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V tomto
čísle najdete:

Boj o les vrcholí



Informace z Úřadu a komisí



Mediační služby



Hasiči o prázdninách



Pan Hendrych stoletý



Fotbalisté začínají sezónu



Úspěch atletky z Klánovic



Program Klánovického fóra



Na druhém happeningu za Klánovický les, který se v soboto
4. srpna před hotelem Smolík u klánovického nádraží, vystoupila také členka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Kateřina Jacques. Další informace uvnitř čísla.

Manifestace za Klánovický les se koná ve čtvrtek 6. září 2007 od 17 hodin na Mariánském
náměstí v Praze.
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z historie

Rodina Masarykových
a 14. září
Toto datum je spojeno se dvěma významnými událostmi:
14. 9. 1886 se narodil Jan Masaryk, syn pozdějšího
prezidenta TGM. Dlouhá léta pracoval v diplomatických
službách, byl velvyslancem ve Velké Británii, za války
místopředsedou exilové vlády. Po osvobození zastával funkci ministra zahraničí Československé republiky. Krátce po převratu v únoru 1948 byl nalezen mrtev
pod okny svého bytu. Dodnes nebylo jednoznačně zjištěno, zda spáchal sebevraždu, nebo byl z popudu
komunistické diktatury jako silný protivník (doma
i v zahraničí velmi populární osobnost a přesvědčený
demokrat) zavražděn, i když historici se v poslední
době kloní ke druhé variantě.
14. 9. 1937 zemřel ve věku 87 let první prezident
Československé republiky, Tomáš Garrigue Masaryk.
Již v poslední čtvrtině 19. století se významně zapojil
do politického života, stal se poslancem Národního
shromáždění, posléze i rakouského Říšského sněmu.
Od vypuknutí 1. světové války usiloval o vytvoření samostatného československého státu, stal se čelným
představitelem jeho zahraniční politické reprezentace,
podnítil vznik českých legií ve spojeneckých armádách.
Po vytvoření Československé republiky se stal jejím
prvním prezidentem a do této funkce byl zvolen ještě
třikrát. V roce 1935 z funkce ze zdravotních důvodů odstoupil a odešel z politického života.
PhDr. Ludvík Skružný

