to v návaznosti na jejich
vystoupení v rámci této akce, pro údajný střet zájmů.
Myslím, že je žádoucí, aby i o tomto byli spoluobčané
informováni.
Řada čtenářů Klánovického zpravodaje bude mít
možná tentokrát ke mně výhrady, že jsem se zde
v tomto rozsahu věnoval kauze klánovického golfu. Je
to ale i v souvislosti s tím, že některé informace o dění
v Klánovicích jsou uvedeny v mém rozhovoru
s šéfredaktorem KZ Ing.Rudou. Ale jak z uvedeného
vidíte, tahy na šachovnici Klánovického lesa doslova
gradují a pro Klánovice jde skutečně o hodně, nedivte
se proto, že situaci nepodceňuji a informuji Vás podrobněji o této pro Klánovice historické kauze. Rozhodující
termín, kdy má Zastupitelstvo hl.m.Prahy rozhodovat
o změně územního plánu vlny 07, kde je i naše změna
č.1733/07 (SO2 na LR), byl z jiných objektivních důvodů znovu odložen a vše bude nejspíš projednáváno až
na prosincovém zasedání (listopadové bude především
věnováno rozpočtu). A prohrát tuto partii považuji pro
Klánovice za nevratně osudné.
Ladislav Hrabal
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informace úřadu MČ

Spalování listí je zakázáno
Tak jako každý podzim Úřad městské části Praha-Klánovice upozorňuje, že pálení listí, trávy, jakož i jiného odpadu ze zeleně a odpadu vůbec je zakázáno. Tento zákaz je
obsažen v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a jeho
překročení může být dle téhož zákona potrestáno
v přestupkovém řízení pokutou až do výše 150.000,- Kč. Na
otevřených ohništích, v zahradních krbech aj. smí být spalováno jen suché dřevo a dřevěné uhlí. Fyzické i právnické
osoby mají dle téhož zákona povinnost omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jimi vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší. Na dodržování
zákazu spalování odpadu dohlíží a jeho porušení postihuje
Městská policie (tel. 281 918 886) nebo Úřad městské části
(tel. 281 960 216).
Městská část Praha-Klánovice děkuje všem, kteří zákaz spalování odpadu dodržují, čímž přispívají k lepší kvalitě ovzduší v Klánovicích.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

Kontejnery na listí a rostlinný
odpad
Kontejnery na listí a rostlinný odpad budou přistaveny
v těchto termínech a na místech:
10.11.2007 od 9 hod. do 12 hod.
Přimské nám.
Aranžerská x Nové Dvory
17.11.2007 od 9 hod. do 12 hod.
Nepasické nám.
Medinská x Smiřická
Žádáme Vás, abyste rostlinný odpad neodkládali již v pátek
a okolo místa přistavení kontejnerů udržovali pořádek.
Alena Janoušková
referentka ÚMČ Klánovice
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dne 13. 11. 2007 (úterý) na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
17,40 hod – 18,00 hod
ul. Krovova (u pizzérie SAMOS)
18,10 hod – 18,30 hod
Přimské nám. (u autobusové zastávky)
18,40 hod – 19,00 hod
Alena Janoušková
referentka ÚMČ Klánovice

Pražská plynárenská, a.s.,
v Klánovicích
Mobilní obchodní kancelář Pražské Plynárenské, a.s.,
bude přistavena v těchto termínech:
5. listopad
12:30 – 15:00
3. prosinec
9:00 – 11:30
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW Transporter označeném logem Pražské plynárenské, a.s., zaparkovaném u Haly starosty Hanzala.
Stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s.,
si tu mohou vyřídit záležitosti související s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 nebo
Praze 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména tyto služby:
• zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací
adresy, jména atd.)
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
• informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury
Koncem roku 2007 budou oznámeny termíny pro další období. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané
přilehlých obcí a částí Prahy.
Ing. Stanislav Dušek,
tajemník Úřadu MČ

blahopřání

Kontejnery na objemný odpad
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v sobotu
dne 10.11.2007od 9,00 hod. do 13,00 hod.
na těchto místech:
Aranžerská (křižovatka s ul. Nové Dvory u separovaného
odpadu)
Přimské nám.
Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova za restaurací
SAMOS u transformátoru)
Alena Janoušková
referentka ÚMČ Klánovice

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

V listopadu oslaví významné životní výročí pan Zdeněk Kutzendörfer, člen prvého „porevolučního“ Místního zastupitelstva a první místostarosta Prahy-Klánovic.
Mám tu čest i radost, že mohu jubilantovi poděkovat za
vše, co pro budování obce vykonal, a do dalších, jistě
plodných let, popřát mnoho zdraví, elánu i svěžesti,
úspěchů a to nejen na zahrádce.
Ing. Ladislav Hrabal, CSc.
starosta,
Městská část Praha-Klánovice
Rádi se připojujeme ke gratulaci a za Klánovický zpravodaj
panu Kutzendörferovi přejeme hodně zdraví, radosti i spokojenosti. Dobře si pamatujeme ještě z dob Klánovických
novin, že byl vždy ochotný a připravený ke spolupráci, odpovídal na všechny naše otázky a že tak činil upřímně a
s noblesou.
Tomáš Ruda,
šéfredaktor KZ
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informace z výborů a komisí

Z jednání Dopravní komise
Členové komise se sešli, oproti původně plánovanému
termínu kolidujícímu s jednáním Místního zastupitelstva,
1.10.2007. V prvé řadě řešila komise stávající a budoucí dopravní problematiku místní komunikace Blešnovské a také
Axmanovy. K projektu pro územní řízení „TV Klánovice etapa
0003 komunikace III“ obdržel ÚMČ písemné připomínky
občanů bydlících v dané oblasti. Další připomínka a nabídka na zpracování návrhu dopravy na přechodné období, tj.
do uzavření akce, byly předloženy přímo na místě. Vzhledem k rozsahu podnětů se komise shodla, že veškerý materiál bude předložen (včetně dalších materiálů) inženýrské
firmě ZAVOS (zajišťuje inženýring pozemních komunikačních staveb v Klánovicích pro investora akce, kterým je OMI)
a firmě VSV Engineering, zpracovávající všechny stupně
projektové dokumentace. Návrh na žádost o dočasný obousměrný provoz v ulici Axmanova (předložený při jednání) by
měl být odborně vypracován a po jeho předložení v nejbližším
možném termínu projednán s občany bydlícími v přilehlé
oblasti.
Komise se seznámila s dopisem pana Ing. Stöhra a dohodla se na dalším postupu:
• Bude pořízena fotodokumentace stavu ulic Šlechtitelská a V Jehličině v oblasti koupaliště a dalších sportovně
restauračních míst.
• Komise zorganizuje jednání za účasti starosty MČ,
Ing. L. Hrabala, CSc., provozovatelů jednotlivých zařízení
(Camping Praha, K Klub, kynologický klub, fotbalový klub) a
několika členů dopravní komise o potřebách a možnostech
řešení parkování v dané lokalitě. Nájemce koupaliště bude
požádán o provozní řád parkoviště v jemu, pronajatém areálu. Setkání je plánováno na 29.10.2007.
• Na základě zjištěných skutečností bude navrženo několik alternativních řešení problematiky, poté zhodnoceno
dopravní komisí a následně projednáno se zúčastněnými.
Komise zamítla žádost fy. SEBE o umožnění parkování
na veřejném prostranství v ul. Axmanova. Dále komise vzala na vědomí návrhy na:
• Zabezpečení soukromého nemovitého majetku na ul.
Slavětínská (výjezd ze Šlechtitelské – č.p. 75), kde opět
dochází ke kolizím, a navrhla: požádat TSK o instalaci zábran (svodidel) mimo zpevněný vjezd do nemovitosti a jejich osazení reflexními upozorňovacími značkami. Dále
doporučí KŽP dosázení dřevin za svodidly.
• Seznámila se s požadavkem na vyznačení přechodu
Slavětínské v úrovni ul. Riegrova a doporučila uskutečnit
veškeré práce k jeho realizaci. Konkrétní podobu musí schválit
DI Policie ČR, aby mohla být zařazena do plánu prací TSK.
Takže prosíme, nebude to opravdu ze dne na den. (Slavětínská není místní komunikací!)
Jako poslední jednala o návrhu dopravního řešení přechodu železniční trati Kolín – Praha během rekonstrukce
kolejového tělesa. V případě, že nebude možno rekonstruovat stávající podchod za provozu po částech, projektanti
k zabezpečení chodců na mostě navrhují kyvadlové řízení
automobilové dopravy světelnou signalizací. Komise upřesnila, že je třeba signalizaci programovat tak, aby preferovala
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směr převládající zátěže. Jako další způsob bezpečné dopravy občanů mezi severním a jižním nástupištěm navrhla
požadovat zřízení kyvadlové dopravy malým autobusem.
Na závěr bych rád požádal spoluobčany, bydlící v ulicích,
kde probíhá jejich celková rekonstrukce, o trpělivost
s realizovanou stavbu ul. V Soudním a Medinská. Zejména není dobré řešit své problémy s jednotlivými pracovníky
Dálničních staveb na ulici. Jejich práce se řídí projektem, na
kterém nemohou nic měnit a který musí přesně realizovat.
Pokud někdo má k prováděné stavbě připomínky, prosím,
přij‘dte na ÚMČ a snažte se vyřešit své problémy, mnohdy i
nedorozumění, v klidu a nad potřebnou dokumentací. Stavbyvedoucí i jednotliví specialisté mají své okruhy oprávnění a do záležitostí, které mění rozpočet stavby,
nemohou zasahovat.
S poděkováním za Vaši trpělivost a porozumění
Jaroslav Losert

mimořádná akce MHMP

KONTEJNERY NA LISTÍ A ROSTLINNÝ ODPAD
Kontejnery na listí a rostlinný odpad, které nám v rámci
pilotního projektu sběru bioodpadu pomocí velkoobjemových
kontejnerů poskytne Magistrát hl.m. Prahy, budou přistaveny
v těchto termínech a na místech:
v sobotu 24. 11. 2007
od 8 hod. do 12 hod.
Lochenická x Medinská
Malšovická x Lovčická
od 14 hod. do 18 hod.
Zádražanská x V Cestkách
Dobřenická x Voňkova
Žádáme Vás, abyste rostlinný odpad neodkládali již v pátek
a okolo místa přistavení kontejnerů udržovali pořádek.
Alena Janoušková

z bloku zastupitele
• V zářijovém čísle KZ jsem vás informoval o svých snahách týkajících se navýšení počtu kontejnerů pro třídění
odpadu. Nejnovějším vylepšením je instalace dvojitých nádob na sklo, můžete do nich třídit zvlášť bílé a barevné sklo. V
této souvislosti děkuji paní Aleně Janouškové z klánovického Úřadu, která mé podněty pomohla zrealizovat.
• Podal jsem návrh na vybudování nového přechodu na
Slavětínské (na samém okraji Klánovic ve směru na Šestajovice). Především maminky s kočárky a starší lidé by tuto
novinku uvítali. Kladné vyjádření jsem získal od pana starosty Hrabala a realizaci přechodu doporučila také Dopravní komise vedená panem Losertem. Zbývá několik úředně technických kroků.
• Ještě se vracím do klánovické Knihovny, o které jsem
psal v minulém čísle. Pokud by někdo z vás chtěl vylepšit její
nabídku, má možnost a bude vítán! U případných mecenášů se přimlouvám zvláště za knížky pro školáky. Každý
takový dar udělá v příštích letech radost mnoha čtenářům.
• Nakonec si dovoluji požádat některé nejmenované spoluobčany, kteří si občas pletou Klánovický les se sběrným dvorem či kompostárnou, aby vše nepotřebné vozili na určená
místa. Ostatně, normální Evropané to tak běžně dělají.
Jiří Karban (SNK ED)
zastupitel MČ Praha-Klánovice
email: j.karban@centrum.cz
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rozhovor