s l o vo s t a r o s t y
Vážení občané Klánovic, tak nám skončily letošní vakace a v tomto měsíci září se rozloučíme s vysluněným
létem. Někdo má však rád i podzim a s ním šelest padajícího listí. Příznivci golfu by ale raději slyšeli hvízdot pil a padajících stromů. Nemáme to jednoduché.
Jejich prsty jsou opravdu dosti dlouhé. Společně to však
určitě zvládneme. Naše happeningová setkání v KC
Beseda 19. 7. a před Smolíkem 4. 8. to jednoznačně
deklarovala a věřím, že dále i na shromáždění 6.9. před
pražským Magistrátem se za celistvost Klánovického
lesa spontánně postavíme. Nemůžeme zůstat lhostejní. Je to o tom, jak říkávaly naše babičky, že „brambory se samy nenakopou“. Nenechávejte to na druhých.
Prosím za Klánovický les - pomozte a přijďte! A já znovu opakuji, že pevně věřím, že se Klánovice nestanou
evropskou raritou, kde si občané nechali v 21. století
vykácet les na úkor výstavby, dnes už ne pouze „sportovního“, ale již nově nazývaného „společensko-sportovního golfového areálu“. Ještě nikdy by nebylo káceno tolik lesa kvůli golfu a zmenšena přitom jedinečná
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chráněná přírodní památka. Vždyť i těm proklamovaným 16,2 ha odpovídá už vykácení cca 30 000 stromů!
V srpnu si náš Klánovický les přijela prohlédnout
předsedkyně výboru životního prostředí HMP, zastupitelka HMP, paní Samková. Jednal jsem na našem
úřadě i s generálním ředitelem Lesů ČR Ing.Holickým,
který přijel v doprovodu své nové tiskové mluvčí paní
Kubelkové. Jednání proběhlo mj. v souvislosti, že pan
generální ředitel přeci jenom přehodnotil svá květnová
vyjádření s vysvětlením, že Lesy ČR byly jistými stanovisky uvedeny v omyl. A na začátek září mám o kauze klánovického golfu potvrzené jednání s panem primátorem Bémem.
Je s podivem, jak někteří ojedinělí klánovičtí občané zastávají názor, že les by měl být bez kořenů, bez
nějaké té padlé větve nebo nějakého toho padlého stromu atd. Přitom odborníci na celém světě se jednoznačně shodují, že je nejlepší, když se les obnovuje přirozenou cestou (lepší zakořenění atd.) a že umělé
monokultury jsou vlastně proti přírodě a přinášejí
i ekonomická rizika. V celém Česku se postupně mění
vžitá představa, že slovo les znamená především řady
vzorně vyrovnaných stromů. Jinými slovy: argument,
že v Klánovickém lese jsou oblasti „náletové“ (bezzásahové) a tedy oblasti nekvalitního lesa, je nutno jednoznačně odmítnout. Ve stylu této absurdity lze pak
navazovat, že i ten náš šumavský Boubín je potom
náletový. Respektive v tomto absurdním duchu by i tam
mohl být prostor pro různé šibaly, kteří by jej „jako nekvalitní“ chtěli vykácet a „zkultivovat“ golfovým hřištěm.
V této souvislosti je zajímavé ocitovat pana Ing. Šafránka, viz Klánovický zpravodaj 9/2005 str.10: „Na
rozoraných a zalesněných drahách původního hřiště
jsou dnes nejkvalitnější lesní porosty, které je žádoucí
zachovat.“ Samozřejmě, že nyní, když je na straně
FGRP, snaží se hledat jiné argumenty. Třeba fotí poražené stromy, říká, že jsou všechny z Klánovického lesa,
a fota posílá dál, mj. i zastupitelům HMP. Přitom i laikovi musí být zřejmé, že třeba smrky tak velkého průměru nemohly v Klánovickém lese narůst. Mohl se
o tom informovat na Lesní správě nebo na našem úřadě.
Nekorektní je i argument příznivců golfu, že se jedná o prvorepublikovou tradici. Jak je všeobecně známo, golfové hřiště v Klánovicích bylo otevřeno v srpnu
1938 a v březnu 1939 přišel Hitler. Z toho je zřejmé,
že za první republiky se hrál golf v Klánovicích celkem
tak dva měsíce. Za protektorátu se v Klánovicích golfu
příliš nenahrálo, spíš vůbec. V roce 1945 měla sovětská armáda na golfu koně a auta. S hraním se mohlo
začít tak v roce 1946.
A k čemu chybí slova? K realitě, že společnost FGRP
se bohužel nadále i v srpnu předvádí ohňostroji v místě,
kde v přilehlém lese je normálně prostor pro zvěř.
Osobně považuji takovéto jednání za politováníhodné,
ale je doslova smutné, že se v Klánovicích najdou občané, které takovéto činy oslovují. Udělejme proto
opravdu všechno, ať před tímto společenstvím, byť
podporovaném klánovickou ODS, Klánovický les ochráníme. Pro informaci uvádím, že ohňostroje i nadměrný
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hluk jsou šetřeny policií ČR, Báňským úřadem, odborem životního prostředí MČ Praha 21, odborem stížností MHMP, přestupkovou komisí naší MČ a Hygienickou stanicí hl.m.Prahy. A bylo by asi naivní se ptát,
co tomu říká občanské sdružení „Pro - golf 2005“ (předseda Ing.Pekárek), které si dalo mezi své cíle ochranu
přírody a krajiny (bod II.1.b).
Právem si někteří občané kladou otázku, jak je možné, že sousední ODS mají na kauzu Klánovického golfu diametrálně odlišný názor. Zatímco újezdská a úvalská jsou v souladu s výraznou většinou svých
spoluobčanů proti výstavbě golfu na úkor lesa, u klánovické je to naopak. Vysvětlení rozdílného přístupu
lze hledat i v tom, že v Klánovicích jde o stranu, ve
které ti, kteří např. zajistili prostředky a postarali se
o vybudování sportovního hřiště pro děti u školy a zasloužili se o další akce, respektive kteří pro Klánovice
něco skutečně udělali, byli z ODS vyloučeni (bývalý
starosta, místostarosta a další). Ve straně jsou ponecháni především přímí zaměstnanci společnosti Forest
Golf Resort Praha a její důslední přívrženci, kterým
pak jde o jediné - vykácet les v zájmu společensko
sportovního golfového areálu, neboli zejména o komerční využití Klánovického lesa. Nedivím se pak řadě
klánovických pravicových voličů, kteří jsou z chování
této strany nadále zklamáni a vážně uvažují, jak klánovické ODS vrátit ztracenou pozici a úroveň. Klánovická ODS se totiž zatím stále chová tak, jako by jí
poslední volební debakl nestačil. Rovněž jejich vývěsní skřínka v porovnání s vedlejšími sportovními je vypovídající vizitkou. Mj. pan starosta Úval (ODS) na
happeningu 4. 8. jednoznačně prohlásil, že je proti výstavbě golfu na úkor Klánovického lesa a nabízí společnosti FGRP úvalské polní pozemky pro výstavbu
golfu.
Ve dnech 20. a 21. 7. proběhl na našich tenisových
kurtech již IX. ročník celostátního tenisového turnaje
„Memoriál Karla Koželuha“, kterého se zúčastnilo dvacet hráčů. Z našeho oddílu nutno poblahopřát Karlu
Gottwaldovi, který se probojoval nejdále, a to do semifinále. Osobně jsem rád, že tradice tohoto turnaje, za
jehož vznikem byl podnět tehdejšího starosty Oldřicha
Hanzala, trvá a že se nadále těší takové účasti.
Fotbalový turnaj, již IV. ročník „Memoriálu Oldřicha
Hanzala“, se uskutečnil 14. až 16. 7. na klánovickém
fotbalovém hřišti za účasti 28 družstev. Bylo mi ctí předat vítěznému klánovickému „A“ mužstvu putovní pohár. Hoši, gratuluji i touto cestou k úspěšné reprezentaci Klánovic. Navíc v úporném letošním vedru to
nebylo vůbec jednoduché. Takže nebylo od věci, že se
pak putovní pohár dočkal kýženého naplnění …
Dne 26. 7. jsem měl milé poslání poblahopřát našemu nejstaršímu občanovi, panu Antonínu Hendrychovi, k jeho rovným stým narozeninám. Pana Hendrycha
pamatuji, ještě když nám žákům dělal v sokole cvičitele, takže toto setkání bylo pro mě i dosti nostalgické.
Pamatuji na jeho tmavě modré šponovky, bílé tílko
s červeným olemováním, ale hlavně na jeho morální
sokolský přístup k nám i k životu. Osobně mám radost,
že náš nejstarší občan je stálé v dobré duševní i fyzické kondici. Ještě jednou, vážený pane Hendrychu, hod-
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ně a hodně zdraví, buďte ještě dlouho mezi námi. Děkujeme Vám především za sokolskou morálku, kterou
jste nejen v Klánovicích vždy tak rytířsky rozdával
a prezentoval.
Ve stejný den oslavil své sedmdesátiny pan zastupitel Ing.Jaroslav Losert. I touto cestou přeji Jaroslavovi hodně zdraví a hodně sil, které tak nezištně
a poctivě věnuje Klánovicím.
Se zářím pro řadu spoluobčanů končí čas letní pohody a dovolených. Především pro děti je však září
mezníkem změny režimu, kdy nastupuje doba učení,
úkolů a povinností. Přeji všem našim školákům, aby
i tento nastávající školní rok co nejúspěšněji zvládli.
Přeji Vám hodně trpělivosti a pevné vůle. Náš pan první prezident T.G.Masaryk například říkával: Chci - musím! Vzpomeňte si na tato povzbudivá slova, až se Vám
bude chtít si zalenošit, a ty chvíle určitě přijdou. Zároveň přeji všem paním učitelkám i pánům učitelům, aby
měli z odvedené práce dobrý pocit a aby jejich poslání
bylo alespoň morálně důstojně oceněno.
A jelikož je ještě období dovolených, kdy by měl člověk i nehoráznosti řešit s nadhledem, pokusím se o to
v tomto prázdninovém epilogu. Podívejte se, co také
občané starostovi naemailovali, nebo se jinak prezentovali. Takže alespoň některé úryvkové skvosty a záznamy.
- Občan naemailoval starostovi (gramaticky doslovný
opis, který šel od tohoto občana též v kopii na GŘ Lesů
ČR Ing.Holickému):
„… starejte se o to aby se tady neotvírali kempy pro
sociálně slabé turisty, kteří představují potenciální hrozbu nárůstu kriminality v obci, ..“ - (poznámka, co takhle soutěž - chytřejší než páťák, pak ale otázky
z gramatiky raději nebrat),
,
„… FGRP - váš ,třídní nepřítel rekonstrukcí a provozem golfové klubovny je vzorným příkladem jak lze
zkvalitnit život v Klánovicích a podtrhuji, že z vlastních
investic a ne za peníze daňových poplatníků…“,
- (k povšimnutí, poučné, neplést, v době nedávno minulé jsme slýchávali hesla: „za peníze pracujícího lidu“
/„vždyť ona je to jinak docela hodná holka“/, dnes se
nosí: „za peníze daňových poplatníků“),
„… mám jednu jedinou radu - staré časy se naštěstí
nevrátí vývoj je regulován trhem a jde nezadržitelně
kupředu - ať se odstěhují z Klánovic - za peníze, které
obdrží za prodej nemovitosti, budou moci žít skvělý
život někde jinde bez golfu … . Žije nás tady v Klánovicích hodně a čím dál tím více těch, kteří nemáme
čas se věnovat politice, protože tvoříme hodnoty pro
další generace, …“ - (zbývá otázka, kam takové moudro
vytesat?, po 89. jsme na podobná rčení asi předčasně
už zapomněli).
- Občan napsal starostovi a všem zastupitelům:
„…Stávající zastupitelé MČ Praha-Klánovice se
svým unáhleným rozhodnutím, ovlivněným bezprecedentní lživou dezinformační kampaní zájmových skupin a několika dalších osob, zpronevěřují historickému
odkazu všech těch klánovických občanů, kteří svoji
aktivitou v minulosti proslavili Klánovice po celé Evropě a de facto tak akceptují důsledky postupu komunistického režimu pro budoucí klánovickou generaci. Au-
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tentické heslo „Hubíme hnízdo imperializmu“ zdá se
být po 55 letech na pořadu dne. …“ - (obdobná slova
jako „bezprecedentní lživou dezinformační kampaní
zájmových skupin …“ padala v procesu paní Milady
Horákové a jak je vidět, nedělá někomu problém je
oprášit i dnes).
- Klánovický občan napsal do deníku 24 hodin:
„…Bohužel pro novináře je „in“ být „ekology“, a tak
se o skutečnost nezajímají, na místo nezajedou a jen
v zakouřených kancelářích „bojují“ o les, jehož skutečný stav v reálu nikdy neviděli. …“ - (paradoxem je,
že i když budete bez jakéhokoliv ověření vypouštět takovéto nepravdy, najdou se „přátelé“, kteří se k vám
budou hlásit. A říkat tomuto příznivci klánovického golfu, že lhát se nemá?...)
- Paní zastupitelka uvedla v Klánovickém zpravodaji:
„… Názor, že lidé zabývající se tak gentlemanským spor tem, jako je golf, jsou také gentlemani,
jsem bohužel musela již dávno opustit. …“ - (je naivní si myslet, že v tomto názoru by byla paní zastupitelka osamocena, asi je to o tom, že mocná
ruka trhu zatím možná ještě umožní u nás přes různé cestičky zakoupit kácení lesa za účelem výstavby golfu, ale gentlemanství si za peníze člověk nekoupí ani dnes).
- A tak snad raději trochu zpěvného odlehčení, objevila se totiž i lidová tvořivost údajně věnovaná jisté společnosti (myslím, že slova jsou docela aktuální a melodie - prý naskočí sama):
„Ohňostroj v lese, to je naše gusto,
to je hned po zvěři pusto,
a kdyby byl můj táta žil,
hned by mi jednu přišil.
(ale u dobrého táty by určitě nezůstalo jenom při jedný).
A jaký závěr k tomuto úsměvnému prázdninovému
epilogu. Taky jásáte nad tím, že jsou mezi námi i tací,
kteří na rozdíl od nás, „tvoří hodnoty pro další generace“ a navíc to „nedělají za peníze daňových poplatníků“… ? Nebo Vás překvapuje, že tato reklamština je
vizitkou „taky příznivců“ klánovického golfu? A nebo
se přeci jenom najdou výjimky mezi příznivci klánovického golfu, které tyto slovní skvosty neoslovují? Nejspíš bylo skutečně už na čase, aby si FGRP konečně
začal platit tiskového mluvčího pana Tlapáka. A je tady
už patrný posun. Už se neříká, že se budou kácet jen
„nálety“, ale už také „vykácíme tak maximálně jen stromy staré několik desítek let“. Je jen otázkou, jaké pochopení budou mít páni investoři pro tento písmenkový posun.
Přes tyto slovní hrátky však považuji s veškerou vážností za nutné upozornit na výrok paní Bažantové na
dotaz redaktora z Reflexu (č.30/05), zda by nebylo lepší
přijít s návrhem na menší devítijamkové hřiště. Odpověděla naprosto jednoznačně: „Nebylo, je to nerentabilní.“ A to je evidentní realita, která by nás měla též
nemilosrdně varovat! Osobně si myslím, že je skutečně větší pravděpodobnost potkat zmrzlináře na severním pólu než očekávat, že by zůstalo při devítijamkové
pohádce.
Ladislav Hrabal
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přání
Rád bych i touto cestou co nejsrdečněji pozdravil naši
kolegyni zastupitelku paní Vilgusovou, která bohužel
nemá v současné době možnost nám fyzicky stát po
boku v boji za ochranu lesa a celkově životního prostředí. Při práci nám chybí Vaše přímočará stanoviska
a jasně formulované osobní názory, které nikdy nepostrádají nadhled a noblesu vyjadřování.
Paní Vilgusová, moc na Vás myslíme a věříme ve
Vaše konečné vítězství. Víme, že i Vy nám všem držíte palce, a už se těšíme na Vaši přítomnost mezi námi,
která zase zjemní a povznese tu naši současnou „pánskou jízdu“.
Ing. Ladislav Hrabal, CSc.
starosta

informace Úřadu MČ

Kontejner y
na objemný odpad
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v sobotu dne 22. 9. od 9,00 hod. do 13,00 hod.
na místech:
Aranžerská (křižovatka s ulicí Nové Dvory u separovaného odpadu)
Přimské náměstí
Všestarská (křižovatka s ulicí Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru)
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Nový kontejner
na tříděný odpad
U Masarykovy základní školy v ulici V Soudním bylo
umístěno nové stanoviště separovaného sběru komunálního odpadu. Toto stanoviště neslouží pouze
škole, ale všem občanům. Níže uvádíme přehled
všech stanovišť kontejnerů a zároveň žádáme o využívání všech včetně stárnou dvou posledních, která
budou zřízena letos v září (na křižovatkách V Trninách x V Cestkách a Ke Kostelíčku x Slavětínská).
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ
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Rozmístění kontejnerů

Místo pro plakáty
Úřad MČ upozorňuje organizátory větších akcí, pořádaných na „Školním náměstí“, v Hale Starosty Hanzala a na prostranství před ní, že mohou využít
k propagaci své činnosti žlutý válec na rohu ulic Medinská a V Soudním, který byl pro tento účel, nikoliv
pro malůvky, vytvořen. Povrch válce je z umělé hmoty, proto je možno tiskoviny na něj pouze LEPIT (LEPICÍ PÁSKY – SCOTCH APOD., ADHEZIVNÍ HMOTA) ODSTRANITELNÝM NEDESTRUKTIVNÍM
ZPŮSOBEM, nesmí se používat LEPIDLA, PŘIPÍNÁČKY ANI JINÉ MECHANICKÉ POMŮCKY! Samozřejmě očekáváme, že každý organizátor své materiály po ukončení programu sám odstraní a uklidí BEZ
POŠKOZENÍ POVRCHU PLOCHY, aby ji funkční přenechal dalším uživatelům. V případě nejasností obraťte se prosíme na pracovníky ÚMČ. Děkujeme Vám
za pochopení.
Ing. Stanislav Dušek,
tajemník Úřadu MČ

Pro majitele psů
V červenci byly na šesti místech v Klánovicích instalovány koše na psí exkrementy (u domů Bytového družstva, u školy a obchodů). Prosíme majitele psů, aby
koše nepřehlíželi a hromádky od svých čtyřnohých
miláčků odstraňovali z veřejných ploch. Děkujeme.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ
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Z jednání dopravní komise
Členové dopravní komise se seznámili s projektovou
dokumentací (PD) pro územní rozhodnutí (UR) stavby 0196 etapa 0003 komunikace 3-zahrnující i ul. Blešnovskou. Projekt se týká rekonstrukce místních komunikací od Slavětínské po Slatinskou a V Jezevčinách.
Dokumentace je určena pro připomínky občanů
k navržené stavbě. Připomínkové řízení vyhlásí Odbor
výstavby Praha-21; od vyvěšení bude dokumentace
přístupná všem občanům Klánovic (zejména těm
z dotčených lokalit), k prostudování a vznesení případných námitek. Přítomní se shodli, že připomínky budou protokolárně shromažďovány odborem výstavby ÚMČ Praha-Klánovice. To proto, aby požadavky
týkající se detailu provedení, které je možné projednat v PD pro stavební povolení, nezablokovaly proces
územního rozhodnutí a MČ neztratila čas a tím neoddálila termín výstavby komunikací ve jmenované oblasti.
Ing. Losert seznámil členy komise s podrobně dokumentovanými návrhy:
● na úpravu dopravního značení (DZ) v prostoru vymezeném ulicemi U Trativodu, Slavětínská, Smržovská, Blešnovská, vypracovaného za účelem zklidnění
dopravy – o úpravě bylo informováno Místní zastupitelstvo na zasedání v červnu 2007;
● na možnost zobousměrnění ulice Axmanova.
Oba dokumenty vznikly na podnět petice občanů z ul.
Blešnovské, kteří požadují zklidnění a zpomalení dopravy ve své ulici. Oba návrhy byly již předjednány na
Odboru životního prostředí a dopravy s tím, že při nejbližší možné návštěvě kpt. Hovorky (Dopravní inspektorát (DI) Policie ČR) mu budou předloženy. Dne
21.8.20007 byla sjednána s kpt. Hovorkou pracovní
schůzka na 23. 8.´07, které se zúčastní i starosta MČ,
p. Ing. L. Hrabal.
Občanské sdružení Újezdský strom podalo námět
na vyloučení automobilové dopravy v severozápadní části Vidrholce – s výjimkou zvláštních povolení.
Shodný požadavek vznesla i Sportovní komise MČ
Praha-Klánovice. Členové dopravní komise se shodli, že vjezd bude omezen z klánovické strany na třech
místech: v ulici Axmanova, v ul. Nové Dvory a v ul. Všestarská značkami B11-Zákaz vjezdu všech motorových vozidel a E11 s textem „Vjezd jen na povolení“.
Protože prodloužení ul. Axmanovy je jedinou přístupovou cestou k pozemkům FGRP, doporučila komise
osazení značek až za areál FGRP a u vjezdu do lesa
instalovat značku B28-Zákaz zastavení. I toto opatření bylo postoupeno k vyřízení OŽPD Praha-21 a tam
předběžně projednáno. O úpravě budou informovány
Lesy ČR.
Žadatelům o vjezd vozidel nad 6 t (pro výstavbu
RD) komise doporučila vydání souhlasu s vjezdem
vozidel na dodací list a s upozorněním, že klánovické komunikace mají nízkou nosnost, kterou je třeba
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vzít v úvahu při objednávání obslužných vozidel,
a také respektovat úzký profil (ul. K Rukavičkárně
a Krovova).
Sestavil
Ing. Jaroslav Losert.

n á z o r y čl e nů z a s t u p i t e l s t va

Z bloku zastupitele
Klánovice by měla zdobit pořádkumilovnost. Právě proto jsem v poslední době usiloval o navýšení
počtu kontejnerů pro tříděný odpad. Výsledkem spolupráce s paní Alenou Janouškovou z klánovického
Úřadu je zřízení dalších dvou stanovišť a doplnění
„oranžových“ nádob pro nápojové obaly. Další novinkou by měly být dvojité kontejnery na skleněný odpad,
aby bylo možné třídit zvlášť bílé a barevné sklo. Nádoby jsou objednány. Jinak mám radost z pozitivních ohlasů na předprázdninovou instalaci „charitativního“ kontejneru pro obnošené šatstvo, obuv, kabelky a hračky.
Je to drobnost, která pomáhá druhým.
● Klánovické úředníky jsem v polovině srpna upozornil na tři nedostatky týkající se veřejné informovanosti. Za prvé: čtyři informační kříňky u autobusové
zastávky (mezi školou a poštou) jsou dlouhodobě
v dezolátním stavu. Za druhé: u vchodu na oplocené
sportoviště (mezi hlavní školní budovou a halou) chybí
cedule s provozními hodinami a řádem, ne každý ví,
že tento prostor by měl sloužit i veřejnosti. Za třetí: žlutý
válec na rohu u sportovní haly byl projektován jako plakátovací plocha (což pořadatelé různých akcí jistě uvítají), zatím to však nebylo oficiálně sděleno.
● Chválím letní hudební večery na zahradě KC
Beseda. Během nich jsem přátelům z týmu Klánovického fóra, konkrétně Romaně Kubíčkové a Miloši Královi navrhnul, abychom se zabývali kulturním osvěžením dvou svátečních dnů (28. 10. a 17. 11.). Něco
je v úvahách, něco v jednání, ale už teď snad mohu
prozradit, že na sametový převrat zavzpomínáme
s kapelou Karel Kryl revival.
● Byl bych rád, kdyby se místní knihovna angažovala ve sbírání fotografií a písemností z klánovické
historie. V této věci jsem úspěšně jednal s knihovnicí
PhDr. Milenou Klasovou. Snad tuto myšlenku uvítají
i kolegové v zastupitelstvu. Myslím, že je nutné mapovat nejen předválečnou éru, ale i další desetiletí. Například přelom čtyřicátých a padesátých let může být
velmi zajímavý. Pokud tedy vlastníte něco, co byste
mohli knihovně nabídnou třeba jen k ofocení, otevírá
se vám možnost přispět k vytvoření „malého muzea“.
● Klánovické „golfové“ drama vrcholí. Znovu jsem
si pouštěl videozáznam z památného jednání zastupitelů (8. 9. 2005), na němž zvítězila celistvost lesa. Ano,
už jsou to dva roky, co se mi na zmíněném zasedání
podařilo „napovědět“ tehdejším voleným zástupcům,
aby zažádali o změnu územního plánu - to je totiž jedi●
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ná šance, jak zabránit dramatické proměně zdejšího
lesního prostoru. Po loňských volbách, kdy golfistické
strany (ODS a Pro Klánovice) získaly pouze dvě křesla z devíti, jsem předpokládal, že vedení Klánovic se
pustí do hladkého vyjednávání s Lesy ČR, Ministerstvem zemědělství a Magistrátem, přičemž jsem se
domníval, že „poražení golfisté“ se minimálně do příštích voleb soustředí na činnost v klubovém areálu, kde
nic nebrání fungování společenského centra a tréninkovým programům. Tento můj odhad byl, to přiznávám,
naivně romantický. Situace se ze známých důvodů komplikuje, vyhrocuje a vůbec není jisté, jestli bude respektováno většinové přání klánovických voličů. O změně
územního plánu budou totiž jednat pražští zastupitelé,
z nichž je většina zvolena za ODS. Proto vyzývám
všechny, kterým záleží na zachování celistvosti Klánovického lesa, aby přišli 6. září v 17 hodin na Mariánské náměstí.
Jiří Karban (SNK ED)
zastupitel MČ Praha-Klánovice
email: j.karban@centrum.cz