Po roce se starostou Klánovic
Zakrátko uplyne rok od ustavujícího zasedání
klánovického zastupitelstva, vzešlého z loňských
komunálních voleb. Naše povídání se starostou Klánovic, Ing. Ladislavem Hrabalem, CSc, jsme proto
začali otázkou na hodnocení tohoto roku - co se
povedlo, co ne:
Omlouvám se zde předem, pokud v rámci této
široké otázky něco opomenu. Povedlo se nastartovat činnost komisí. Snad lze objektivně říci, že
na vyšší úrovni, než tady kdy byla. I na to se však
objevila negativní kritika, a to především od těch,
kterým dřívější mnohdy nečinnost komisí nijak nevadila.
Podařilo se zachránit propadnutí stavebního povolení na výstavbu domu chráněného bydlení a realizovat stavební práce v rámci první etapy.
Podařilo se zajistit finanční prostředky na rekonstrukci havarijního stavu střechy hasičské
zbrojnice ve výši 900 000,- Kč a usiluji o následné
potřebné navýšení ve výši 0,5 milionu Kč a dořešení rozhodnutí o povolení provedení stavebních
úprav.
Po d a ř i l o s e z í s k a t d o t a c i z M a g i s t r á t u
hl.m.Prahy ve výši 1,5 milionu Kč na stavební úpravy budovy ZŠ ve Smržovské č.1.
Ještě pro letošní rok se podařilo zabránit společnosti FGRP v zahájení kácení tisíců stromů Klánovického lesa.
Podařilo se zajistit odkládací sběrný box na obnošené šatstvo, textil, boty a kabelky, kter ý je
umístěn u našeho obchodního domu Včela, a rozmístit odpadkové koše se sáčky na psí exkrement y.
Nepodařilo se především zajistit prostředky na
dobudování prvků pro hřiště u školy a na dokončení úprav mateřské školy, což mě velmi mrzí, a vynasnažím se, aby v příštím roce mohly být tyto
potřebné práce dokončeny.
Očekával jsem alespoň částečné zohlednění mé
písemné žádosti o navýšení prostředků na rekonstrukce našich komunikací o 30 milionů, když z
přidělených 40 milionů pro letošní rok padlo téměř
vše na loňské dluhy. Informuji, že v této věci probíhají nadále intenzivní jednání i na úrovni ředitele
společnosti Dálniční stavby Praha s ředitelem Odboru městského investora (OMI) a s pražským
Magistrátem.
Co Vás nejvíce potěšilo, co zklamalo?
Zklamání samozřejmě byla a ne jedno a přiznám
se, že z některých jsem někdy i hůř usínal. Mám
však docela dobrou školu ještě od mého předchůdce v předsednictví tenisového oddílu Míly Kocourka, který mi říkal: „I když se ti podaří sebelepší
skutky, počítej s tím, že budeš rád, když za to nedostaneš ještě pár facek.“ Po desetiletém předsed-
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nictví v tenisovém oddílu jsem už myslel, že tato
předpověď pro mě neplatí, ale závěr mého působení Mílova slova naplnil. Takže na druhé straně
to byla dobrá lekce pro mou nynější funkci.
A co mě potěšilo? Tak především přístup a aktivita řady spoluobčanů v komisích, kde se angažují ve svém volném čase. Není reálné uvést všechna
jména. Ale obráceně, kdybych se sám sebe zeptal,
které jméno by mě nejvíce mrzelo, že jsem neuvedl, pak by to nejspíš bylo jméno předsedkyně školské komise paní Ing.Jany Mar tinové. V její aktivitě
je jednoznačně evidentní, že jí nejde o popularitu,
ale o Klánovice. Má-li problém, řeší jej osobním
jednáním v komisi stavební, životního prostředí,
ve školce, v ZŠ, na MČ Újezd nad Lesy a jinde. A
při tom jedná, jak se říká, vždy se zvednutým hledím, nemá stranické problémy a má odvahu, obrazně řečeno, jít s vlastní kůží na trh. Ale jak jsem
uvedl, mé uznání, poděkování a úcta
k obětovanému času pro Klánovice náleží všem
členům komisí a především jejich předsedům.
Klánovická ODS Vás obviňuje, že vycházíte při
jejím hodnocení z mylných a lživých tvrzení, co
k tomu můžete uvést?
Toto obvinění v posledním Zpravodaji jsem četl,
bohužel autoři pan Hladík a pan Soukup své tvrzení neopírají ani o jediný argument. Já ve vztahu ke
klánovické ODS jen a pouze jen rekapituluji známá fakta. Bohužel nadále musím zastávat jednoznačný názor, že klánovická ODS nereprezentuje
objektivně pravicové voliče v Klánovicích. Vysvětluji si to tím, že počínání klánovické ODS navazuje stále na platnou nedemokratickou „výzvu“, která
podle mého názoru opomíjí, že listopad 89 tady
některá pravidla pozměnil. Vyzývat členy klánovické ODS k dodržování nedemokratických stranických zásad pod hrozbou zrušení členství, to
v dnešní době, navíc v komunální politice, považuji za nedůstojné. A nerozumím tomu, že tato „výzva“ může některého pravicového voliče vůbec
oslovit. Myslím, že by nebylo od věci, kdyby nám
pan Hladík prozradil, kdo tuto „výzvu“ vyrobil a k
jakému odhlasování měla především posloužit.
A že se proti této nedemokratické výzvě postavili minulý starosta a místostarosta, spoluzakladatel strany a dominantní klánovický učitel pan
Mgr.Karel Kinšt a další členové klánovické ODS,
oceňuji jako jejich osobní statečnost. Osobně zastávám názor, že ty, co zůstali, jako paní Bažantová a další, nelze všechny považovat za ty
správnější, za ty pravicovější, kteří pro Klánovice
více znamenají. Pro zpestření uvádím i otázku, čím
si vyloučení z ODS vysloužila dcera Veronika, čím
se také provinila? Že získala pro Klánovice dotaci
z EU? Nebo tím, že ač narozená v roce 1983, nikdy nebyla za totality na prvomájovém průvodu
(stejně jako její o dva roky starší sestra Kateřina)? Jak mi tenkrát vyprávěla její paní učitelka
z mateřské školy, na dotaz, proč nebyla na pr vním máji, Veronika tehdy odpověděla „táta říkal,
že nepoleze komunistům do ..“, ale včas se zara-
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zila a dodala „do zadku“. Ale myslím, že není na
škodu, když se už v mládí taky trochu „spravedlnosti“ ochutná. Osobně jsem si své od soudruhů
taky zažil a Veroniku to natrefilo od klánovické
ODS. Na druhé straně, vždyť takováto životní poznání člověka většinou pak i utužují. Jsem rád, že
dcera Veronika už není členkou klánovické ODS zdůrazňuji, že mám na mysli výslovně a výhradně
pouze současnou Klánovickou ODS - protože souhlasit s touto „výzvou“ osobně považuji pro mě jednoznačně též za nepřijatelné. Nakonec pravicoví
klánovičtí voliči projevili obdobně svůj názor ve
volbách, když zastupitelům ODS Prahy dali 58% a
ti samí voliči klánovické ODS necelých 16%. A to
opět není lež, ale opět pouze jeden z mnoha faktů.
Jak se Vám spolupracuje s ostatními členy ZMČ,
jaký je jejich přínos a ohodnocení?
Na stručné hodnocení každého zastupitele si netroufám, neboť k tomu mi chybí přeci jenom delší
doba spolupráce. Obecně bych se jenom vyjádřil,
že neřešitelné problémy nevidím. Snad jsem naivně očekával od některých zastupitelů v komunální
politice více nadstranickosti.
Co dnes vidíte jinak než loni?
Především jsem blíže poznal některé spoluobčany. S většinou jsem se dříve znal jen povrchně,
tj. ve sportovním srovnání jakoby z pozice rozehrávajících se hráčů, kdy nepoznáte v podstatě
skutečné kvality protihráče. Jestliže však dochází
„na lámání chleba“ a jde o komplikovaná rozhodnutí, tam vynikne, jak kdo dokáže krizové situace
řešit, respektive sportovně řečeno, jaký úder v té
které nouzi kdo pak zahraje. A tady bych byl raději, kdybych mnohé poznal jen povrchně, kdybychom
zůstali jen tak při rozpinkávání. Na druhé straně
jsem rád, že mnohé jsem poznal, jak dokáží
v obtížných situacích reagovat, a z toho jsem se
snažil i poučit.
Jaké nejdůležitější úkoly si kladete do příštích
tří let?
Je tu jednak ožehavá otázka výstavby P+R parkoviště aut a kol v oblasti klánovického nádraží.
V této věci jsem v souladu s posledním usnesením
zastupitelstva vstoupil do jednání s ředitelem odboru dopravy Magistrátu hl.m.Prahy panem
Ing.Heroudkem, který mi přislíbil z prostředků magistrátu vypracování studie, která by pak byla komisemi a občany posuzována. Dále maximálně
možné dokončení rekonstrukce komunikací naší
městské části. Je to i ta moje zatím labutí píseň,
nastartování rekonstrukce Besedy na kulturně-společenský areál. No a prioritou je zachránit Klánovický les před jeho komerčním využitím!
Co byste chtěl říci na závěr našeho povídání?
Mám velké přání: Aby se mezi nás ve zdraví
navrátila paní zastupitelka Hedvika Vilgusová. Nejen já na Vás, pani Vilgusová, myslím a držím pokorně palce.
Ptal se a naslouchal
Tomáš Ruda
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Informace Komise výstavby

Stav rekonstrukce komunikací
Rekonstrukci komunikací v Praze Klánovicích provádí MHMP prostřednictvím odboru městského investora
(OMI). Rekonstrukce je rozdělena do několika etap, které
jsou v různé rozpracovanosti:
TV0001 - od Smržovské směrem k nádraží, mimo ulici Blešnovskou. HOTOVO.
TV0002 - byla rozdělena na čtyři části.
1)
ul.Smiřická a ul.Medinská až k ul. V Soudním.
HOTOVO
2)
od ul.Votavova směrem k ul.Habrovská. HOTOVO
3)
od ul.V Soudním směrem k ul.Votavova + ulice
Medinská až k ul.Plačické. Částečně je hotovo,
dokončení se předpokládá na jaře roku 2008.
4)
od ul.V Soudním k ul. Ke Znaku (včetně). Je platné
stavební povolení a OMI vybraná prováděcí firma.
Zahájení akce je přislíbeno v r. 2008.
TV0003 - od ul.Slavětínská k ul.Všestarské + ul. Blešnovská, během listopadu by mělo být požádáno o ÚR
TV0004 - od ul. Všestarská k ul.Slatinská. Je zpracován projekt pro UR, ale zatím se neprojednává
TV0005 - od ul. Slavětínské směrem ke koupališti až
na konec katastru. Pro tuto oblast není doposud vybrán
zpracovatel projektové dokumentace.
Renáta Vayhelová
stavební technik ÚMČ
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doprava

Ach, ti cyklisté…
Přichází podzimní a zimní období, den se zkracuje a
s ním přichází i brzký soumrak a tma. A co se děje na
našich silnicích a ulicích?
Stále po setmění potkáváme velké procento cyklistů,
kteří ignorují tmu a své bezpečí – prostě nesvítí ani vpředu
ani vzadu. Ohrožují tak bezpečnost svou, chodců, motoristů. Za deště to platí dvojnásob.
Ptám se jako občan a motorista: Kdy konečně bude učiněna přítrž tomuto nezodpovědnému jednání? To snad nemáme předpisy o chování se na silnicích a komunikacích?
Jiří Crkal st.

bezpečnost

Krádeže prosté
Je zřejmé, že prostého občana netrápí bezprostředně
závažná hospodářská trestná činnost či různé formy organizovaného zločinu, které způsobují značné škody. Především je to běžná pouliční kriminalita, jež se dotýká
každého z nás v běžném životě. A právě krádeže prosté
mezi tyto formy kriminality patří.
Jako příklad lze uvést nepříjemnou událost, která se
přihodila šedesátileté ženě z devátého pražského obvodu. Ta si před několika dny vyrazila na nákupy, aby doplnila domácí zásoby. Při horlivém nakupování, obtěžkána
nákupní taškou a kabelkou, bedlivě vybírala zboží z regálů
a kladla je do nákupního vozíku. Po nějaké době si obě
„osobní zavazadla“ odložila do vozíku, který měla stále
při sobě, aby si tak uvolnila ruce pro snadnější manipulaci se zbožím. Dle její věrohodné výpovědi později učiněné na policejní služebně měla žena kabelku i tašku stále
na očích. Nemohlo se proto nic překvapivého stát. Nakupování šlo rychleji a pohodlněji. A přeci. Podcenění dané
situace a chvilkové nepozornosti nakupující paní využil
kolemjdoucí nenechavec. Překvapená žena tak zůstala
ve vteřině stát mezi regály obchodního střediska pouze
s nákupem uloženým ve vozíku. Obě osobní zavazadla
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byla pryč včetně peněženky s hotovostí 9.500,- Kč, osobních dokladů a dalších osobních věcí. Z pohodlného nákupu se tak díky její lehkovážnosti stala traumatizující
událost.
Na policejní služebně pak policisté musí opakovaně
vysvětlovat poškozeným příčiny, proč právě oni se stali
oběťmi tohoto druhu trestné činnosti. Jak tedy předcházet takové roli? Zejména je nutné si uvědomit, že zde
platí staré české přísloví „příležitost dělá zloděje“. Proto
je důležité prvotně nepodceňovat danou situaci a nevytvářet živnou půdu pro takové nenechavce.
Podstatou této kriminality je skutečnost, že zákazník
se zaměří v inkriminovanou chvíli na vlastní směr nákupu a jeho viditelnost potencionálního pachatele krádeže
se v tu chvíli pohybuje pouze okolo 30 procent.
Přes stále se zlepšující elektronické prostředky prevence, umístěné v daných provozovnách, není jednoduché
předvídat z chování nakupujících budoucího pachatele,
či jej dokonce odhalit.
I oznamování očitých svědků je spíše výjimkou. Mezi
pozitivní faktory ochoty svědčit patří zejména větší hodnota odcizeného zboží. Charakter oběti, kdy poškození
nese konkrétní osoba a nikoliv majitel obchodu. Místo
činu, tedy především při menším počtu přítomných. Veřejné informace podporující ochotu pomoci a zevnějšek
pachatele, především jde-li o draze se oblékajícího pachatele.
Z těchto ukazatelů je zřejmé, že oznámení očitého
svědectví a případné zadržení pachatele ještě na místě
činu bývá ve velkých hypermarketech a především pak
v době velkých nákupů skutečně ojedinělé. Proto se tato
trestná činnost stává pro mnohé „spoluobčany“ skutečně
velmi vhodným prostředkem a zdrojem snadného příjmu.
Blíží se vánoční nákupní horečky. Proto apeluji na
všechny, kteří chtějí prožít tyto svátky jako skutečné
chvíle pohody, lásky a rodinného štěstí: Dodržujte zásady bezpečného chování. Nevytvářejte svojí lehkovážností
„vhodnou“ situaci pro zmíněné nenechavce a nevystavujte se tak zbytečně do role oběti krádeží.
nprap. Bibiana Fuchsová
Policie ČR, OŘ Praha III.

Kamery u nádraží mají smysl
Následující článek chce ukázat, k čemu mohou být
rovněž užitečné kamery u klánovického nádraží. Převzato z Pražského deníku 12.10.2007, rubrika Černá kronika
- kriminalita v Praze, strana 7.
Sedmadvacátého září tohoto roku byl Miroslav Šobáň
(nar. 4. 1. 1961) naposledy viděn na parkovišti u vlakové
stanice Praha - Klánovice.
Hledaný muž byl zachycen kamerovým systémem
na parkovišti v ulici Slavětínská poblíž hostince U Dašů,
kdy zde zaparkoval služební motorové vozidlo značky
Citroën Berlingo bílé barvy opatřené potiskem s nápisy:
TOPSYS, obrázky krbů. Jedná se o vůz registrační značky 4A2 9110. Poté se pohřešovaný vydal ve směru k podchodu kolejí. Od této chvíle pohřešovaného nikdo neviděl,
on sám nepodal své rodině žádnou zprávu a jeho mobilní
telefon je vypnutý.
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Vzhledem k tomu, že dosavadní pátrání nepřineslo posun
z komisí a výborů
ve vyšetřování tohoto případu, žádají policisté veřejnost
o spolupráci. Veškeré informace k této osobě přijmou policisté na telefonním čísle: 974 858 101, případně na známé lince 158.