r o z h o vo r

Chci jen pomoci Klánovicím.
Nic více. Nic méně.
Seriál rozhovorů se
členy klánovického
zastupitelstva se
pomalu uzavírá –
předposledním
v řadě zpovídaných
je pan Ing. Petr Kubíček. Do zastupitelstva byl zvolen
z čela kandidátky
ČSSD, je předsedou její klánovické
místní organizace
a od března letošního roku rovněž členem Ústředního výkonného výboru ČSSD. Pan Kubíček se narodil r. 1969,
již za studií na VŠE pracoval na pražské burze. Poté
působil v Živnostenské bance a její dceřiné společnosti
ŽB-Trust jako člen představenstva se zodpovědností
za řízení aktiv. V letech 1996-2002 byl také členem
představenstva České zbrojovky Uherský Brod, dnešní United Energy v Mostě, členem dozorčí rady IPS
(dnešní SKANSKA). Roku 2000 založil a dodnes řídí
akciovou společnost Český Web, která byla v roce 2006
vyhlášena 22. nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve Střední Evropě. V roce 2005 založil nadační
fond Klánovické fórum, který se významnou měrou
podílí na veřejném životě v naší „obci“.
Jak jste se vlastně do Klánovic dostal?
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Někdy okolo roku 1996, když jsme se s manželkou
rozhlíželi po místě k příjemnému bydlení, zavítali jsme
také do Klánovic, zalíbilo se nám tady a koupili jsme si
tu rodinný domek. Klánovice jsem do té doby neznal,
jen si vzpomínám, že jsme tu kdysi v dětství byli jednou s otcem na výletě. Pamatuji si, jaký dojem na mě
tehdy udělala alej na hlavní třídě.
Proč jste se zapojil do komunální politiky a vůbec
veřejného života?
Když jsem jednal se zdejší radnicí o projektu Klánovického fóra, nabyl jsem dojmu, že spoustu problémů,
s nimiž se radnice potýká, by šlo řešit mnohem lépe
s určitou manažerskou zkušeností a zdravým selským
rozumem. Také si myslím, že úspěšní podnikatelé by
neměli myslet jen na vlastní bohatství, prospěch či zisk.
Mají či měli by mít určitou odpovědnost vůči společnosti. Efektivní cestou sociálního, společenského či
kulturního angažmá úspěšných lidí je podpora či budování neziskových organizací. Jejich význam je v naší
svobodné společnosti zatím nedoceněn.
A proč právě v dresu ČSSD? U podnikatele bych
předpokládal spíše pravicové zaměření …
To bude delší … Byla to především Zemanova sociálně-demokratická vláda, která zavedla v naší zemi
základní ekonomický pořádek srovnatelný s rozvinutými zeměmi. 4 pilíře strategie této vlády – vstup do EU,
privatizace bank, podpora přímých zahraničních investic a hlasité ukončení divoké tunelářské ekonomiky –
jsou základem naší dnešní prosperity. Zažil jsem si
dokonale v Živnobance dosti děsivou tunelářskou éru
v letech 1990-1996, která skončila ekonomickou krizí
v roce 1997. Živnobanka, jako jediná banka té doby,
se nezpronevěřila svému poslání řádného správce klientského majetku. Všude okolo panoval tunelářský
„bankovní socialismus“ v režii ODS. To mne samozřejmě ovlivnilo. V ČSSD vidím racionální a vyváženou „reálnou“ politiku, navíc prokazatelně úspěšnou.
Našel jste si v zastupitelstvu „svou parketu“? Na co
se tam zejména zaměřujete?
Myslím si, že nejužitečnější mohu být v ekonomické
oblasti. Tady se podle mého v chování obce (MČ) často
projevuje nezkušenost i neochota k ekonomicky racionálním krokům – jako by si někdo myslel, že MČ
a Úřad MČ to nemá zapotřebí. Cítím ale, že při rozhodování je jeden hlas příliš málo. Také mě mrzí, že rozhodnutí Zastupitelstva se často nedaří aplikovat – to se
projevuje třeba při tvorbě dlouhodobé koncepce – do ní
se Úřad MČ ani starosta zatím nezapojil – přitom nemá
význam, aby koncepce vznikla ve vzduchoprázdnu.
Co Vám při práci v Zastupitelstvu nejvíce vadí?
Nemám čas politikařit a vysvětlovat lidem základní
věci. To, že nemám více času, je samozřejmě i můj
problém a hendikep. Jakékoli doporučení či radu si lidé
vykládají jako kritiku. A berou si vše příliš osobně. Pěkným nešvarem je, že každý dílčí úspěch si zase mnozí
lidé chtějí neprávem přivlastnit. To je opak kolegiality
a výraz slabosti a malého sebevědomí. Nelíbí se mi
také alibismus. Vím-li, jaké mám cíle, co chci dokázat,
mohu je klidně prezentovat. Nevím-li, co dělat, je mou
strategií „všechno“. Pak se cokoli alespoň trošku pozitivního dá přeci prezentovat jako můj úspěch.
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Také nechápu, proč ve mně celá řada lidí vidí, či
chce vidět, jakéhosi soka či vyzyvatele pana starosty
Hrabala. Ten dojem zřejmě vznikl kvůli mým kritickým
nebo lépe řečeno otevřeně prezentovaným názorům
na fungování obce. Můj žebříček priorit je jednoduchý
– rodina, pak firma a podnikání, pak teprve různá hobby. V Českém Webu mám mnoho domácích úkolů
a podnikatelských výzev a inspirací, k tomu mimo IT
obor rozjíždím i nové investice do zemědělství a nemovitostí. Takže představa mého starostování
v Klánovicích je taková, řekněme, nepřiměřená.
V kategorii hobby je především Klánovické fórum a pak
také členství v zastupitelstvu Klánovic. V rámci veřejného angažmá tedy chci jen pomoci a to radou a běžnou prací. Nic víc. Bohužel však zatím není moc zájem, což je škoda, ale ne moje. Myslím, že ideálním
dlouhodobým řešením pro Klánovice by bylo angažovat skutečně apolitického starostu – manažera, dobře
placeného zastupitelstvem.
Co vás naopak potěšilo, co se povedlo?
Díky veřejnému angažmá jsem již poznal spoustu
nových a příjemných lidí. Hlavně kolem projektu Klánovického fóra a KC Beseda. Také musím kolegiálně
vyjádřit obdiv veřejnému vystupovaná pana starosty
v kauze za záchranu Klánovického lesa. Jeho vystupování v médiích je skutečně výborné. Bude to pro nás
všechny ještě těžké, ale on je dobrý mediální muž a to
nyní Klánovice potřebují. Bojujeme v mediální a lobbyistické válce o les.
Jaké nejdůležitější úkoly před Vámi v Zastupitelstvu
teď stojí?
Především je potřeba, aby byla zřetelně formulována dlouhodobá koncepce rozvoje Klánovic. Nestačí ji
však napsat, papír unese všechno, ale klíčová bude
schopnost a ochota ji realizovat. Určujícím faktorem
budoucího rozvoje bude také podoba urbanistické studie Klánovice – sever, kterou nyní magistrát zadal. Zde
musíme být velmi aktivní a obezřetní.
Rád bych chtěl aktivně pomoci vedení obce s dílčími
projekty jako jsou dům chráněného bydlení a vůbec
poskytování sociálních služeb, zavedení mikrobusové
linky MHD na Počernicko, projekt rekonstrukce KC
Beseda či koncept obnovy lázeňské tradice. Myslím že
velký nevyužitý potenciál Klánovic je především
v oblasti kulturní, společenské a sportovně-rekreační.
Klánovicemi dnešních dnů hýbe „golfová kauza“.
Jaký k ní máte postoj?
Chci předeslat, že golf sám rád hraji a je to můj nejoblíbenější sport. Hřiště zahraji obvykle jen o 13 ran
hůře než profíci. Jsem však proti golfu v Klánovickém
lese. Když to hodně zjednoduším, tak každému golfistovi je přeci jasné: golf se hraje na trávě, na hustém
travním koberci, a tráva v lese neroste, resp. roste hodně špatně. Kdo zná například poděbradské lesní jamky, ví, o čem mluvím. Tráva potřebuje sluneční svit. Mrzí
mě, že zastánci projektu uvádějí pro jeho podporu
i unfair argumenty. Aby se v dnešním lese dal hrát slušně golf, bude muset padnout mnohem více stromů, než
je výměra navrhovaných drah. Podle mého je třeba více
využít sportovně-rekreační potenciál lesa, ale nikoli
jeho likvidací.
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Neodpustím si na závěr ještě jednu otázku: Ve svém
volebním programu jste minulé zastupitelstvo i aparát
obce kritizoval za to, že se nedostatečně využívá možnosti získat „evropské“ granty. Podařilo se Vám již něco
na tom neuspokojivém stavu změnit?
Špatně položená otázka. Zaprvé – nebyla to kritika,
jen identifikace budoucího potenciálu. Zadruhé - nové
výzvy pro Prahu ještě nejsou vyhlášeny. Zatřetí – dotaz by měl směřovat spíše na pana starostu, místostarosty a vedení úřadu. Oni by měli tyto projekty „tahat“
a systematicky do nich zapojovat ostatní. Ale konstruktivně. Osobně se budu snažit ve spolupráci s obcí připravit projekty, tak jako jsme to udělali společně
s panem ex-starostou Ing. Losertem v KC Beseda vloni. Obec však musí mít o tuto pomoc zájem. Myslím si,
že čerpání grantů je proces značně náročný na řízení,
zároveň se musí velmi pečlivě dohlížet na to, aby nedošlo ke škodám. Úřad MČ má ideální pozici na čerpání EU zdrojů. Když je nebude chtít využívat, budu
iniciovat projekty zajišťované neziskovými organizacemi, samozřejmě pokud možno v úzké spolupráci s obcí.
Vzniklo nové občanské sdružení Přírodní park Klánovice. Je tu Klánovické fórum. To jsou organizace, které
díky práci dobrovolníků mohou leccos dokázat. Mým
snem je zoopark v Klánovickém lese. V hlavě to
s přáteli máme, nyní to musíme dostat na papír, pak
do projektové formy a pak jen sehnat peníze.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů při naplňování Vašich plánů!
Ptal se
Tomáš Ruda

i n f o r m a c e z Ko m i s e v ý s t a v b y

Rekonstrukce vodoteče
Při zpracování návrhu III a IV etapy rekonstrukce komunikací včetně likvidace dešťových vod, které z části
oblasti, dotčené těmito etapami, a dále z celé oblasti
dotčené etapou poslední (ohraničenou ulicemi Slavětínská a Ke Znaku směrem ke koupališti až na konec
obce) budou odvedeny do stávající vodoteče, bylo nutné zadat studii průtočnosti Šestajovického potoka. Tato
studie byla zadána MHMP a prokázala,že stávající vodoteč je místy nefunkční a kapacitně nedostačující.
Naše MČ podala již před delší dobou na Magistrátě
žádost o přidělení finančních prostředků na zvýšení
kapacity stávající vodoteče.V letošním roce jsme obdrželi část finančních prostředků a po projednání na komisi výstavby a odsouhlasení starostou bylo objednáno
zpracování projektové dokumentace pro územní a vodoprávní řízení včetně projednání s dotčenými orgány.
V souvislosti s projednáním projektové dokumentace proběhla 13. 6. 2007 schůzka na Úřadě MČ a následně byli všichni majitelé dotčených pozemků osloveni zpracovatelskou firmou. Stavbou je dotčeno 33
majitelů soukromých pozemků. Dosud na oslovení reagovalo 17 dotčených majitelů.
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Tímto bych chtěla požádat zbývající dotčené majitele, aby se zpracovatelské firmě písemně vyjádřili
k navrhované úpravě (navrhovaná úprava byla součástí
kontaktního dopisu), případně firmu kontaktovali a projednali s ní jiný způsob řešení.
Renáta Vayhelová,
stavební technik ÚMČ

služby

Mediace
Mediace představuje nový způsob řešení sporu mimosoudní cestou. Nedorozumění a obtíže patří k běžnému
životu. Dlouhodobě neřešená obtíž se může změnit
v konflikt. Pokud konflikt přeroste únosnou mez, obracíme se o pomoc na soudy.
Mediace je nová forma pomoci v konfliktu, představuje řešení sporu mimosoudní cestou. Mediátor je prostředník mezi dvěma stranami, kterým pomáhá nalézt

doprava

Jízdní řády
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pravidla jejich další spolupráce. Cílem mediace je dohoda, která může být podkladem k soudnímu řízení.
V dohodě jsou zohledněny potřeby obou stran, proto
je větší předpoklad, že ji opravdu dodrží. K mediaci jsou
vhodné pracovní, rodinné i sousedské kauzy.
V rámci projektu „Využití mediace jako nástroje sociální integrace“ nabízíme tuto novou sociální službu bezplatně, protože projekt je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky
a rozpočtem hlavního města Prahy. Projekt trvá do konce ledna 2008. Je vhodný zejména pro lidi s obtížemi
v zaměstnání a ohroženými na trhu práce (absolventy,
maminky po mateřské, zdravotně postižení, lidé nad 45
let, příslušníci etnických skupin, zaměstnavatelé, organizace zabývající se problematikou zaměstnávání).
Informace o projektu na www.amcr.cz/projekty-01.
Telefon na Asociaci mediátorů je 251 553 461.
Zvu Vás 10. října v 19 hodin do Kulturního Centra
Beseda na prezentaci, kde se můžete seznámit nejen
s procesem mediace, ale také s výsledky projektu,
a zároveň, pokud byste měli zájem nabídku projektu
využít, se můžete doptat, zda se na Vás vztahují jeho
výhody.
Naďa Kouklová
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bezpečnost

Prázdniny
u Klánovických hasičů
Období prázdnin nepřineslo hasičům klid a odpočinek,
spíše naopak. Ještě 30.6.2007 vyjížděla naše jednotka k likvidaci padlého stromu přes ulici Staroklánovickou, spojnici mezi Újezdem nad Lesy a Klánovicemi.
Za asistence Městské policie byl strom rozřezán a odstraněn z komunikace.

Další zásahy proběhly už v době prázdnin:
* 27. 7. 2007 byla občanem požádána jednotka o pomoc při odčerpání vody ze sklepních prostor rodinného domu.
* 31. 7. 2007 byla naše jednotka vyslána k nejdelšímu
požáru na území Prahy – požáru slámy v Netlukách
na Praze 22. Příkaz k výjezdu byl dán v 10:00 hodin,
na základnu jsme se vrátili až v 19.45. Jednotky vyjela
s oběma vozy a poprvé použila i dýchací přístroje.
Škoda jen, že se zastupitelstvu Klánovic nepodařilo
navýšit rozpočet pro dokoupení alespoň tří dalších
dýchacích přístrojů, jak bylo přislíbeno při jednání zastupitelstva po schválení nejnižšího rozpočtu za posledních pět let.
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Při požáru naše jednotka byla nasazena jak na vlastní hasebný zásah (vozidlo CAS 25 Škoda 706), tak na
dopravu a posléze čerpání vody z nedalekého rybníka
(vozidlo CAS 32 Tatra 148).
* 4. 8. 2007 byla jednotka opět vyzvána k výjezdu do
Netluk na dohašovací práce.
Závěrem je nutno podotknout, že přes teplé a suché
počasí v měsíci červenci byly prázdniny pro naše hasiče relativně klidné.
Co hasiče trápí?
Je smutné konstatovat, že přes snahu pana starosty na získání finančního krytí na stavební úpravy Hasičské zbrojnice na zvýšení stropů a vjezdů k odměně
techniky se stále stavební práce nezahájily a informace bohužel ukazují, že ještě nějaký čas nezačnou. Jen
doufáme, že se zásah do střechy nebude provádět
v zimě, nebo že finance poskytnuté Magistrátem
k tomuto účelu nepropadnou.
Vozidlo CAS 25 Liaz K, které by měla jednotka získat, bude k převzetí v několika dnech, bohužel, nebude-li kde zaparkovat, může být převedeno na jinou jednotku.
Co nového ve výzbroji hasičů?
Jak již bylo uvedeno v minulém Zpravodaji, z účelové
dotace magistrátu hl.m. Prahy byla zakoupena benzinová rozbrušovací pila pro činnosti jako např. řezání
plechů, železných profilů a jiných překážek při zásazích jednotky. Tímto zařízením se naše jednotka zas
o kousek přiblížila k vybavení profesionálních jednotek.
Bc. Pavel Jaroš,
jednatel SDH

zdravotnictví a sociální záležitosti

Víte, kam v Praze
s mr tvicí?
Horké letní měsíce ohrožují především kardiaky
a hypertoniky, u kterých stoupá riziko náhlých příhod. Cévní mozková příhoda (iktus, lidově mrtvice), jež je v České republice třetí nejčastější příčinou úmrtí, patří k postižením cév, na jejímž konci
bývá často i smrt. Klíčovou roli v záchraně pacientů s mozkovou příhodou hraje čas, protože účinná
léčba zabraňující těžkému funkčnímu postižení
a někdy zachraňující i život musí být zahájena nejpozději do tří hodin od vzniku prvních příznaků.
Důležitý je bezodkladný transport pacienta do nemocnice, nejlépe na specializované klinické pracoviště (tzv. iktovou jednotku, iktové centrum), kde je
mu poskytnuta odborná péče. V Praze je k dispozici
celkem 43 lůžek v šesti nemocnicích. Víte kde?
„Účinnou léčbu mozkového infarktu je nutné zahájit
nejpozději do tří hodin od vzniku prvních příznaků.
Rychlá reakce ať už samotného pacienta nebo jeho
okolí je naprosto klíčová, protože o záchraně života
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rozhodují minuty. Důležitý je okamžitý transport do tzv.
iktového centra, které pacientům s cévní mozkovou
příhodou zajistí tu nejlepší péči. Bohužel i v těchto
centrech je potřebný počet lůžek nedostatečný,“ říká
doc. MUDr. Jiří Bauer, CSc., vedoucí lékař iktového
centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a koordinátor organizace pražských iktových center.
Pražská iktová centra