Problematika volného
pobíhání psů mimo obec
Mimo obec jsou všechny pozemky včetně cest zařazeny do konkrétních honiteb. Při pohybu psů je nutno respektovat § 9 odst. 1 Zákona o myslivosti č. 449/2001
Sb.: „Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem...“ a
dále § 10 odst. 1: „Je zakázáno vlastníkům domácích
zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat
z farmových chovů, nechat je volně pobíhat v honitbě
mimo vliv svého majitele nebo vedoucího.“
V § 14 stejného zákona – oprávnění myslivecké stráže, odst. 1 je stanoveno: „Myslivecká stráž je oprávněna:
... e) usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky, kteří mimo
vliv svého vedoucího ve vzdálenosti vetší než 200 m od
nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř,
... pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se tato vzdálenost od jeho oplocení.“ Znamená to tedy, že pes, který se například rozběhne za
zajícem a neuposlechne okamžitě na zavolání svého vůdce, je nezodpovědností majitele vystaven vážnému nebezpečí.
Stanovisko právníka k nejčastějším případům
Pokud jakýkoliv pes v honitbě (ale i mimo ni) úmyslně
zaútočí na jakoukoliv osobu nebo na psa, kterého tato
osoba vede, může poté přijít v platnost trestní zákon 140/
61 Sb. ve znění 161/2006 Sb. § 13 (nutná obrana), popř. §
14 (krajní nouze). Každý občan by se měl ve vlastním
zájmu poučit o obsahu zákona (a nadřazenosti nad ostatními zákony), nastanou-li podmínky v tomto zákoně vyjmenované (např. útok, hrozící škoda apod...). V případě,
že jakýkoliv pes nebo jiné zvíře strhává zvěř a hrozí-li
vznik škody, je nejenom právem, ale dle jiných platných
zákonů povinností zúčastněného občana škodě předejít.
Mnozí občané netuší, že např. tříletý chovný srnec má
hodnotu přes 10.000,- Kč. a např. zajíc se nakupuje
v Maďarsku pro osvěžení chovu cca 350 Euro/ks apod.
Dále platí:
1) Pro stanovení výše škody v případě sporu si soud určí
příslušného znalce v oboru. Tohoto znalce nebude zajímat, za kolik jste koupili štěně příp. jak drahý byl jeho
výcvik. Bude určena obecná cena.
2) Aby mohl někdo používat zákonnou ochranu, musí
dát najevo předepsaným způsobem, že tuto ochranu má.
Např. policista v civilu není veřejným činitelem do té doby,
než se svému okolí prokáže průkazem, odznakem, uniformou atd., tedy způsobem uvedeným v právním předpisu (stejně tak příslušník armády, BIS, myslivecká stráž,
lesní stráž, rybářská stráž a další veřejní činitelé).
Názory majitelů, že jejich pes by srnčí nebo zajíce
nestrhl, jsou zcestné. Každý pes zůstane vždy především
šelmou s vrozenými instinkty. Srna nebo zaječka v plné
březosti a všechna mláďata jsou snadnou kořistí i pro překrmené pejsky. Zajěčky jsou přitom březí od ledna do září.
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V zimním období, kdy jsou pole bez vegetace, je zvěř
vystavena největšímu tlaku. A to právě ze strany lidí na
procházkách se psy, protože několikrát za den přehnaná a
vystresovaná zvěř pak často uhyne na zápal plic, přestože
je v dobré tělesné kondici. Absence klidu nutného pro přijímání potravy a následné trávení a přežvykování vede velmi často též k uhynutí zdravého kusu srnčí zvěře.
Velmi smutné jsou i časté nálezy zadávených malých
zajíčků. Šokující jsou argumenty majitelů psů, že pejsek
se přeci musí vyběhat a honění zvěře ho strašně baví. Na
sdělení, že zvěř je již nejspíš březí, se pak často od „pejskaře“ dozvíte: „Ale vždyť je to jen zvíře“. Sobeckost některých majitelů psů je občas neuvěřitelná, nadřazují svého
psa nad ostatní živočichy, kteří do přírody a krajiny patří.
Pavel Fischer

politické události

Stanovisko ZO Strany
zelených v Klánovicích
k vyjádření zastupitele Jindřicha Lukáše
a paní Moniky Bažantové
Ze známých důvodů souvisejících s nešťastným projektem vybudování golfového areálu na úkor západní části
Klánovického lesa někteří jednotlivci v Klánovicích naprosto zapomněli na elementární zásady slušného chování. To se projevuje hlavně osobními útoky a urážkami,
kdy jednou z nejpoužívanějších vět se stala: „vy lžete“
(např. pí. Monika Bažantová dne 14.9.07 v programu Před
půlnocí – Golf versus les v televizi ČT24).
Strana zelených v Klánovicích se také stala nedávno
terčem veřejného útoku ze strany jednoho ze zastupitelů.
Ten v posledním Klánovickém zpravodaji (str. 10) píše,
že klánovická SZ si „vytvořila v koaličních jednáních většinu potřebnou pro veškerá rozhodování a s ostatními se
o ničem neradí“. K tomu zastupitel ještě dodává, že Strana zelených byla „vítěz klánovických voleb“.
Chceme připomenout panu Lukášovi, že SZ vytvořila
koalici s nezávislými kandidáty a její společná kandidátka s názvem „Volba pro Klánovice“ získala 4 z 9 mandátů
a z těch 4 mandátů jenom jeden patří SZ. Naše zastupitelka nikdy nezastávala žádnou řídící funkci v MČ PrahaKlánovice. Určitou dobu byla předsedkyní komise životního
prostředí, to znamená předsedkyní jednoho z poradních
orgánů starosty MČ. I zastupitel Jindřich Lukáš měl možnost se konstruktivně podílet na prospěchu obce, tj. měl
také možnost řídit jednu z obecních komisí, ale tuto možnost nepřijal.
Pokud je občas hlas naší zastupitelky vyslyšen, to je
jen díky jejímu morálnímu kreditu a síle její osobnosti.
Jestliže zastupitel Jindřich Lukáš skutečně věří tomu, co
řekl, tak nám nezbývá než konstatovat, že má hluboké
neznalosti o politických poměrech v Klánovicích, a přát
si, aby si v budoucnu kandidátka hájící zájmy FGRP vybrala politicky kvalifikovanějšího člověka, s kterým bude
možné otevřít věcný a korektní politický dialog.
K invektivám paní Bažantové vůči zastupitelce hlavního města Prahy za SZ Evě Tylové není co dodat, proto-
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že ing. Eva Tylová je svou politickou a odbornou erudicí
již dobře známa.
Přestože je paní Bažantová členkou místní ODS, jsme
stále přesvědčeni, že ne všichni členové této strany v
Klánovicích sdílí a souhlasí s jejími zásadami a názory.
ZO SZ v Klánovicích zůstává vždy otevřená ke kterékoliv formě dialogu se všemi demokratickými stranami, které dodržují základy slušnosti a otevřené demokratické
konfrontace.
ZO Strany zelených v Klánovicích

Stanovisko ODS Klánovice
k výstavbě domu chráněného bydlení.
Nejsme koncepčně proti Domu chráněného bydlení pro
klánovické seniory. Jsme toho názoru, že městská část
Klánovice nemůže v současné době zásadně ovlivnit výstavbu domu chráněného bydlení a především způsob jeho
provozu ve prospěch klánovických seniorů.
Za MR ODS
Petr Soukup,
Jiří Hladík

ekologie, příroda

Stanovisko ke změně
Územního plánu Z1733/07
týkající se funkčního využití ploch klánovického lesa.
Ve stávajícím územním plánu jsou v oblasti klánovického lesa západně od městské části Praha-Klánovice vymezeny funkční plochy území sportu a rekreace (SO2).
Připravovaná změna územního plánu spočívá ve sloučení lesního porostu v jeden celek (lesní porost-LR).
V současnosti je aktuálním tématem projekt výstavby
golfového hřiště v této části Klánovického lesa. Ve stávajícím územním plánu se vymezené funkční plochy území
sportu a rekreace (SO2) nacházejí v místech předpokládané výstavby golfového hřiště. Částečně tyto plochy
zasahují i do přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov
a zároveň evropsky významné lokality Blatov – Xaverovský háj. Lesní porosty mezi stávajícími chráněnými územími a zástavbou Klánovic sice nedosahují kvalit lesních
porostů uvnitř chráněných území, ale jejich hodnota je stále
velice vysoká. Nacházejí se zde menší rozlohy kvalitních
hercynských dubohabřin a vlhkých acidofilních doubrav.
Zvláště porosty vlhkých (bezkolencových) doubrav s duby,
borovicemi a břízou pýřitou ve stromovém patře jsou
v rámci Prahy zcela unikátní. Svoji nepopiratelnou kvalitu
estetickou, přírodovědnou i rekreační mají smíšené porosty smrku ztepilého, břízy bělokoré, borovice lesní a
dubů, které na většině této plochy převažují. Navíc si tyto
porosty, i přes pozměněnou skladbu dřevin, udržují odpovídající složení bylinného patra. Posuzované území se
nachází v pramenné oblasti Blatovského potoka a jeho
přítoků a je charakteristické vysoko položenou hladinou
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podzemní vody. Převážně plochý reliéf spolu
s geologickým podložím (nepropustné ordovické břidlice)
způsobuje, že v terénních depresích vznikla řada drobných rašelinných plošek s porosty zakrnělých bříz a olší.
Floristicky i faunisticky nejcennější území této části klánovického lesa je přechodové rašeliniště severně od soutoku Blatovského potoka a jeho pravostranného přítoku,
které rovněž leží v ploše nyní vymezené jako území sportu a rekreace (SO2). Tato lokalita byla v rámci projektu
VaV/620/20/03 „Optimalizace výsledů mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR
jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných,
zvláště chráněných území ČR“, řešeného AOPK ČR
v letech 2003-2005, navržena pod názvem „Rašeliniště u
pramenů Blatovského potoka“ na vyhlášení jako nové
maloplošné zvláště chráněné území. Dnes se zde nachází biotop s charakterem přechodového rašeliniště
v mozaice se světlou mokřadní olšinou. Stromové patro
je značně prořídlé, v bylinném patře se vyskytují v měřítku
Prahy významné mokřadní druhy suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), violka bahenní (Viola palustris),
kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), smldník bahenní (Peucedanum palustre) nebo ostřice rusá (Carex flava). Vysokou pokryvnost zde mají rašeliníky (Sphagnum sp.).
Lokalita je vysoce významná i výskytem vzácných a ohrožených mokřadních druhů bezobratlých (mj. modrásek
bahenní /Maculinea nausithous/ – druh přílohy II a IV.
směrnice 92/43/EHS o stanovištích) a hub. Právě
z hlediska mykologického jsou klánovické lesy velice
hodnotné – doposud zde bylo zaznamenáno přes 300 druhů především vlhkomilných druhů hub, z nichž 25 je významných i z hlediska ochrany přírody (Mykologický
průzkum CHPV Klánovický les, Landa, 1988). Předpokladem smysluplné ochrany této lokality je nezasahování do
hydrologických podmínek, bilance živin a půdního pokryvu. V části tohoto území došlo koncem roku 2005
k nešetrnému vytěžení lesního porostu (vyfrézování pařezů a překrytí půdního povrchu vrstvou rozštěpované
dřevní hmoty). Tento zásah však neznamená zánik biotopu. Pokud nedojde k odvodnění lokality, lze v krátké době
předpokládat plnou obnovu původních rašelinných společenstev.
V případě budování golfového hřiště lze předpokládat
negativní zásahy do vodního režimu území. Způsob odvodnění a jeho dopady jsou zásadním problémem vzhledem k charakteru dotčených biotopů (vlhké bezkolencové
doubravy a menší rozlohy mokřadních olšin a rašelinišť
na místech s vysokou hladinou podzemní vody).
Je sporné, zda by vybudováním golfového hřiště došlo ke zlepšení životních podmínek pro většinu druhu rostlin a živočichů vázaných na bezlesí, jak se uvádí
v některých studiích (např. Biologické hodnocení záměru
výstavby golfového hřiště na katastru území Klánovic,
Kuras a kol., 2006). K tomu by mohlo dojít pouze v případě
nenarušení původního půdního pokryvu a hydrologického
režimu lokality. Při budování golfových drah se počítá
s odstraněním původní zeminy do hloubky 20 cm až 1 m,
odvodněním, navezením nového substrátu a zatravněním
směsí kulturních druhů trav. Dojde v podstatě k výměně
místy sice nepříliš kvalitních lesních porostů za téměř
sterilní, několikrát týdně sečenou, pravidelně hnojenou
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(zvláště problematické v oligotrofním prostředí Klánovického lesa) a chemicky upravovanou plochu (použití selektivních herbicidů proti dvouděložným rostlinám,
rodenticidu proti hlodavcům) nevhodnou pro život většiny
druhů organismů, včetně ustupujících světlomilných. Rozčlenění lesních porostů by mělo kladný vliv na biotopu
v případě, že by bezlesí bylo tvořeno mozaikou, kde by
se vedle intenzivně obhospodařovaných ploch nacházely
dostatečně velké rozlohy extenzivně obhospodařovaných
lučních porostů, mokřadů, solitérních dřevin a keřových
lemů. Výskyt většiny světlomilných druhů živočichů a rostlin, které jsou v současné době v území dlouhodobě na
ústupu, nemá zcela jistě souvislost z cca třináctiletou existencí původního golfového hřiště. Původ lze předpokládat
v předchozích způsobech využívání krajiny. Ve středověku se zde nacházela mozaika vesnic, luk, lesů, pastvin,
polí a rybníků. Od 15. století se vesnice začínají vylidňovat a neobdělávané plochy postupně mění v les. Rybníky
a většina luk zanikly až v polovině 19. století v souvislosti
se stavbou železniční trati. V lesních porostech se až do
poloviny 20. století hospodařilo dvojím způsobem. Část
porostů byla obhospodařována jako les vysoký s obmýtím
80-150 let s ponecháním dubových výstavků a část porostů byla obhospodařována jako les nízký (pařeziny)
s obmýtím 20-40 let (blíže viz inventarizační průzkum na
lesním půdním fondu CHPV Klánovický les, Valešová,
1982). Od počátku 20. století se však postupně rozlohy
nízkých lesů snižují ve prospěch lesů vysokých. V lesním
hospodářském plánu z roku 1962 se už s lesem nízkým
nepočítá. V současnosti je již všeobecně známo, že ústup
řady světlomilných druhů organismů má právě příčinu
v upuštění od pařezinového způsobu hospodaření
v lesních porostech. Zastavit ústup světlomilných druhů
lze šetrnějším způsobem hospodaření.
K udržování golfových tratí je nutný intenzivní provoz
obslužných mechanismů, což by mohlo mít těžko odhadnutelné dopady na populace drobných pozemních živočichů, zejména obojživelníků. Golfové tratě budou
obklopeny převážně kvalitními přírodními plochami, odkud se mohou tito živočichové neustále na golfové tratě
šířit, nebo přes ně migrovat. Vzhledem k hojnému zastoupení mokřadních biotopů patří klánovické lesy k jedné
z nejvýznamnějších lokalit obojživelníků v Praze. Obojživelníci jsou nejvíce ohroženi v době migrací dospělců
k tůním a rybníkům za rozmnožováním a následně pohybem čerstvě metamorfovaných mladých jedinců opouštějících místa rozmnožování. Z druhů živočichů z přílohy II
směrnice 92/43/EHS o stanovištích (tzv.naturové druhy)
je zde doložen výskyt čolka velkého (Triturus cristatus) a
kuňky obecné (Bombina bombina). Z dalších druhů obojživelníků se zde vyskytují čolek obecný (Tritus vulgaris),
skokan hnědý (Rana temporaria), skokan štíhlý (Rana
dalmatina), skokan zelený (Rana kl.esculenta), ropucha
obecná (Bufo bufo) a ropucha zelená (Bufo virdis).
Území Klánovického lesa je ze strany pracovníků
AOPK ČR věnována zvýšená pozornost. Terénní šetření
zde v poslední době z různých důvodů proběhla ve dnech
7. 3. 2006, 3. 5. 2006, 6. 3. 2007 a 17. 8. 2007.
Závěry odborného stanoviska:
Je nutné zdůraznit, že budování a provozování golfového hřiště uvnitř PR Klánovický les-Cyrilov a EVL
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Blatov-Xaverovský háj je těžko slučitelné s posláním
těchto chráněných území i přesto, že by byly převážně zasaženy monokultury stanoviště nevhodných dřevin. Návrhem golfového hřiště je ohroženo i nově
navrhované chráněné území – Rašeliniště u pramenů Blatovského potoka.
Zásadním problémem budování a provozování golfového hřiště je narušení specifického vodního režimu území. Odvodnění spojené s aplikací hnojiv a
selektivních herbicidů by mohlo znamenat výrazné ovlivnění oligotrofního přírodního prostředí této části Klánovického lesa.
Otevřením lesních porostů by mohlo dojít
k zhoršení jejich stability, zvláště z důvodu mělkého
kořenového systému stromů vlivem trvale vysoké hladiny podzemní vody. Lze předpokládat i jejich sníženou
odolnost vůči dlouhotrvajícím suchům.
V souvislosti s předpokládaným zkvalitněním a rozšířením cestní sítě by zde jistě došlo k zvýšení návštěvnosti se všemi jejími negativními dopady nejen na
zasažené území, ale i na přiléhající chráněná území. Provozem obslužných mechanismů dojde k zvýšení hlučnosti
a k ohrožení malých druhů živočichů migrujících přes golfové tratě. Lze předpokládat omezení vstupu na jednotlivé tratě golfového hřiště a tím výrazné snížení
prostupnosti lesních porostů pro běžné návštěvníky.
Soubor lesních porostů v okolí Klánovic představuje nejrozsáhlejší souvislý lesní komplex na území hlavního
města Prahy. Hodnota tohoto lesního porostu spočívá
v jeho rozloze, kvalitě i dosavadním extenzivním způsobu rekreačního využití.
Význam lesního komplexu bude nadále stoupat i
v souvislosti se stále se rozrůstající a zahušťující zástavbou při okrajích pražské aglomerace. Do budoucna je nutné zabránit jakýmkoli snahám o narušení souvislosti
lesního komplexu z důvodů jakýchkoli komerčních aktivit, které by zcela jistě znamenaly vážný zásah do životního prostředí klánovického lesa.
Z výše zmíněných důvodů se plně ztotožňujeme se
záměrem změny územního plánu – Z 1733/07 – sloučení
lesního porostu v jeden celek.
S pozdravem
Ing. Pavel Mudra,
Agentury ochrany přírody a krajiny,
středisko Praha, Střední Čechy