V průběhu uplynulých zhruba deseti let byla na území
Hlavního města Prahy zřízena následující tzv. iktová
centra, která jsou součástí neurologických klinik:
Všeobecná fakultní nemocnice, Iktové centrum, Kateřinská 30, Praha 2 – celkem 8 lůžek
FN Královské Vinohrady, Iktové centrum, Šrobárova
50, Praha 10 – celkem 5 lůžek
Fakultní Thomayerova nemocnice, Iktové centrum,
Vídeňská 800, Praha 4 – celkem 8 lůžek
Fakultní nemocnice Motol, Iktové centrum, V Úvalu
84, Praha 5 – celkem 10 lůžek
Nemocnice Na Homolce, Iktové centrum, Roentgenova 2, Praha 5 – celkem 6 lůžek
Ústřední vojenská nemocnice, Iktové centrum, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6 – celkem 6 lůžek
Cévní mozková příhoda
Cévní mozková příhoda je závažné a rozšířené civilizační onemocnění, které se vyskytuje ve dvou podobách. Ve zhruba 80 procentech případů se jedná
o mozkový infarkt a ve zbylých 20 procentech o mozkové krvácení. Mozkový infarkt vzniká podobně jako
srdeční infarkt uzávěrem tepny. Důsledkem je, že mozková tkáň přestává být zásobena krví a rychle odumírá. Každou minutu zemřou až 2 miliony buněk. Poškození, která vzniká, je obvykle těžké a často trvalé.
Nejčastější příčinou mozkové příhody je civilizační
onemocnění ateroskleróza. Na jejím vzniku mají hlavní podíl vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina
cholesterolu a nevhodná životospráva: kouření, nadváha, nadměrná konzumace alkoholu a další. Ateroskleróza vede buď k ucpání mozkových cév aterosklerotickými pláty, na kterých vzniká krevní sraženina
(mozkový infarkt) nebo k zeslabení stěny tepny, následně jejímu prasknutí (mozkové krvácení).
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Projevy cévní mozkové příhody
Náhlá slabost, necitlivost a porucha hybnosti tváře,
horní a dolní končetiny na jedné polovině těla
 Brní Vás tvář nebo úplně ztuhne – nemůžete se
usmát, zapískat, polykat
 Neovládáte svou ruku, je jako bez citu a vypadávají
Vám z ní věci
 Vaše dolní končetina Vás přestane poslouchat nebo
podklesává při chůzi
Náhlá nerozhodnost, potíže s mluvením nebo porozuměním
 Špatně se vyjadřujete, hledáte slova, je Vám špatně
rozumět nebo nerozumíte okolí
 Špatně se Vám píše nebo čte
Náhlá porucha zraku
 Náhlé rozmazané vidění nebo ztráta zraku
 Týká se jednoho nebo obou očí naráz. Někdy se vidění zdvojuje
Náhle vzniklé problémy s chůzí nebo závratě
 Ztratíte rovnováhu, nejste schopni svou chůzi koordinovat
Náhlé silné bolesti hlavy bez zjevné příčiny
 Náhlá bolest hlavy, která někdy přechází ve ztuhlost krku
Projevy cévní mozkové příhody nejsou obvykle provázeny bolestí, což je také jeden z důvodů, proč jsou
počáteční příznaky tohoto onemocnění často podceňovány. Nemocní nejsou často schopni sami rozeznat
závažnost svého stavu a jsou proto odkázáni na to, že
příznaky CMP rozeznají jejich blízcí, kolegové či kolemjdoucí. A není to vůbec těžké!
Test aneb jak rychle poznat cévní mozkovou příhodu:
Tvář: Požádejte nemocného, aby se usmál, zapískal a ukázal zuby. U člověka s iktem dochází k poklesu
ústního koutku. Pokud se nemocný usměje, ústní koutky nebudou symetrické.
Ruce: Požádejte nemocného, aby natáhl ruce před
sebe a otočil je dlaněmi dolů. Ochrnutá ruka obvykle
rychle klesá.
Řeč: Požádejte pacienta, aby řekl jednoduchou větu,
například: „Starého psa novým kouskům nenaučíš.“
Člověk s cévní mozkovou příhodou toho není schopen,
nebo bude slova komolit.
Tyto příznaky mohou být i jen krátkodobé a mohou
odeznít do několika minut. I v těchto případech je však
zcela nezbytné rychlé ošetření, neboť riziko vzniku náhledné závažné cévní mozkové příhody je velmi vysoké!
Linka 155 – první krok k záchraně
Pokud pozorujete tyto příznaky, okamžitě zavolejte
Zdravotnickou záchrannou službu na telefonním čísle
155. Zdravotnická záchranná služba stabilizuje životní
funkce pacienta a podle situace podnikne kroky, které
zabrání dalšímu poškozování mozku. Protože účinná
pomoc může být poskytnuta pouze v prvních hodinách,
musí být pacient rychle dopraven do nemocnice na
specializované neurologické pracoviště, kde mu je poskytnuta komplexní zdravotnická péče.
Cerebrovaskulární sekce
České neurologické společnosti JEP

Klánovický

zpravodaj

9

XVI. ročník

strana

12

ekologie, příroda

Stopa na výletech
Oddíl Stopa, který pracuje v rámci základní organizace ČSOP Klánovice, v letošním roce nezahálel. Vedle
každotýdenní schůzkové činnosti jsme od začátku roku
uspořádali čtyři jednodenní výlety, akci pro mateřskou
školu, jeden víkendový výjezd do Sedmihorek a letní
tábor v Novém Boru a Lužických horách. Dále jsme se
zúčastnili pražského kola přírodovědné soutěže Zelená stezka zlatý list, uklízeli jsme les, vyvěšovali budky
pro ptáky v našem lese a čistili lesní studánku.
Než se věnujeme podrobněji některým letošním akcím, dovolte mi několik základních dat o oddílu Stopa.
Tento oddíl pracuje v Klánovicích už 21. rok, jedná se
tedy o slušnou tradici a oddílem prošla řada dětí především z Klánovic, ale i z okolí. V současné době
máme registrováno 32 dětí (23 z Klánovic, 3 ze Šestajovic, 2 z Vysočan, 2 z Jiren a po jednom z Újezda
a Úval). O tuto hromadu dětí se starají dva vedoucí
a několik pomocníků. Děti z oddílu jsou po registraci
a zaplacení příspěvků členy ČSOP – jsou na našich
akcích úrazově pojištěny a můžeme na ně čerpat přes
Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP různé dotace, které zajišťují rodičům finanční přístupnost našich akcí (jedná se především o dotace z MŠMT a pražského magistrátu). Dále naši činnost podporuje
Městská část Praha-Klánovice a Nadace pro obnovu
a rozvoj pana Voráčka – bez jejich darů si nedovedeme naši činnost představit a tímto jim děkujeme.

Nechme ale suchých dat a věnujme se popisu alespoň některých akcí. K pravidelným schůzkám lze
v krátkosti říci jen to, že děti na nich plní úkoly celoroční hry a pro úspěšné je pořádán koncem školního
roku tajný výlet za odměnu, kde se až v průběhu vlastní
akce účastníci dovídají jeho cíl. Letos nevěděli cíl výletu ani vedoucí a velmi mě pobavila reakce průvodčí
ve vlaku, která se ptala, kam jedeme, a já ji s úsměvem
odpověděl, že nevím (na vysvětlenou: měli jsme koupeny jízdenky typu Sone, na které se dá jezdit v sobotu
nebo v neděli neomezeně – doporučujeme rodinám
s malými dětmi). Cílem našeho výletu byla posázavská