Plán těžby v západní části lesa
Těžební činnost v západní částí Klánovického lesa na
území, které je ve správě Lesů České republiky,s.p. Hradec Králové, je součástí zpracovaného Lesního hospodářského plánu (dále jen LHP) pro lesní hospodářský celek
Újezd nad Lesy s platností od 1. 1. 2002 do 31.12.20011.
Vzhledem ke skutečnosti, že Klánovický les je v kategorii
lesů zvláštního určení – příměstské a lesy se zvýšenou
rekreační funkcí, byly v rámci vyhotovení LHP veškeré
mýtní úmyslné těžební zásahy umístěny do konkrétních
porostů. Zároveň předesílám, že v rámci schvalovacího
procesu se k tomuto materiálu vyjadřovaly nejen orgány
státní správy lesů, ale i orgány ochrany přírody a všichni,
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kterých se lesnická činnost v dané lokalitě konkrétně dotýkala. Z výše uvedeného textu je zřejmé, že umístění
mýtní úmyslné těžby se vznikem holiny v konkrétním roce
do konkrétních porostů je potom již pouze jakýmsi výběrem z předem daných možností. Tolik uvádím obecně
k vlastnímu výběru dříve vytěžených porostů.
Pokud se jedná o těžby letošního roku a dalšího období (tedy do 31. 12. 2011), mohu Vás ujistit, že v naší zájmové lokalitě (západní část Klánovického lesa) se
neuvažuje s realizací mýtních úmyslných těžeb, ze
kterých by následně vznikla nějaká holina. V daném území bude probíhat pouze výchovná těžba (probírky
v porostech do 80 let, tj. odstraňování nevhodných jedinců z porostů, např. netvárné, pokřivené, poškozené, zlomené apod.) a dále lesním zákonem stanovená nahodilá
těžba (tzn. Odstraňování odumírajících nebo odumřelých
stromů). Pochopitelně, že v rámci výchovy porostů a naplnění závazného ustanovení LHP se budou realizovat
prořezávky (tzn. výchovný zásah v těch nejmladších
porostech do věku cca 30let), při kterých z pochopitelných
důvodů holina rovněž nevzniká.
Ing. Zdeněk Žára
lesní správce Lesů ČR, s.p.

z klánovické knihovny
Vážení čtenáři,
jak jsme přislíbily, od poloviny měsíce listopadu bude výpůjční protokol veden automatizovaně. Dostanete nové
legitimace, jejichž čísla budou odpovídat těm předešlým,
na něž jste byli zvyklí. Hlídejte si pečlivě dobu svých výpůjček, abyste neplatili zpozdné.
Co se týká vašeho osobního výběru knih, zůstává vše při
starém, veškeré vaše dotazy jsme připraveny zodpovědět, popřípadě vám knihy rezervovat.
Milena Klasová,
Jitka Frýdmanová

Nové knihy
Alda: Nikdy si nedávej vycpat svého psa
Sack: Antropožka na Marsu
Barnes: Arthur a George
Hausdorf: Bizarní skutečnosti
Nicholson: Větrný zpěvák
Poe: Anděl pitvornosti (dvojjazyčná)
Vonnegut: Ostroočko
Cooks: Kate Hanningová
Böckl: Tajemná proroctví
Williams: Máma kočka
Tomešová: ...a muž ti vládnout bude
Váňová: Štěstí Aloise Peina
Wills: Reflexologie
Wood: Hvězda Babylonu
Riebe: Černá žena od Nilu
Shaw: Zátoka bouří
Brown: Exkluzivně
Mora: Den co den
Christie: Kočka mezi holuby
McBain: Uprchlík
Booth: Desátá panna
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King: To
Lewis: Ta obludná síla
Clark: Vražda v bílém
Peters: Znamení kobry
Příchod Dánů
Cornwellová: Predátor
Ludlum: Burneovo ultimátum
Clancy: Válka orlů
Horowitz: Stormbreaker
Gaddis: Studená válka
Posner: Mengele
Vondruška: Záhada zlaté štoly
Cestopisy královské komory 2.díl
Koubková: Boleslav. Příběh bratrovraha
Dübell: Ďáblova bible
Volný: Toulky minulostí světa 9. díl
Bílek: Hádanky naší minulosti 7.díl
Bauer: Krajinou domova s holí poutnickou 2. díl
Carwadine: Velryby, delfíni...
Lysbeth: Jóga
Pětijazyčný ilustrovaný slovník
Blyton: Záhada tajemného zámečku
Březinová: Lentilka pro dědu
Holky na vodítku
Kessel: Čarodějky z jezdecké školy
Vondruška: Fiorella
Hiller: Dívky v sedlech
Sageová: Physikus
Mottlová: Česká říkadla...
Proslulé příběhy čtyřlístku 1974-76
Ibboton: Strašidlo po telefonu

klánovické fórum

První klánovická zahradnická
burza
V Klánovicích byla založena tradice zahradnických
burz. Ta první proběhla o víkendu 19. a 20. října a to nad
očekávání úspěšně. I přes nepřízeň počasí byl na straně
prodávajících i kupujících velký zájem a po 14. hodině
bylo téměř vyprodáno.
Stejný zájem jako o rostlinky byl i o pečené dobroty
z dílny našich spolupracovníků (přesněji spolupracovnic).
Určitě se všichni můžeme těšit na další burzu, kterou
chystáme v jarních měsících příštího roku.

Pravidelné Folkové koncerty
v KC Beseda
Pilotní folkpárty se zajímavými hosty se konala v KC
Beseda v sobotu 20. října. Sérii folkových koncertů odstartoval Luky Lukáč a If Kaa. Večerem provázel redaktor Českého rozhlasu Jiří Mottl.
Luky Lukáč, v Praze žijící slovenský písničkář, střídal při svém vystoupení kytaru a klavír. Osobitost jeho
písní, které si sám píše, výrazně podtrhoval zvuk saxofonu Jiřího Mottla. Luky došplhá svým tenorem do neuvěřitelných výšek. Besedou se v sobotním podvečeru linul
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Koncert skupiny Missa – Karel
Kryl Revival

If Kaa a Luky Lukáč
tichý folk s pozitivním poselstvím.
Vystoupení pražských studentů Ivy Michalusové a Jakuba Kříže, kteří se jako duo If Kaa hlásí ke Mšenu u
Mělníka, bylo souzvukem houslí a kytary střídané klavírem. Dva zajímavé hlasy a takřka živelná hra obou muzikantů s náročnou původní tvorbou vzbudily opravdový
zájem posluchačů.

Vernisáž výstavy Děti Asie
Výstavu fotografií s názvem Děti Asie zahájil její autor, klánovický fotograf a hudebník Jan Miller.
Sám autor o okolnostech vzniku svých fotografií říká:
„Je to už strašně dávno, co mi kamarád Radek řekl větu,
na kterou jsem nikdy nezapomněl: ‚Hele, co si vopravdu
přeješ, to se ti stane‘. Moc jsem mu nevěřil. Přesto jsem
si ale přál (co kdyby měl náhodou pravdu) cestovat po
světě, lézt po vysokých horách, meditovat
v buddhistických klášterech. Něco však stálo v cestě, říkalo se tomu ‚devizový příslib‘.
A zatím čas běžel, já hltal Kerouacovo Dharma Bums,
jezdil do rumunských a bulharských hor a stále snil. A
pak přišel rok 1989 a najednou všechno teoreticky šlo,
jen to chtělo trochu peněz, vůle a samozřejmě štěstí. To
všechno jsem měl, a navíc jsem si to ‚vopravdu přál‘. A
tak jsem někdy v roce 1994 stál po ránu s kamarádem
Radkem na letišti v Bangkoku, abychom vyrazili do hor,
meditovat v buddhistických klášterech tak, jak jsme si to
‚vopravdu přáli‘.
Do Asie jsem se pak vrátil vícekrát a stále mě více a
více než hory, džungle a kláštery zajímali lidé, jejich tužby, jejich radosti, jejich starosti, a došel jsem k tomu, že
se příliš neliší od těch našich - v něčem to mají podstatně
těžší, v něčem pak zase možná trochu jednodušší. Pravda, nic nového jsem neobjevil, říkal to už Gautma Buddha
před dvěma a půl tisíci lety.
Čím více jsem na cestách - často sám - setkával
s místním obyvatelstvem, na kterém jsem byl víceméně
závislý, tím více jsem byl v kontaktu s jeho dětmi. A těm
je věnována tato výstava.“
Honza je nejen skvělým fotografem, ale také hudebníkem, členem klánovické hudební skupiny Blues Klan
(představili jsme v letním dvojčísle Zpravodaje), kde hraje na foukací harmoniku.
Martina Petráčková