stezka z Davle do Kamenného Přívozu – počasí nám
přálo a cesta byla překrásná. V případě dalších jednodenních výletů zmíním pouze navštívená místa – začali jsme v lednu tradičním výletem ke Květnické studánce, v březnu jsme navštívili Kutnou horu a její okolí
a začátkem května jsme se vypravili do Libice nad Cidlinou a Poděbrad.
Víkendový výjezd byl naplánován jako již tradičně
do Sedmihorek a jeli jsme tam netradičně již v polovině
dubna. Kemp Sedmihorky je situován v krásné krajině
Českého ráje blízko města Turnova. Jezdíme sem
s dětmi každý rok minimálně jednou a zatím nám tento kraj nezevšedněl, protože je zde kam organizovat
výlety. S využitím vlaků navštěvujeme pokaždé jiný kout
této oblasti. Letos jsme orientovali sobotní celodenní
výlet nad Malou Skálu do skalního bludiště Maják. Po
namáhavém výstupu z údolí Jizery nás čekala stezka
skalním labyrintem s nádhernými vyhlídkami. Zbyl čas
i na občerstvení a na nezbytné házení talířem na louce pod Suchými skalami. V neděli jsme se tentokrát
vyhnuli hradu Valdštejnu a místo toho jsme navštívili
Kopicův statek a kamenné plastiky v jeho okolí. Kemp
Sedmihorky můžeme doporučit - jsme zde vždy ubytováni v sedmilůžkových chatkách s příslušenstvím, které
jsou jak dělané např. pro dvě rodiny (pro velký zájem
je zde nezbytné objednávat ubytování s dostatečným
předstihem).
Další naší již tradiční akcí je účast na pražském kole
přírodovědné soutěže Zelená stezka zlatý list. Vzhledem k tomu, že nám děti v oddíle stárnou, jsme se letos zúčastnili jak kategorie mladších (do 6. třídy včetně), tak i kategorie starších. Děti zde měly možnost
porovnat si své znalosti s ostatními účastníky (soutěže se účastní družstva ze základních škol, gymnázií,
oddílů podobných našemu a kroužků z domů dětí
a mládeže).
Vyvrcholením naší činnosti je vždy letní tábor, který
pořádáme již řadu let první týden o prázdninách. I letos jsme se sešli s dětmi v sobotu ráno po vysvědčení
na nádraží s velkými batohy. Řada rodičů byla možná
spokojená, protože měli o děti na týden postaráno, ale
v daný okamžik nás určitě proklínali, protože sraz byl
v 6.15. Tábora se zúčastnilo 23 dětí, dva vedoucí
a několik mladších pomocníků, kteří se během pobytu
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prostřídali. Ubytováni jsme byli v pěkném Domě dětí
a mládeže Smetanka v Novém Boru. Přes rozmary
počasí (občas sprchlo, případně i lilo, občas svítilo
slunce, občas funěl vichr) jsme s dětmi nachodili přes
100 km. Prošli jsme hrad Sloup a jeho okolí, navštívili
jsme Lemberk, a především jsme jezdili vlakem na Jedlovou do Lužických hor. Jedná se o velmi krásnou oblast skýtající možnost řady velmi pěkných výletů. Poslední den na závěrečném výletě zde také vyvrcholila
táborová hra hledáním pokladu jednotlivými družinami
dětí u tzv. Sirného pramene nedaleko nejvyšší hory
Luže. Vše proběhlo v pohodě až na jednu v blátě utopenou botu, která byla s nasazením života vedoucího
vytažena a odbahněna za srdcervoucího pláče její majitelky. Naše děti poté prokázaly zdatnost, protože
v určité časové tísni jsme dokázali dorazit na nádražíčko vzdálené 5,5 km včetně výstupu na úbočí kopce
Bouřňák za dobu jen o málo převyšující 1 hodinu. Poslední večer tábora pak proběhl jako obvykle v režii
dětí. V úplném závěru večera se hlavnímu vedoucímu
podařilo úspěšně uspat vybrané médium. Druhý den
dopoledne nás pak už čekalo jen balení, úklid prostor,
oběd a cesta domů, která se za velkého tepla a v důsledku železničního neštěstí stala malým hororem. Do
Klánovic jsme nakonec přijeli jen s hodinovým zpožděním.
No a co dodat na závěr. Děti se už určitě těší na
nový rok se Stopou a my jako vedoucí tiše doufáme,
že jich přijde jen tolik, co zvládneme. Na podzim se
děti mohou těšit především na dva připravované víkendové výjezdy a na další běžnou činnost. Na úplný
závěr tohoto článku chceme vyjádřit dík všem pomocníkům, kteří nám pomáhali s dětmi jak během celého
roku, tak na táboře. Bez nich by nebylo možné realizovat naši činnost v takovém rozsahu a pestrosti akcí.
Pro případné zájemce o naši činnost včetně možných sponzorů uvádíme naše internetové stránky:
www.stopa-csop.cz.
manželé Macháčovi

Co nového kolem golfu
Pokud jste v létě pobývali mimo Klánovice nebo nestačili sledovat místní dění v červenci a srpnu, připravili
jsme pro vás stručný souhrn nejdůležitějších událostí,
které se týkají situace v Klánovickém lese.
Společnost Forest Golf Praha stále deklaruje svůj
záměr vystavět devítijamkové hřiště. V současnosti
probíhají v budově Golfu akce komerčního charakteru
– večírky, dětská golfová škola a podobně. 11. srpna
se na Golfu opět konal noční ohňostroj.
V červenci vyšlo první číslo „progolfového“ občasníku Klánovice DNES, který vydává PR agentura AGE
PLUS. Za práci a výsledky strategie této PR agentury
si autorka přehledu dovoluje považovat také mnohé
příspěvky do diskusí pod články publikovanými o Klánovickém lese v internetových denících. (Autorka se
v tomto ohledu přirozeně může mýlit.) Články v pražských i celostátních denících vyhodnocovaly fakta vesměs spíše ve prospěch zastánců lesa: MF Dnes Pra-
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ha, Lidové noviny, HN, Haló noviny, Pražský deník,
Aktuálně.
Během léta proběhly v Klánovicích dva „prolesní“
happeningy, 19. července v Besedě a 4. srpna u nádraží.
19. července: Lesy ČR zaslaly dopis panu starostovi Hrabalovi, v němž přehodnotily svoje vyjádření
z května 2007. LČR podpoří obec, pokud se nezmění
názor veřejnosti na situaci v Klánovickém lese.
10. srpna: Proběhlo následné jednání mezi panem
starostou a společností Lesy ČR – do Klánovic přijel
generální ředitel LČR Ing. Holický s mluvčí Šárkou Kubelkovou.
Od 14. srpna do 6. září slouží za záchranu lesa mše
páter římskokatolické farnosti Zvěstování Páně v Úvalech Krzysztof Lach.
Od 19. srpna do 2. září slouží mše za záchranu lesa
farářka Církve československé husitské v Úvalech Jitka Pokorná. 2. září od 16 hodin bude církevní obřad
sloužen přímo v Klánovickém lese v blízkosti ulice
Axmanova.
6. září od 17 hodin pořádají sdružení, která hájí
Klánovický les, před pražským magistrátem na Mariánském náměstí demonstraci za zachování celistvosti lesa za výrazné podpory Strany zelených.
Zadání vlny změn územního plánu s označením 07
bude pravděpodobně projednáváno v září na pražském
zastupitelstvu. Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice prosazuje změnu zařazení dotyčných lesních pozemků
z kategorie SO2 (plochy pro sport a oddech, konkrétně golf), na LR (lesní porosty). Toto stanovisko zastupitelstva naší městské části podporují rovněž zastupitelé sousedních obcí Újezda nad lesy a Úval.
Alžběta Dvořáková