17. 11. se v Klánovickém
KC Beseda představí skupina Missa neboli Karel Kryl.
Připomeňme si tedy na tomto místě životní příběh Karla
Kryla.
12. dubna 1944 se
v Kroměříži narodil Karel Kryl
mladší - křestním jménem
Karel Jan Kryl. Otec Karel
Kryl byl významným knihtiskařem, maminka patřila na
přelomu třicátých a čtyřicátých let ke špičce ženské
cyklistiky.
Rodinná knihtiskárna prosperuje po válce poměrně
dobře a nebýt 25. února 1948 a komunistického puče,
jistě by jednou i nejmladší z Karlů Krylů tento podnik
vedl. Idylické dětství skončí sourozencům Krylovým
již v polovině roku 1950, kdy je před zraky celé rodiny
zničeno zařízení tiskárny. Lidé se jim začnou vyhýbat. Ti, kteří se s nimi ještě nedávno přátelili, raději
přecházejí na druhý chodník, aby je nemuseli pozdravit. Krylovi se musí několikrát stěhovat a žít v nedůstojných podmínkách. Karel začíná psát první písničky
během studia na střední škole v Bechyni. V roce 1962
maturuje a je odeslán na umístěnku pracovat v teplické továrně na sanitní keramiku. V svobodomyslných
Teplicích zažívá jedny z nejkrásnějších okamžiků
svého života. S novými přáteli hraje autorské divadlo
a píše pro něj písničky. Setkává se s výtvarníky a
muzikanty, kteří byli vypoklonkováni z Prahy a jiných
větších měst až na sever Čech. První veřejné vystoupení má Karel Kryl právě roku 1962 v Teplicích. Pohoda netrvá bohužel dlouho, už následujícího roku je
povolán na vojnu.
Vojenský dril nenávidí a světlejší místa pro něj
znamenají pouze chvíle, kdy píše písničky a verše,
nebo hraje divadlo. S pořadem Nálet na blbý vyhrají
první kolo armádní soutěže. Program sestává z písní a drobné poezie Karla Kryla i tvorby Suchého se
Šlitrem. Posléze však budou diskvalifikováni, když
politrukům dojde, že nejde o pásmo proti válce, nýbrž proti socialistické armádě. Na vojně se z Kryla
definitivně stává kritik hlouposti a zvůle.
Hned začátkem ledna roku 1968 Karel Kryl přesídluje do Prahy a ocitá se v centru dění „Pražského jara“,
pokusu o reformu komunistického systému. Pracuje
jako asistent scény v Československé televizi, v
hlavním městě však ještě nekoncertuje. Objíždí kluby po celé republice. Zpočátku Krylovy písničky ale
nemají úspěch.
V noci z 20. na 21. srpna 1968 vstupují do Československa armády pěti států Varšavské smlouvy, aby
potlačily zdejší obrodný proces. Během velké, ale
jak se ukáže neúspěšné, stávky studentů v listopadu 1968 Kryl pořádá řadu několikahodinových vystou-
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pení na vysokoškolských fakultách.
V lednu 1969 Krylův „Bratříček“ vyhrává rozhlasovou hitparádu. Kryl se stává slavný. Články o něm
v tisku se množí. Dostává angažmá v Semaforu i ve
Viole, zpívá i na Slovensku. 24. března vychází první LP deska Karla Kryla „Bratříčku, zavírej vrátka“ a
brzy se stává podpultovým zbožím. Normalizace je
na postupu.
Pro Karla Kryla paradoxně tyto tragické časy ledna až dubna 1969 znamenají největší vlnu popularity, na vavřínech ale neusíná. V červnu odjíždí na
pozvání studentského svazu do Norska. Je to jeho
vůbec první cesta do západní Evropy. Po měsíci se
vrací a zjišťuje, že normalizace postupuje ještě rychleji, než očekával.
21. srpen 1969 znamená první výročí okupace.
Vzedme se vlna demonstrací po celé republice, ale
je krvavě potlačena domácími pořádkovými jednotkami. Tehdy zřejmě Kryl poprvé začíná pomýšlet na
odchod ze země. 9. září odjíždí na folkový festival
na německý Burg Valdeck. V říjnu jsou uzavřeny československé státní hranice, Kryl v Německu zažádá
o politický azyl.
Naštěstí se brzy stává volným spolupracovníkem
rádia Svobodná Evropa. Neznamená to pro něj vysoký příjem, ale netrpí tak hned zpočátku úplným nedostatkem. Ještě v říjnu díky finanční pomoci přátel
vydává druhou desku „Rakovina“, která je celá reakcí na okupaci Československa a postupující normalizaci.
Karel Kryl musí začínat od začátku, odchodem z
Československa přišel o publikum. Z dobře vydělávající hvězdy pop music se stává zpěváčkem s nejistou budoucností. Zpívá především v Německu a
ve Švýcarsku. Po domově se mu stýská, ale ví, že
by ho tam čekala jen perzekuce a možná i vězení.
Exil mu přináší svobody, které by neměnil. V roce
1971 umírá Karlu Krylovi otec, předčasně. Jeho zdraví bylo nalomeno nucenými pracemi na stavbách
komunismu. Je pohřben s Karlovou fotografií.
K. Kryl vlastním nákladem vydává desku „Bratříčku, zavírej vrátka!“, kterou nahraje živě na koncertě ve Švýcarsku. Z posledních dvou desek mu
zůstávají obrovské dluhy i proto, že velkou část nákladů odesílá bezplatně do Československa. Všechny je postupně dokáže splatit.
V mnichovské bance se seznamuje se svou budoucí
ženou Marlen. Oba si zamilují Kanárské ostrovy. Na
univerzitě Ludvíka-Maxmiliána v Mnichově začíná
studovat dějiny umění, ale nedokončí je. Karel Kryl
intenzivně pracuje ve Svobodné Evropě na svých
hudebních pořadech, ale vypomáhá i jako sportovní
redaktor. Jeho vysílání je u nás na Svobodné Evropě
nejposlouchanější.
17. listopadu 1989 dochází k zmasakrování povolené demonstrace studentů na pražské Národní
třídě. Uprostřed nastalých společenských změn umírá 24.11. v ostravské nemocnici Karlu Krylovi maminka. Karel Kryl po menších peripetiích získává
jednodenní sociální vízum a odlétá do Československa na pohřeb. Jeho letadlo přistává na pražském
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Ruzyňském
letišti
30.
listopadu
1989.
Hned z letiště odjíždí na tiskovou konferenci do Mladé fronty. Zpívá Bratříčka a recituje báseň „Lot“ - Táži
se, zda ta zem je vskutku mojí zemí... Poté odjíždí
do Nového Jičína na smuteční obřad. Prožívá obrovskou radost z toho, co se kolem děje, a zároveň je
nešťastný z matčiny smrti.
První koncert má na pražské právnické fakultě.
3.12. vystupuje jako zlatý hřeb večera na velkém
„Koncertu pro slušný lidi“. 4.12. s ním zpívá Karel
Gott hymnu na Václavském náměstí. Koncertů a vystoupení po celém Československu má do konce roku
ještě několik desítek. V době, kdy Havel a další představují pro většinu národa nedotknutelnou modlu, Kryl
jej kritizuje a pojmenovává boj o moc a koryta či likvidaci našeho hospodářství. Mezi lidmi se proto
stává stále méně populární. Deska „Bratříčku, zavírej vrátka“ je vyhlášena nejlepším československým
albem za poslední čtvrtstoletí. 1. dubna 1991 za ni
přebírá na pražském Žofíně zlatou desku - opět za
250 000 prodaných výlisků. 7. února 1991 se žení se
svou přítelkyní Marlen Bronsertovou.
Kryl dále vystupuje proti přehmatům politiků a v
hospodářství, postrádá účinný a průhledný právní řád.
Lidé ho stále nechápou. Trápí se tím, že jsou tak slepí
a že jich je tolik. Dají mu za pravdu až v roce 1997,
kdy se rozplynul mýtus Klausovy ekonomické reformy a nedotknutelnosti Václava Havla. Karel Kryl se
to už nedozví, 3. března 1994 umírá v mnichovské
nemocnici na těžký infarkt.

Missa aneb Karel Kryl Revival
Skupina Missa hraje úspěšně písně Karla Kryla
ve vlastním folkovém aranžmá. Po pražských i mimopražských klubech vystupuje již od května 1999.
Skupina vznikla v roce 1999 jako sedmičlenné
seskupení začínajících hudebníků a zpěváků. Vychází z působení některých jejích členů ve
Spirituálové schole, dřívějším to místním hudebním
tělesu. Sedm let dále působí ve farnosti sv. Václava
v Praze-Vršovicích jako chrámová kapela. Téměř od
počátku hraje Missa písně Karla Kryla (folkově upravené pro více nástrojů), které členy kapely oslovují
stále. Název Missa má kromě jiného původ v latinském „Ite, missa est“ neboli: „Jděte, jste posláni“.
Missa se nesnaží Kryla kopírovat, ale předávat
dál a v mnohém i rozvíjet, neboť písně tohoto písničkáře se zdají být příliš nadčasové. Až jednou přestanou, budeme vědět, že my lidé jsme k sobě
tolerantnější a nehledáme jeden v druhém jen prospěch pro sebe sama.
Přijďte si je poslechnout a zamyslet se v den „dosažení dospělosti“ (rozumějme 18. výročí) Sametové revoluce – tedy 17. 11. do KC Beseda. V tento
den oslaví Missa 8 let od svého prvního veřejného
vystoupení.
Martina Petráčková
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Mateřské centrum Klánovice
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Sport

Podzimní fotbalové boje
Jak se v uplynulých týdnech vedlo všem klánovickým
týmům? O tom si můžete přečíst v pravidelném zpravodajství, které vzniká ve spolupráci s předsedou FK Klánovice Michalem Fuchsem.
A-mužstvo si v I.B třídě počíná nad očekávání dobře.
Trpělivě sbírá body a udržuje kontakt s týmy na špici tabulky. V domácím utkání s Prosexem naši sice prohrávali, ale díky soustředěnému výkonu výsledek otočili na
konečných 4:1 (střelci gólů: J.Dlabal, V.Zajíc, Š.Borovský,
M.Hála). Na hřišti Junioru B zvítězili 3:2 (V.Zajíc 3), když
se blýskl brankář Mašín, který zlikvidoval penaltu domácího mužstva. Další zápas doma proti Kolovratům začal
skvěle, po deseti minutách vedly Klánovice 2:0. Od šedesáté minuty však byly oslabeny o vyloučeného Šteffela a
chvilku to vypadalo na drama. Dvě vstřelené branky však
zažehnaly veškeré obavy a přinesly vítězství 5:3 (J.Dlabal,
V.Zajíc, M.Hála, Š.Borovský, vlastní po úniku Zajíce). Pro
další body si naše mužstvo dojelo na hřiště Chodova, kde
vyhrálo 3:1 (J.Dlabal, V.Zajíc, L.Šteffel). V desátém soutěžním utkání podzimu přivítali naši fotbalisté na svém
trávníku rezervu Horních Měcholup. Vyrovnané a kvalitní
utkání skončilo 2:2 (Šteffel, Pilát), hosté srovnali těsně
před závěrečným hvizdem. Škoda.

Kongres mateřských center
v ČR
Mateřská centra v ČR vznikají po celé republice již
15 let. Oslavy tohoto výročí vyvrcholí 30.11. 07 kongresem MC v Praze, který zaštítí Václav Havel, dále
se zúčastní socioložka Jiřina Šiklová a ministr práce a
sociálních věcí Petr Nečas. Mateřským centrům se daří
budovat významné postavení ve společnosti. Slouží
zejména rodinám s dětmi, MC pořádají volné herny,
burzy dětských potřeb, různé kroužky pro děti i dospělé, besedy, hlídání dětí.
Mateřská centra se stávají komunitními místy
v obcích, kde může být dobře dětem i dospělým. V rámci
kongresu budou předány mateřským centrům certifikáty Společnost přátelská rodině, předávání se zúčastní
členové poroty v čele s hercem Janem Potměšilem. Pro
zúčastněná MC bude také toto setkání plné inspirace,
předávání zkušeností a besed.
Také Mateřské centrum Klánovice, které v těchto
dnech právě oslaví 8 let své činnosti, se zúčastní. Věřím, že i v Klánovicích bude MC dále sloužit rodinám a
že i nadále bude toto občanské sdružení obec podporovat jako doposud, za což představitelům obce jménem
dětí a rodičů velice děkuji.
Za MC Klánovice
Jitka Dlasková

B-mužstvo zaznamenalo ve 3.třídě první úspěch. Posíleno o dva hráče z „áčka“ sehrálo doma výborný zápas proti
Benicím a zaslouženě zvítězilo 4:1 (Cón 2, Borovský,
Kolátor). V Točné naše rezerva smolně podlehla 2:3
(J.Rousek, T. Třešňák). Podstatně s horším výsledkem se
však vracela z Hloubětína, kde s tamním béčkem prohrála 0:5. V dalším domácím střetnutí proti Kačerovu B naši
hráči sehráli vyrovnanou partii a nakonec podlehli těsně
1:2 (T.Lorenc z pen.). Ve Vinoři klánovická rezerva prohrála 2:5 (Vojtíšek, Vodička) po hrubých chybách v obraně.
Bojovníci s nulami
Dorostenci sbírají zkušenosti v I.třídě. V Hostivaři, s jasně lepším soupeřem, prohráli 0:3. Od většího přídělu uchránil svůj tým kapitán D.Malý, který zaskočil za nemocného
brankáře Vojtěchovského. Do dalšího zápasu, doma proti
Horním Měcholupům B, nastoupili klánovičtí mladíci značně oslabeni a podlehli 0:5. Na hřišti SK Střešovice B to zpočátku vypadalo nadějně, po první půli naši prohrávali 0:1 a
po přestávce si dokázali vytvořit několik šancí. Jenže soupeř se dokázal trefit ještě dvakrát, a tím upravil výsledek na
0:3 v náš neprospěch. Velkou zkušeností byl domácí zápas
proti Spartě Krč. Klánovický tým (znovu s D.Malým v bráně)
držel po poločase bezbrankovou remízu. Bohužel, strážce
svatyně se poté zranil a dohrával s vymknutým kotníkem.
Prohráli jsme 0:4. Další utkání mělo příchuť derby, dorostenci nastoupili na hřišti sousedního Újezda nad Lesy, a opět
měli problém s nemocnými brankáři, zaskakoval útočník
Nejedlý, který však podal výborný výkon. V posledních dvaceti minutách domácí otočili výsledek na konečných 1:2
(P.Dolejška) v neprospěch našich. V klánovickém dresu vynikli zejména Záruba a Fuchs.
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Sousedské derby pro Klánovice
Starší žáci ve 2.třídě ztratili skvěle rozehraný souboj s béčkem Bráníku. Na domácím hřišti vyhrávali 3:1, ale po individuálních chybách podlehli 4:5 (K.Heřmánek 3, M.Fouček). V
následujícím kole odjížděli do Přední Kopaniny v jedenácti
(tedy bez náhradníků). Po dobrém výkonu si připsali plný
bodový zisk za výhru 4:1 (Fouček 2, Machalický, Kotyza).
Klánovičtí žáci si také vyzkoušeli atmosféru sousedského
derby, na domácím hřišti přivítali rezervu Újezda nad Lesy a
zvítězili 5:2 (D.Volek 3, Fouček, Tříska). Výborné výkony
podali kapitán Machalický a brankář Antoš. Na hřišti Tempa
B naši otočili z 0:1 na konečných 4:1 (M.Lorenc 2,
J.Heřmánek, M.Fouček). Klánovické mužstvo změřilo síly
také s dívkami Slavie a na jejich hřišti prohrálo 0:2.
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V Dubči jsme uhráli bod za remízu 2:2 (K.Rut 2).
Nejmladší a nejstarší
Přátelské utkání má za sebou ŠKOLIČKA 2001, která ještě
nehraje žádnou mistrovskou soutěž. Klánovičti špunti doma
zvítězili nad Zelenčí 4:3 (T.Chaloupka 2, D.Beránek, O.Tuček).
Old boys se odhodlali potrápit těla. V tradičním derby se
starou gardou Újezda nad Lesy odehráli vyrovnané utkání
1:1 (J.Heřmánek). Další domácí představení skončilo taktéž smírně, se silným mužstvem z Říčan klánovičtí „staříci“
remizovali 3:3 (vlastní, B.Lux, M.Beran).
Jiří Karban

Petrův cech bilancoval své
celoroční úsilí.
Nezvyklý ruch na „Placinách“ v sobotu 13. října od rána
naznačoval, že Místní rybářský svaz, Místní skupina MO
Žižkov II., bilancuje dnes své celoroční chovné úsilí výlovem chovného rybníka. Rybáři, vzdor nevlídnému počasí, přišli v hojném počtu – jak k práci tak i k povzbuzení
svých kamarádů. Dorazili též hosté, mezi nimi pan starosta Ing. L. Hrabal, CSc., a zastupitel Ing. J. Losert. Podporu projevili přítomností i rodinní příslušníci. Na pořádek
dohlížel člen Městské policie hl. m. Prahy.

Starší žáci (na fotografii ze srpnového soustředění) jsou
mužstvem bojovníků
Mladší žáci v I.třídě zabojovali a odnesl to Union Žižkov
výsledkem 3:2 (M.Pavel, S.Hojný, D.Fidranský). V dalším
kole si naši kluci přijeli na hřiště Motorletu C pro porážku 1:6
(A.Sochůrek). Zatím nejhezčí utkání podzimu sehrál klánovický tým nadějí doma s Meteorem B. Hlavně ve druhém
poločase ukázkově bojoval a měl dvě tutovky. Štěstí nakonec stálo při soupeři, prohráli jsme 1:2 (P.Šimek). Pochvalu
zaslouží brankář Palata, S.Hojný a P.Šimek. Solidní výkon
předvedl klánovický tým na půdě Slavoje Podolí B. Konečné
skóre 2:5 (F.Urban, A.Sochůrek) je možná až moc kruté.
Utkání na Zbraslavi skončilo smírem 1:1 (Palata), přestože
Klánovice měly na vítězství.
Deset gólů Počernicím!
MINI 10 se ve 2. třídě muselo sklonit před silným celkem
Háje B, kterému doma podlehlo 0:4. V dalších kolech si to
ovšem naši hráči vynahradili. Nejdřív si přivezli body ze hřiště Rapidu Malešice - 3:0 (L.Šperl 2, F.Staněk) a o týden
později doma po těžkém boji zdolali Admiru B 3:2 (L.Šperl,
F.Staněk, O.Nejedlý). V Dolních Počernicích si naši s chutí
zastříleli a soupeře převálcovali 10:0 (T.Ulrich 3, L.Šperl 3,
F.Staněk 2, O.Nejedlý, D.Kutzendörfer). Domácí utkání
s Pragou vyhrálo klánovické mužstvo 3:0 (O.Nejedlý, L.Šperl,
F.Staněk).
MINI 8 vystrašilo své soupeře ve 2.třídě výhrou na hřišti
vedoucích Kolovrat 4:3 (K.Rut 2, M.Famfulík 2). Naše mladší
přípravka si poté doma poradila také s Xaverovem 4:1
(J.Svoboda 2, K. Rut, M.Šmákal). Z Vyšehradu se naši kluci
vrátili s prázdnou po výsledku 0:2. Další bod vydolovali doma v
zápase s Podolím B. Po nevydařené první půli zapnuli a podařilo se jim srovnat na konečných 2:2 (M.Šmákal, J.Svoboda).

Nevlídné ranní počasí začalo pomalu měnit svoji tvář
ke všeobecné spokojenosti. Po rozpravě o průběhu výlovu začala příprava rozprostřením sítě. Té se pak chopili
obětaví členové MO vybavení typickými gumovými kalhotami a vstoupili s ní na bahnité dno chovného rybníka,
aby s její pomocí zatáhli „rybu“ ke hrázi.

Vylovené ryby byly rychle tříděny podle druhu a váhy a
přemísťovány do připravených kádí.
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vždy vyznavačům Petrova cechu přálo, budeme se těšit
na shledanou na hrázích, s kulisou Vidrholce při výlovu již krásně zbarevného, i v příštím roce 2008 u sportovních klání, zejména naší mládeže, a také při dalším
výlovu.
S pozdravem „Petrův zdar“
Richard Hladík, předseda MO,
námět textu a výběr fotografií
Jaroslav Losert, zastupitel,
text a foto.
Ty statnější putovaly do nového domova – sportovního

anketa

Kde nakupujete potraviny?
Paní Bolerová: „Nejčastěji k Jardovi, velmi doporučujeme, jsme tam maximálně spokojeni s nákupy, pečivo se
sežene i odpoledne. Pak další místo, kam chodíme, tak
do Bazaru na rohu, do té nově upravené prodejny. A jediné, kam jsme přestali chodit, je ta stará samoobsluha tady
na hlavní – Včela – tam prostě jenom z nutnosti.“
rybníka
a ty menší se vrátily do jim známých vod „domu“ k dalšímu pobytu.
Když byla „ryba“ zpět, každá ve své vodě, došlo na praktické bilancování.Celkem bylo vyloveno (uvedena celková váha):
Kapr
K2-3 695 ks
790 kg
Štika
Š1-3 30 ks
19 kg

Bílá netříděná ryba
55 kg
Produkce na našem rybníce, přepočtená na zatopenou
plochu, je 942 kg/ha, to představuje nadprůměrný výsledek, srovnatelný s třeboňským chovem.
Jak již bylo zmíněno, skončilo ve sportovním rybníce:
Kapr
K3
375 ks
o váze 550 kg
Štika
Š3
10 ks
o váze 15 kg
Bílá ryba
o váze 55 kg.
Protože na „Placinách“ je opravdu hezky a počasí téměř

Pan Kotek: „Do Lidlu, jednoznačně.“
Paní Brychtová: „Takové ty běžné menší nákupy
v samoobsluze u Bazaru. A ty větší nákupy vozí manžel
z Globusu.“
Paní Matoušková: „Nejraději asi tak chodím do Bazaru.“

Martin Ludvík: „Když si třeba zapomenu svačinu, chodím si ji koupit do školy
(školní bufet). Když jedeme
někam nakupovat, tak jedeme do Globusu.“
Paní Mašková: „No, já jezdím
hodně často tady do Včely, a
pak jezdím do Globusu. A do
Lidlu taky.“

Alexandra Valerie Main: „Asi
do Globusu. Je to blízko a
mají docela velký sortiment,
takže do Globusu.“
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Paní Petráčková: „Globus a
Penny.“
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názory, komentáře, polemiky

Chvála golfu

Pan Popelka: „To jste se měly
zeptat mojí manželky. No, já
myslím, že jezdí buď do Újezda, nebo do Globusu na Čerňák.“
Zuzka Katuščáková: „No, tak
my hodně často jezdíme do
Lidlu, to je v Újezdě.“
Karolina Moni: „No a my hodně často jezdíme na Černý
most, do Globusu.“
Připravily
Lydie Boukalová a Alžběta Dvořáková

objektivem Tomáše Hradeckého

Bunkr v lese u golfového areálu

Nedávno jsme navštívili příbuzné, kteří bydlí blízko
Pardubic. Hovořilo se o všem možném a řeč přišla i na
golf a golfová hřiště, protože Klánovice jsou kauzou golfu
proslavené po celé republice. Dověděli jsme, že blízko
vesnice, ve které naši příbuzní bydlí, bylo postaveno nové
golfové hřiště včetně hotelu a restaurace. Ta je prý nejlepší v celém okolí a hned jsme do ní byli pozváni na pivo.
Jako řidič jsem si pivo nedal, ale byl jsem příjemně překvapen golfovými hřišti. Jsou totiž postavena na bývalém
skladišti popílku elektrárny v nedalekých Opatovicích.
Popílek sem byl čerpán smíšený s vodou a usazován ve
velikých nádržích. Jedna z těchto nádrží o rozměru možná jeden kilometr byla naplněna a nyní slouží jako golfové
hřiště. Je zde zelená tráva, vysázené stromy, vytvořené
umělé terénní vlny a v dáli jsem viděl i jezírko – prostě
nádhera. Nezbývá než společnosti, která tato hřiště vybudovala, poděkovat za nádhernou rekultivaci části země,
která byla ještě v loňském roce v závislosti na počasí
zdrojem prachu popřípadě komárů pro okolní vesnice.
Jedná se podle mého o velmi zdařilý projekt.
Podobnou scenérii nám slibují v Klánovickém lese představitelé firmy Forest Golf Resort Praha (dále FGRP).
Podle firmy FGRP se jedná o zušlechtění a zkrášlení lesa,
které mu z hlediska ochrany přírody prospěje. Ovšem i
zde platí pravidlo: když dva dělají totéž, nemusí to být
totéž. V případě výše zmíněných golfových hřišť se jednalo o rekultivaci zničené krajiny spojenou s výsadbou
nových stromů, zatímco v Klánovicích se bude les kácet
a jeho zkrášlení vlastně znamená jeho trvalé odstranění
v místě hracích ploch.
Závěrem doporučuji všem výlet k Pardubicům, kde mohou zhlédnout nová golfová hřiště, třeba si zde i zahrát a
dále se podívat například na Kunětickou horu, ze které
jsou za pěkné viditelnosti vidět Krkonoše a Orlické hory.
Všem, kteří tato hřiště navštíví, přeji příjemný estetický
a sportovní zážitek a představitelům firmy FGRP přeji,
aby si z těchto hřišť vzali příklad a pro výstavbu svých
hřišť našli podobný kus země a náš les nechali žít.
Petr Macháč

Přihořívá …

Každý den chodím kolem 11. hodiny do golfové klubovny najíst se a posedět. Uviděl jsem dnes v lesíku u
cesty na levé straně něco, co připomíná chýš z větví jehličnanů. Tak jsem se tam šel podívat blíž a zjistil jsem, že
je to opravdu chýše z pořezaných stromů od třetího rybníčka a z lesíka na křižovatce Blešňovské a Axmanové.
Už se nám tady jednou v Klánovicích ukrýval vrah, tak
nevím, jestli se tam neukrývá další. Možná tam nějaká
partička chodí kouřit marjánku nebo nějaké tvrdší drogy.
Tomáš Hradecký

V občasníku přátel Klánovic, časopise Klánovice dnes,
mě tentokrát zaujal hned úvodník. Pan František Tlapák
z agentury, která má údajně na starosti prezentaci organizace Forest Golf Resort, popisuje krásnou krajinu kdesi
v Jizerských horách:
„K celkově uvolněné náladě vydatně přispívají zdejší
‚zahrady bez hranic‘. Staré, polodřevěné chalupy, i pár modernějších zděných domků stojí jakoby náhodou, ledabyle
poházených v malé kotlince mezi lesy.“ … „Všechno zarostlé sytě zelenou, nakrátko posekanou trávou, tu a tam
stromy, keře, náznak živého plotu… Ale skutečné ploty
žádné. Můžete volně procházet mezi chalupami z pozemku
na pozemek téměř panenskou, nedotčenou krajinou. Žád-
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né bariéry, žádné ploty, ohrady nebo něco podobného.
Uvědomil jsem si, že mi ta krajina do jisté míry připomíná
Klánovice a zárodek jeho rekreačního areálu u golfového
klubu. Udržovaná krajina, klid, příjemné prostředí, žádné
ploty…“
Máme se tedy obávat, že jednou bude někdo
v Klánovicích chtít bourat ploty okolo zahrad? Ale kdež –
sám autor píše, že mu jde o rekreační areál u golfového
klubu. Tam ovšem s výjimkou klubovny žádné „staré polodřevěné chalupy“ ani „modernější zděné domky“ (za bydlení v nichž by movití lidé byli zcela jistě ochotni zaplatit
nemalou částku) nejsou. Zatím …
Tomáš Ruda

Poděkování klánovickým hasičům
Ráda bych poděkovala Dobrovolnému hasičskému sboru z Klánovic za neocenitelnou pomoc. Mají můj obdiv za
profesiálnost, ochotu a nasazení, s jakým nám pomáhali.
Během dovolené byl vytopen sklep našeho domu, voda
sahala téměř po pás. Hasiči pod vedením pana Husera
přijeli velice brzy a do večerních hodin (v pátek o prázdninách) čerpali vodu, vynášeli veškeré věci, zapojili elektřinu a zprovoznili odpadní jímku. Pracovali rychle, odborně
a ještě s dobrou náladou.
Nemohu se jinak odvděčit než touto cestou. Jsou to
obdivuhodní muži.
Miroslava Vévodová

od sousedů

Hodnocení jízdy In line Běchovice
Datum konání: 30. 9. 2007
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Celkem vydáno 133 startovních čísel:
Do 15 let
29 mužů a 17 žen
Od 15-25 let
10 mužů a 11 žen
Od 25-45 let
27 mužů a 24 žen
Nad 45 let
12 mužů a 3 ženy
Celkem tedy
78 mužů a 55 žen
Nejstarší bruslař p. Mečíř z Trutnova – 71 let.
Sponzoři jízdy In line Běchovice:
MÚ Běchovice
Coca cola Beverages
Praha 14
Nivea
TJ Sokol Běchovice
Vizard s r.o. - medovníky
JRSK s r.o. - Jirásek
I letos se jelo za vymodleného nádherného počasí tzv.
babího léta! Do cíle nedorazili 2 bruslaři. Nikdo z bruslařů
nebyl ošetřen. Předpokládám, že tedy nebyl žádný úraz
po trati! Všichni bruslaři dostali v cíli balíček od sponzorů.
V cíli se losovala tombola. Potlesk při vyhlašování byl
grandiozní!!
Akci připravili:
Mgr. Jaroslav Svátek – zajistil hladký průběh přihlašování
v ZŠ Běchovice
MUDr. Jana Nožičková – první pomoc v cíli
Jolana Kopejková – první pomoc v cíli
Vlaďka Stejskalová – balíčkování cen pro bruslaře a rozdávání kuponů do tomboly pro bruslaře
Renata Hejduková – balíčkování cen pro bruslaře a rozdávání kuponů do tomboly pro bruslaře
Milan Sedláček – technická pomoc v cíli, moderování
Andulka Sedláčková – balíčkování cen pro bruslaře, kontrola výdeje batohů bruslařům v cíli
Vlaďka Bukovcová – balíčkování a rozdávání balíčků od
sponzorů bruslařům
Monika Kafková – rozdávání balíčků od sponzorů bruslařům
Tomáš Kafka – technická pomoc v cíli a focení akce
Kristýnka Stejskalová – losovací box a losování tomboly
Ivana Kafková – zajištění akce a sponzorů
Ivana Kafková
Městská část Praha 21-Újezd nad Lesy uvádí:

RANGERS (Plavci)
Místo konání:
společenský sál - ZŠ MASARYKOVA, ul.Čentická
Termín: čtvrtek 22.listopadu 2007 od 19:00 hod.
Cena vstupenky: 200 Kč, sleva pro důchodce 150 Kč
Předprodej: podatelna úřadu a Knihkupectví nad Lesy
Staroújezdská 45.
Všichni jste srdečně zváni.
kontakt:
Zdeněk Voříšek VHČ, tel.:777 811 331,
e-mail: zdenek.vorisek@praha21.cz

1.
2.
3.
4.
•
•

v cíli Martin Jirsa, start. číslo.360
v cíli Miroslav Pražma, start.číslo 304
v cíli Tomáš Havel, start.číslo 306
v cíli a zároveň 1.žena v cíli Jana Hroudová, start.číslo 317
první kočárek v cíli Dominika Platinová s Lukáškem,
start.číslo 386
druhý kočárek v cíli Naďa Špačková s Jarouškem,
start.číslo 410

Klánovický zpravodaj
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Třetí narozeniny o.s.
Neposeda
Ve čtvrtek 4. října 2007 jsme dnem otevřených dveří
oslavili již 3. výročí činnosti o.s. Neposeda. Během uplynulých let se naše programy velmi rozrostly, a tak jsme
využili této příležitosti informovat veřejnost o aktuálním
dění u nás.
Jako jednu z novinek jsme představili Klub příznivců
o.s. Neposeda, který funguje právě od října. Co je jeho
cílem? Informovat zájemce prostřednictvím elektronického oběžníku o naší činnosti a nových událostech v organizaci. Pokud máte i Vy zájem o pravidelné informace od
nás, napište prosím na e-mail: priznivci@neposeda.org
S hosty akce, mezi nimiž se objevili zástupci městské
části Dolní Počernice, základních škol z Újezdu nad Lesy
a Běchovic nebo místostarostka městské části Praha 21,
pohovořil téměř každý z nás, pracovníků a dobrovolníků
sdružení. Zastoupeny však byly všechny věkové kategorie - hned na začátku přišla běchovická družina
s devatenácti dětmi a na třetí hodinu se sešli rodiče
s malými dětmi na loutkové divadlo.
Z našich narozenin se začíná stávat již tradiční akce,
a proto se už teď těšíme na společné setkání v příštím
roce, opět 4. října.
Neposeda o.s. působí na území správního obvodu Praha
21, tj. Běchovice, Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje a
okolí. V současné době realizuje sociální, volnočasové a
vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny.
Cílem organizace je zavádět v této lokalitě formy sociální práce a služeb, které jsou pro místní komunitu dosud těžko dostupné či nedostupné, a podpořit veřejnost
k aktivní spolupráci při rozvoji komunitního života.
Cílem námi poskytovaných služeb je pozitivní sociálně-osobnostní rozvoj účastníků, prevence sociálního vyloučení vybraných cílových skupin, nabídka smysluplného
a aktivního trávení volného času.
Za Neposeda o.s.
Bc. Melanie Zajacová
ředitelka a
předsedkyně sdružení

NEPOSEDA o.s. a otevřený klub
MIKROBUS pořádá
VELKOU (PŘEDVÁNOČNÍ)
VÝTVARNOU DÍLNU.
Kdy?
Kde?

V sobotu 10.11. od 14 do 17 hod
Obě klubovny o.s. Neposeda, Česko
brodská 1, Praha – Běchovice

Přijďte si vyzkoušet různé výtvarné a řemeslné
techniky, jako třeba batikování, savování, tisk na textil,
drátkování, výrobu šperků z korálků, ozdoby z včelího
vosku, aranžování …
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Můžete se přijít jen podívat či posedět u čaje,
máte možnost přispět k vytvoření příjemné, inspirativní
atmosféry a pomoci nám tak vytvořit místo pro společné
setkávání.
Jakékoliv malé občerstvení, které přinesete na společný stůl, je vítáno!
Čaj nabízíme zdarma.
Chcete-li pomoci
s programem, či si otevřít
vlastní dílničku, kontaktujte:
S.Rendlová (tel.723 504 252).
Amatérští hudebníci by byli
přínosem.

Otevřený klub MIKROBUS
(dříve NEPOSEDA)
Co je nového? Od října začaly fungovat naše „tvořivé
dílny“- příjemně jsme si popovídali u šálku dobrého čaje
v Kubově čajovně, vyráběli jsme zvířátka z drátků a papíru na výtvarné dílničce Týny, ale užili jsme si i ostatní
programy. V listopadu budeme mít opět otevřeno:
pondělí 13.00 - 16.00 hod.
čtvrtek 13.00 - 16.00 hod.
I nadále budou kluby rozděleny na dvě části – první část
je určena na volné hraní, zejména pro děti do 12 let. Druhá část nabízí volnočasové aktivity formou tvořivých „dílen“, na jejichž programu se mohou děti spolupodílet.
Snažíme zvát i různé hosty, pořádat diskusní kluby,
ankety apod. Účastnit se mohou i děti starší, zejména
v roli pomocníků. Vítáme spolupráci i podněty ze strany
veřejnosti. Po klubech, v době mezi 16 – 17 hod., si mohou děti domluvit individuální návštěvu, kdy si mohou popovídat o svých problémech.
Jednou měsíčně chystáme jednodenní víkendovou akci
– program bude zveřejněn s předstihem, či ho najdete na
www.neposeda.org
Program „dílen“ listopad 2007
(začátek vždy v 14:30h.):
pondělí 5. 11. - čajovna s Kubou + diskusní klub
čtvrtek 8. 11. - anketa po Běchovicích na téma „Jak
trávíte svůj volný čas?“
pondělí 12. 11. - výtvarná dílna s výrobou lampiónů
čtvrtek 15. 11. - náš host MVDr. M. Hod nám předvede,
jak zvířata léčí, a přivede na to své pejsky
pondělí 19. 11. - opět čajovna s Kubou, tentokrát si
k tomu ještě zahrajeme nějaké „přemýšlivé“ hry
čtvrtek 22. 11. - klub odpadá z důvodu vzdělávání zaměstnanců
pondělí 26. 11. - Ivana a její „Tajemné příběhy“
čtvrtek 29. 11. - sportovní a pohybové hrátky s Andreou
a Kačkou
Rádi bychom se s Vámi podělili o radost ze společného setkávání a tvoření, proto chystáme na 10.11. velkou
výtvarnou dílnu pro všechny obyvatele Běchovic i okolí.
Podrobnosti najdete na plakátcích, či našem webu.
Těšíme se na Vás!
Bc. Melanie Zajacová
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Občanské sdružení Neposeda nabízí

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ
PROGRAM
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Na golf do Vinoře

Projekt je určen pro maminky či tatínky na rodičovské
dovolené, ale i po ní, kteří se během půl až jednoho
roku chystají zpátky do zaměstnání a chtějí si oprášit
anebo získat nové dovednosti, aby obstáli při hledání
nového zaměstnání i v něm. Projekt je určený osobám
s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, především ze
správního obvodu Praha 21. Připravené pro Vás máme:
1. BEZPLATNÉ BLOKOVÉ KURZY, které probíhají
vždy od 9.00 do 12.30 hodin
•
Jak na návrat do zaměstnání
První část bude o sebepoznání a o odbourání obav
z neznámého. V druhé části se dozvíte, jak zvládnout
pohovor a jak se na něj dostatečně připravit od lektorky z personálně poradenské společnosti Business
Development,s.r.o.
po - 5. 11.
po - 12. 11.
út - 6. 11.
út - 13. 11.
st - 7. 11.
čt - 15. 11.
•
Trénink komunikačních dovedností
Zaměřeno na sebeprezentování, techniky asertivního jednání a nonverbální komunikaci. Vše je spojeno
s videotréninkem.
po - 19. 11.
po - 26. 11.
út - 20. 11.
st - 28. 11.
st - 21. 11.
čt - 29. 11.
•
Práce s počítačem a internetem I.
Zaměřeno na praktickou obsluhu Word, Excel, internet
+ jiné aplikace.
po - 3. 12.
st - 12. 12.
st - 5. 12.
po - 17. 12.
po - 10. 12.
st - 19. 12.
• Anglický jazyk
Obnovení dosavadních znalostí a rozvoj konverzačních schopností.
út - 4. 12.
čt - 13. 12.
čt - 6. 12.
út - 18. 12.
út - 11. 12.
čt - 20. 12.
Můžete si vybrat libovolný počet kurzů a po úspěšném absolvování jednotlivého blokového kurzu získáte osvědčení.
2.

+

BEZPLATNÉ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
SPOJENÉ PŘEDEVŠÍM S NÁVRATEM DO ZAMĚSTNÁNÍ - BĚHEM I PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU.
MOŽNOST VYUŽÍT PODPŮRNÝCH SLUŽEB - DOHLED NAD DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
V PRŮBĚHU PROGRAMU.

Bezplatné vzdělávací programy a poradenství se konají
v prostorách Nízkoprahového klubu Autobus, Českobrodská 1, 190 11, Praha - Běchovice.
Těšíme se na Vás
Melanie Zajacová - předsedkyně sdružení
Věra Jílková - sociální pracovník
(tel. č. 739 491 633)
vera@neposeda.org, http://www.neposeda.org/vpp

Ve Vinoři vzniká největší pražské golfové hřiště - Golfový areál SEKYRA GOLF RESORT PRAHA Na dlouhých
v Praze 9 – Vinoř. Ve Vinoři v Praze 9 vznikne do dvou let
na sto hektarech golfové hřiště o 27 jamkách na ploše 97
hektarů s komplexním zázemím včetně klubovny, parkoviště apod. Bude vytvořeno devět menších vodních ploch
a v rámci realizace hřiště budou vysázeny stromové porosty na cca 13 ha pozemku. Projekt již prošel hodnocením vlivu na životní prostředí a nyní je těsně před
zahájením (Blíže viz http://eia.cenia.cz/eia/, kód záměru
PHA351).
Největší golfový areál v okolí hlavního města postaví
v rámci skupiny Sekyra Group a.s. společnosti Vinořská
spol. s r.o., Sekyra Golf Resort Praha a.s. a České nemovitosti a.s.
Hřiště by mohla být postavena do roku 2009. Dosud je
na místě budoucího hřiště malá louka na cvičné odpaly a
pole.
Hodnotu celé investice společnost Sekyra Group nezveřejnila, podle odhadů Eura by mohlo jít až o 150 milionů korun a návratnost by se měla pohybovat mezi 12 a 15
lety. Projekt počítá s méně než osmdesáti hráči o víkendech a polovinou ve všední dny.
Jiří Fořtek,
zastupitel Strany Zelených Praha 14

Foglarův odkaz žije i po 100
letech
Přestože letos v červenci uplynulo právě 100 let od
narození geniálního pedagoga a spisovatele Jaroslava Foglara, má jeho přístup dnešní mládeži stále co nabídnout.
Jaroslav Foglar dal se svými Rychlými šípy ve 30. letech
20. století vzniknout obdivuhodnému fenoménu, kterým
se staly výhradně v československém prostředí čtenářské kluby. Jestřáb, jak zněla jeho skautská přezdívka,
vsadil na přirozenou touhu kluků a holek zhruba mezi šestým až šestnáctým rokem po tvorbě part, skupinek či klubů. V časopisech Mladý Hlasatel a Vpřed jim nabídl
zajímavý program a správné vzory, jež byly a jsou samozřejmou součástí výchovy již čtvrté generace čtenářů.
Přestože čas odnesl mnohé z aktuálnosti Foglarovy
tvorby, kluci a holky nikdy nepřestanou vyrážet po škole
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či o prázdninách se svojí partou za dobrodružstvím. Právě rozumnou nabídkou námětů k programu pro tyto přirozené mikrokolektivy lze po vzoru Jestřába předcházet řadě
negativních vlivů, kterými jinak společnost na děti působí. To si uvědomilo mnoho Foglarových pokračovatelů a
čtenářské kluby tak vznikaly v počtu tisíců také u dalších
časopisů v šedesátých a později i devadesátých letech.
V současnosti působí ke stovce aktivních čtenářských
klubů pod patronátem Sdružení přátel Jaroslava Foglara
po celém Česku. Komunikace s nimi probíhá klasickou
poštou, ale i přes internet. Pomyslným dárkem ke 100.
narozeninám spisovatele se pak stane dlouhodobá hra
Tauris ve SCI-FI stylu, od vzniku SPJF již jedenáctá v
pořadí, kterou se sdružení pokouší nabídnout od října do
května zajímavé vyžití všem přihlášeným klubům.
Díky dotacím od Ministerstva školství lze realizovat
projekt, v jehož rámci všechny přihlášené kluby dostávají
každý měsíc zdarma časopis se zadáním úkolů, ukázkami nejlepších odpovědí a vyhodnocením předešlých etap.
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Hra přitom probíhá současně na internetu, kde kluby staví svoje virtuální město. Jedním z cílů projektu je však
také podpora zdravého trávení volného času, proto je plnění úkolů obvykle vázáno na vnější prostředí a na přírodu, úkoly jsou laděné nejen na důvtip hráčů, ale posilují
také jejich sportovní dovednosti a schopnost dosahovat
cílů společně.
V průběhu roku se kluby setkávají na víkendových sjezdech, obvykle ve formě soutěží a her, v létě pak nejlepší
kluby mohou vyrazit na tábor do přírody, absolutní vítězové dokonce zadarmo.
Přestože by se Jaroslav Foglar leckterým novotám nejspíše divil, myšlenka zůstává stejná, rozumné naplnění
času mikrokolektivů a správná výchova samostatných
kluků a holek.
Podrobnosti o hře, postup pro přihlášení a odpovědi na
otázky lze najít na stránkách http://dlouhodobka.cz, na
emailu tauris@spjf.cz a na adrese: SPJF, Bobří stopou,
pošt. schr. 245, Brno 658 45.
Marek Skýpala a SPJF

Naši jubilanti
V měsíci listopadu se dožívají významného životního jubilea tito naši spoluobčané:
Božena Müllerová
Jiří Fořt

Zdeněk Kutzendörfer

Věra Feřteková

Marie Dvořáková

Alois Most

Jarmila Pithartová

Jaroslava Kolbabová
Alexandr Batovec
Božena Karasová

Jiří Záruba
Vlasta Popelková
Jaroslav Brzický

Danuše Slámová
Jarmila Vlčková
Přejeme jim ještě mnoho šťastných let.

Důležitá telefonní čísla
Telefonní čísla na policii:

Telefonní čísla na hasiče a záchranku:

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

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
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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

XVI. ročník
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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
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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

placená inzerce

Základní škola a Praktická škola
v Úvalech přijme od 1. 1. 2008
učitele / ku pro 1. i 2. stupeň
(nejlépe se spec. ped. aprobací - není podmínkou).
Nabízíme práci v „rodinné“ atmosféře malé školy.

Tel.: 281 981 244, mob. 739 455 070

Koupíme parcelu v Klánovicích
Koupíme v Klánovicích malou stavební parcelu do 800 m2,
nebo tuto parcelu vyměníme za dvougenerační rodinný
dům se zahradou o ploše 1500 m2 situovanou blízko
Klánovického nádraží. Manželé Macháčovi - Nabídky
zasílejte na tel.: 776 415 541 nebo 777 171 392 či na
281 962 226.

Klánovický zpravodaj

11

XVI. ročník

strana

24

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA
JEDNOHROB ŽULA
DVOJHROB ŽULA

OD
OD
OD

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.
Provozovna:
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

Elektronik Servis
opravy a prodej
elektroniky

 TELEVIZE
 SATELITNÍ PŘIJÍMAČE
 AUDIOTECHNIKA

 VIDEA
 DVD
 KAMERY

Prodej a poradenství v oboru domácího kina
a veškeré domácí elektroniky, neváhejte a volejte
POZOR NOVINKA!

Žižk

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

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

Hledáme obchodní zástupce a truhlářské firmy
pro prodej a montáž interiérových dveří

NOVÁ PRODEJNA
v Klánovicích
Nabízíme:
obrazy - originální plátna olej
Možnost zapůjčení obrazu
k vyzkoušení ve Vašem interiéru.

hedvábné módní doplňky
Precizní zpracování hedvábí,
značka s tradicí od roku 1924.
Šály, šátky, kravaty ...
Dárková krabička v ceně.

kožené kabelky, peněženky,
stříbrné šperky, patchwork,
svíčky, ubrousky ...
Ke Znaku 3, Klánovice
Po-Pá 9:00-18:00, So 9:00-12:00
www.atelierklanovice.cz

PO - NE

PŘIJEDU

www.prirodni-hedvabi.cz

Klánovický zpravodaj
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ve Vysočanech

modrý dům jen 50 metrů od st. metra Vysočanská
Praha 9-Vysočany, Pod Pekárnami 3
Tel.: 283 893 334 + 604 477 771,
www.snubniprsteny.info
•
•
•
•
•
•

velký výběr šperků ze zlata, stříbra a chirurg. oceli
mimo klasických šperků i poslední módní trendy
opravy a úpravy šperků
zakázková výroba šperků
zásnubní prsteny se zirkony, či brilianty
briliantové prsteny ve všech cenových relacích

Srdečně Vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s praktickými ukázkami žáků
pátek 30. 11. 2007
14 - 18 hod.
sobota 19. 1. 2008
9 - 13 hod.
Pro školní rok 2008/2009 nabízíme tyto obory vzdělání:

(od 1.695,- až po luxus. modely pro náročné za 175.000,-)

• výběr z 2500 modelů snubních prstenů
• výkup zlata, event.nákup zboží protihodnotou
• zákaznické karty pro stálé zákazníky

Po
Út
St
Čt
Pá
So

10-18
10-18
10-18
10-19
10-18
9-12
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S tímto
inzerátem

SLEVA 10 %

-

výhodné dopravní spojení MHD i ČD

na nákup
veškerých
šperků až do
30. 11. 2007

Až 50000,- zaplatíme
za zl. Svatovácl.10 dukát i jednodukát Sv.Václ. (cca
2600,-) dále rus. zl. ruble, rakouské zl.mince, šperky
s brilianty i bez nich - náušnice, koliery atd., šperky s čes. granáty, zl. a stř. šperky se smalty, st. stolní
stříbro, zl. kapesní pánské hodinky, letecké náramkové hodinky, st. zbraně, bronzové sošky a jiné efektní a značkové dekorační předměty.

• Jednotlivě i celé pozůstalosti od dědiců!
• Nakupujeme st. zl. zlomky = 200,-/gr 14 K.
• Koupíme obraz ol./pl moře, lodě, přístav
od Jos. Svobody (cca 30000,-) obraz lokomotivy od J. Ronka (cca 5000,-).
Obrazy od Em. Famíry (cca 5-6000,-)

INTERANTIK
Praha 9 Pod pekárnami 3
naproti metra B -Vysočanská

Realitní kancelář
Anna Spáčilová
Praha 21 - Újezd nad Lesy,
Soběšínská 1788
tel./fax: 602 288 460
anna.spacilova@worldonline.cz
www.annaspacilova.cz
Urgentně hledám pozemky
ke stavbě RD
pro konkrétní klienty
Hledám rodinné domy a byty k prodeji
i pronájmu - velká poptávka

• prodej • pronájem •
• právní servis •
• odhad nemovitostí •
•finanční poradenství •

Klánovický zpravodaj
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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 listopad 2007
čtvrtek 1.11.2007, 19.30

KINO - BAREVNÝ ZÁVOJ

Čína/USA, 2006, 125 min, romantické drama , titulky, od 12 let, režie: John Curran, hrají: Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber, Toby Jones
Kitty se musí neodkladně vdát. Proto si bere seriózního doktora Waltera,se kterým odjíždí do Šanghaje. Protože se tady ale Kitty nudí, najde si milence.
Walter nevěru odhaluje a jako pomstu přijímá práci v odlehlé čínské vesnici, kam bere Kitty s sebou.Teprve tady se mohou naučit jeden druhého chápat,
milovat a odpouštět... Zlatý Globus pro Alexandra Desplata za nejlepší filmovou hudbu.

čtvrtek 8.11.2007, 19.30

KINO - IRINA PALM

Belgie, Lucembursko, Belgie,VB, Lucembursko, Německo, Francie, 2007,103 minut,komedie, titulky, od 15 let, režie:Sam Garbarski
Hrají: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin Jeden z nejsilnějších filmových zážitků roku přináší příběh padesátnice Maggie, která se jednoho dne nechá
zaměstnat v nočním klubu londýnského Soho v zoufalé snaze získat peníze na operaci vážně nemocného vnuka. Nominace na Zlatého medvěda 2007.

sobota 10.11.2007, 9.00

SÉRIE PŘEDNÁŠEK A FILMŮ - VICTORIAN CON aneb Zločin a trest ve viktoriánské Anglii
V sobotu 10.11. proběhne od 9:00 jednodenní con série filmů a přednášek zaměřená na viktoriánskou Anglii. Johnny Depp odhalí Jacka Rozparovače ve
filmu Z Pekla, Sean Connery a Donald Sutherland spáchají Velkou vlakovou loupež a Hugh Jackman, Christian Bale a Michael Caine předvedou Dokonalý
trik.Mezi přednášejícími se objeví spisovatelka Františka Vrbenská, která představí Sherlocka Holmese jako Muže s dýmkou, kokainem a houslemi. Lucie
Lukačovičová promluví o temných příbězích a Leonard Medek o přízracích viktoriánských časů. Dalším z hostů bude Viktorín Šulc z Kriminalistického
ústavu, který bude přednášet o tom, jak Jack Rozparovač ustanovil kánon pro další masové vrahy.
Podrobnosti o programu najdete na adrese www.victoriancon.cz.
neděle 11.11.2007, 16.00

KINO - DIVOKÉ VLNY

2007, USA, animovaný, rodinný, 88 minut, dabing, režie: Ash Brannon a Chris Buck. Animovaná komedie pro malé i velké diváky o tučňácích a jednom
velkém surfařském závodu

úterý 13.11.2007, 19.30

KINO - GYMPL

ČR, 2007, 105 minut,komedie, 105 min, mládeži přístupný, Režie: Tomáš Vorel, Hrají: Tomáš Vorel ml., Jiří Mádl, Eva Holubová, Tomáš Matonoha, Milan
Šteindler, Jiří Schmitzer, Zuzana Bydžovská, Martin Zbrožek, Jan Kraus, Ivana Chýlková, Tomáš Hanák
Komedie o studentech, učitelích, rodičích a grafitti.

čtvrtek 15.11.2007, 19.30

KINO - ĎÁBLOVA DÍLNA

Rakousko,Německo, 2007, 98 minut ,drama, titulky, od 12 let, režie: Stefan Ruzowitzky Hrají: Karl Markovics, August Diehl, Marie Bäumer, David Striesow
Génius v moci ďábla.Největší pokus o padělání bankovek v dějinách...který skoro vyšel.Strhující vzpomínky vězně č. 64401. Původem ruský malíř Salmon
Sorwitsch je králem padělatelů a ve světě hazardu, sázek a lehkých žen se cítí jako ryba ve vodě. Sám si vyrábí bankovky, které pak otáčí v kasínech. Život mu
ale nastaví tu horší tvář, to když je při vlně represí vůči židům zatčen a transportován do Mauthausenu.
E ME
Č U JJE
D OPORU

sobota 17.11.2007, 19.00

KONCERT - skupina MISSA – KAREL KRYL revival

První veřejné vystoupení absolvovala Missa dne 17. listopadu 1999, kdy k 10. výročí sametové revoluce vystoupila s vlastní úpravou písní Karla Kryla.
Vystoupení jsou komponována z písní, básní, aktuálních glos a vtípků. Občas je doplní nějaké to překvapení. V programu se často kromě notoricky
známých a zlidovělých „pecek“objeví i méně známé autorovy songy. Celá tato struktura umožňuje uceleněji nést jeho odkaz. Folkové vícenástrojové
provedení pak přibližuje Krylovo dílo i těm, kteří se s jeho tvorbou dosud nesetkali. Zajímavost večera - Krylovy písně v podání harfové virtuosky paní
Zbyňky Šolcové. Vstupné: 60 Kč
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MU
ODZ IIM
úterý 20.11.2007, 19.30
LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ KAVÁRNA - KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK U DÁLOST P
Již deváté vydání decentního komponovaného pořadu tentokrát na téma Nehody ctnosti (erotika v písni, literatuře a filmu).
Lásku a touhu nahlédneme pohledem galantní literatury, košilatých písní, dívčího folkloru, erotických inzerátů, dobových lechtivých filmů i pohledem
erudovaného gynekologa.. Akce proběhne za asistence mravnostní policie. Vstupné: 50 Kč
Pořadem provázejí Jan Nejedlý a Zora Šimůnková
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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KINO - MEDVÍDEK

ČR, 2007, komedie, 98 minut, od 12 let, Režie: Jan Hřebejk Hrají: Aňa Geislerová, Roman Luknár, Jiří Macháček, Táňa Vilhelmová, Ivan Trojan, Nataša
Burger, Zuzana Fialová, Klára Issová, Jiří Menzel, Věra Křesadlová Hořká komedie o manželství se skvělým hereckým obsazením.

úterý 27.11.2007, 19.30

KINO - DISTURBIA

USA, 2007, 105 min, thriller, titulky, od 15 let, režie: D. J. Caruso Hrají: Shia LaBeouf, Carrie-Anne Moss, David Morse, Matt Craven
Každý vrah je něčí soused. Šmírovat sousedy se příliš nevyplácí. Můžete objevit temná tajemství, která měla zůstat skryta před celým světem,
a v důsledku toho vám pak půjde o život. Vaše šance na přežití jsou o to menší, že se prakticky nemůžete hnout z místa.

neděle 25.11.2007, 16.00

DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – O LÍNÉM HONZOVI
HRAJE DS SVATOPLUK BENEŠOV

Na motivy Ladových „Nezbedných pohádek“ napsal Josef Pšenička. Hra je pohádkou především pro děti, ale pobaví se i dospělí, kteří doprovází své děti
na představení. Kdo by Ladovy pohádky neznal!
Vstupné: 35 Kč/osoba

čtvrtek 29.11.2007, 19.30

KINO - INTERVIEW

USA 2007, drama, 83 min, od 15 let, režie: Steve Budčemi Hrají: Sienna Miller, Steve Buscemi, Tara Elders
VŠECHNO, CO ŘEKNETE, MŮŽE BÝT A BUDE POUŽITO PROTI VÁM. DRAMA O MÉDIÍCH, PRAVDĚ A CELEBRITÁCH. Pierre , hrdý na svou
kariéru politického novináře, má dělat rozhovor s oblíbenou hvězdou amerických televizních seriálů Katjou. Nepřipravenost a arogance podivínského
novináře naopak rozlítí zase Katju a tak se prazvláštní dvojice rozejde, aby se opět setkala a pokračovala v interview…tentokrát v Katjině bytě. Všechno
ale zřejmě není tak, jak se zpočátku zdá. Brilantní konverzačka s úžasnými hereckými výkony.

čtvrtek 29.11.2007, 10.00

DĚTSKÉ DIVADLO - NÁPAD MYŠKY TEREZKY
HRAJE DIVADLO MATĚJE KOPECKÉHO

Je to příběh o přátelství lesních zvířátek a jejich poklidném životě, který se změní příchodem zlé a marnivé kozy Rozalindy.Ale nebojte se, vše dobře
dopadne. V této výpravné inscenaci je použito prostředků alternativního divadla (herci, loutky a hlavně mnoho písniček).
Vstupné: 35 Kč/os

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 na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604 288 076
Poděkování dárcům
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 poskytuje ÚMČ Praha Klánovice.
ÚMČ Praha – Klánovice
Firemní dárci

program na e-mailobjednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život!
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