Lesy ČR a výstavba
golfového areálu
V květnu tohoto roku přibyly starosti lidem na klánovické radnici i mimo ni, kteří nesouhlasí s výstavbou
golfu na úkor celistvosti lesa v Klánovicích. Společnost
Lesy ČR, jež spravuje pozemky, na nichž firma Forest
Golf Resort Praha usiluje o postavení golfového hřiště, zarazila veřejnost změnou svého postoje k situaci
v Klánovicích.
Generální ředitel Lesů ČR Ing. Jiří Holický, který ještě
v dubnu v dopise adresovaném panu starostovi Hrabalovi výslovně uvedl, že „Lesy ČR nehodlají předmětné lesní pozemky prodat ani pronajmout“, přístup společnosti radikálně proměnil. Napsal (mimo jiné
pražskému primátorovi), že firma bude ochotná pronajmout pozemky na golfové hřiště a vykácet stromy,
pokud investor uspěje při územním a správním rozhodování.
Na konci června letošního roku jsme proto jménem
KZ požádali generálního ředitele Lesů ČR o rozhovor.
Z tehdejších odpovědí tiskové mluvčí společnosti bylo
patrné, že firma LČR na počátku července doposud
nezaujala vůči situaci v Klánovickém lese pevné sta-
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novisko. Citujeme: „LČR, s.p., mohou a budou posuzovat různé záměry pouze a jen z hlediska lesnického
a ekonomických zájmů s.p. (event. výše nájmů, …
apod.). Oproti tomu příslušné správní úřady musí tyto
záměry posuzovat z podstatně širších hledisek, tj. který
veřejný zájem převažuje.“ (generální ředitel ing. Jiří
Holický)
Vedení společnosti LČR však koncem července svoje vyjádření z května letošního roku přehodnotilo: „prioritním zájmem Lesů ČR s.p. v této souvislosti je zachovat les pro trvalé plnění všech jeho funkcí, včetně
obecného užívání lesů co nejširším okruhem občanů,“
uvedl generální ředitel LČR Jiří Holický v dopise zaslaném panu starostovi Hrabalovi 19. července. Ná-
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sledovalo jednání generálního ředitele Lesů ČR
s panem starostou Hrabalem, které proběhlo v Klánovicích 10. srpna a které tento postoj potvrdilo.
Rozporuplná stanoviska, která firma v uplynulých
měsících zastávala, prý byla pouze logickým důsledkem několika mylných informací, které Lesy ČR obdržely. Mezi tyto informace společnost LČR zahrnuje
mimo jiné dopis, který čtrnáct dnů před svým odchodem z funkce neoprávněně zaslal společnosti Forest
Golf Resort Praha vedoucí kanceláře Českého svazu
ochránců přírody Martin Dušek (nejedná se o bývalého klánovického zastupitele). Ten v dopise nepravdivě
uvedl, že ČSOP s výstavbou hřiště souhlasí.
Alžběta Dvořáková
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Prosíme všechny občany,
kteří nesouhlasí s výstavbou
golfového areálu v Klánovickém lese,
aby se zúčastnili demonstrace
dne 6. 9. 2007 od 17 hodin
na Mariánském náměstí v Praze.
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MANIFESTACE
za Klánovický les a na podporu Programového prohlášení Rady hl. m. Prahy,
které si klade za cíl vytvoření Zeleného pásu kolem Prahy
Vážení spoluobčané,
současní návštěvníci či rodiče budoucích návštěvníků Klánovického lesa, všichni, kterým není lhostejné, jaký vzduch dýcháme a v jakém prostředí žijeme,
rádi bychom Vás vyzvali, abyste se připojili k manifestaci za zachování celistvosti Klánovického lesa a proti zničení jádra jeho západní části za účelem soukromé výstavby, která se koná ve čtvrtek dne 6.9. od 17.00 hodin v Praze na Mariánském náměstí z iniciativy městských částí, obcí a občanských sdružení z okolí
Klánovického lesa.
Cílem ohlášené manifestace je vyjádřit podporu změně územního plánu v zájmu posílení ochrany lesa. Tuto změnu navrhla Městská část Praha-Klánovice a podporují ji
zastupitelstva v přilehlých obcích a městských částech. Návrh změny bude předložen
spolu se souhlasným stanoviskem Útvaru rozvoje hl.m.Prahy zastupitelům HMP ke
schválení ve dnech následujících.
Investorské lobby se snaží, bohužel úspěšně, ovlivnit připravované jednání Zastupitelstva HMP s odkazem na to, že občanům Prahy je osud lesa lhostejný a s výstavbou
golfového hřiště prakticky souhlasí.
Další argument investora, že budou pokáceny pouze stromy staré několik málo let, je
zcela nepravdivý, stejně jako mýtus o prvorepublikové tradici vzhledem k faktu, že
golfové hřiště v Klánovicích bylo otevřeno v srpnu 1938 a první republika zanikla Mnichovem 29. září 1938.
Budeme-li my občané lhostejní, je investor schopen dosáhnout svého i přes oficiální odpor mnoha institucí. Masivní kácení v jádru západní poloviny jediného skutečně funkčního lesního porostu v Praze a následné terénní úpravy způsobí nevratné
změny a představují hrozbu pro budoucnost lesa i kvalitu života v Praze.
Osobní účast každého jednotlivce na manifestaci je velmi důležitá. Vezměte prosím sebou své děti, přátele a známé, kteří chtějí vyjádřit názor na budoucnost Klánovic
i celé Prahy.
Občanské sdružení za Klánovický les
Manifestaci za Klánovický les dále podporují:
Ing.Ladislav Hrabal, CSc., starosta MČ Praha-Klánovice
JUDr. David Dušek, 1. zástupce starosty MČ Praha-Klánovice
MUDr. Jaroslav Brabenec zástupce starosty MČ Praha-Klánovice
Český svaz ochránců přírody ZO Klánovice (oddíl Stopa)
Občanské sdružení Přírodní park Klánovice
Občanské sdružení Újezdský STROM
Katoličtí a ekumeničtí křesťané za Klánovický les-Klánovice/Újezd n. Lesy/Úvaly
Klánovická, šestajovická, úvalská, újezdská mládež za Klánovický les
Klánovický SOUL-Jirny/Klánovice/Újezd n. Lesy/Úvaly
ČSSD-Klánovice
KDU ČSL-Klánovice
SNK Evropští demokraté-Klánovice
Strana zelených-Klánovice

Voliči ODS za Klánovický les-Klánovice/Újezd n. Lesy/Úvaly/
Šestajovice

Místo a čas konání manifestace na podporu lesa:
Mariánské náměstí (mezi budovami Městské knihovny,
Klementina a Magistrátu). čtvrtek 6.9.2007 – 17:00 hod.
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Doprava na manifestaci
Dovolujeme si Vás informovat, že pro účastníky manifestace na Mariánském náměstí před budovou Magistrátu hl.města Prahy dne 6. 9. bude připraven autobus.
Sraz je v 15.45 hodin před klánovickou základní školou.
Všichni občané, kteří chtějí cestovat společně a budou v odpoledních hodinách v Klánovicích, jsou srdečně vítáni.
Miroslav Jarolím
Zorka Starčevičová

Bohoslužba
v Klánovickém lese
Zveme občany Klánovic, kteří podporují nedotknutelnost Klánovického lesa, na Přímluvnou bohoslužbu.
Slavnostní obřad se uskuteční v Klánovickém lese
v neděli dne 2. září v 16.00 pod patronací farářky Církve
československé husitské se sídlem v Úvalech, paní
Mgr. Jitky Pokorné.
Bohoslužba je výrazem úcty zastánců Klánovického lesa z Úval a Klánovic k jeho jedinečné přírodní hodnotě.
Místo konání bohoslužby: prostranství lesní cesty navazující na ulici Axmanovu v místě, kde začíná hranice Přírodní rezervace Blatov, tj. asi 500 m od vstupu
do lesa.
V průběhu bohoslužby zazní i tato modlitba za Klánovický les:
Bože, Pane náš!
Založil jsi zemi na pilířích, aby na věčné věky nezakolísala.
Osadil ji bylinami a rozmanitými stromy, zvířenou,
ptactvem a hmyzem.
Stvořil jsi člověka a dal mu zemi nádhernou, aby ji
nejen obýval, ale také obdělával, pečoval o zeleň a vše
živé a chránil je.
Země se sytí ovocem tvého díla. Dáváš růst trávě
pro zvěř, rostlinám, aby je člověk pěstoval pro svou
obživu.
Vláhou se sytí tvoje stromy, v nichž hnízdí ptactvo.
Přijde noc a celý les se hemží zvěří.
Vyjde slunce a zvěř se v lese ukládá do svých doupat k odpočinku.
Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi
učinil moudře!
Jen člověk se chová nemoudře!
Dobrotivý Stvořiteli, prosíme,
přemáhej nás nevěrné a malověrné svou nepomíjející
láskou, abychom lépe rozpoznali, že vše dobré co
máme a přijímáme je Božím darem pocházejícím od
tebe z tvé milosti a tvého požehnání.
Pomoz, ať si všichni vážíme tvých darů, zvláště
v přírodě, ať si vážíme stromů rostoucích v Klánovickém lese, které slouží všem lidem.
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Dej, ať jsme za ně vděčni!
Bože, nedopusť jejich kácení!
Amen.
Na setkání s Vámi se těší členové těchto uskupení:
Občanské sdružení za Klánovický les,
Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

Klánovice mají
druhý památný strom
Vyhlašování památných stromů je jedním ze způsobů
ochrany životního prostředí. Jedná se o státem chráněné významné stromy, jejich skupiny a stromořadí,
které vynikají mimořádným stářím, vzrůstem nebo
vzhledem, jsou výraznou krajinnou dominantou, doplňují historickou stavbu nebo upomínají na určité obdo-

Na snímku je zachycený památný dub v Malšovické
ulici. Strom ve Smiřické není možné vyfotografovat
v období, kdy je okolní vegetace porostlá listy.
bí, událost či pověst. Památné stromy jsou podobně
jako kulturní památky chloubou každé obce a dokladem její péče o kulturní a přírodní dědictví.
Zatím jediným památným stromem na území Klánovic byl dub letní v Malšovické ulici na parcele číslo 677,
která je zahradou domu s popisným číslem 218. Byl
vyhlášen 29. července 1998 a k tomuto datu měl výšku 24 metrů a průměr kmenu 343 centimetrů.

Klánovický

zpravodaj

9

XVI. ročník

27. června 2007 byl rozhodnutím odboru ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy vyhlášen druhý klánovický
památný strom. Jedná se opět o dub letní, který roste
ve Smiřické ulici na parcele 320/1. Nejlépe je přístupný
ze zahrady manželů Vilgusových (č. p. 296). Strom má
výšku 25 metrů a průměr kmenu 299 centimetrů.
V odůvodnění rozhodnutí se uvádí, že tento strom
je mohutným exemplářem dubu letního, který je vzácnou připomínkou původního lesa před výstavbou Klánovic a památkou na období, kdy zde v 20. a 30. letech byly stavby citlivě umísťovány do lesního porostu.
Památnému stromu ve Smiřické ulici bylo určeno
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru 10 metrů.
V tomto prostoru nelze bez předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody provádět stavební činnosti a výkopové práce, terénní úpravy, odvodňování, zakládat
ohně, používat chemikálie a vyvíjet jakékoliv další činnosti, které mohou narušit přirozený vývoj stromu.
Pokud víte o nějakém dalším stromu, který by si zasloužil označení památný strom, kontaktujte, prosím,
odbor ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy. A až
budete mít cestu Smiřickou ulicí, přijďte se na nový
památný dub podívat.
Petr Vilgus
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Zahrádka v září
I s končícím létem bývá na zahrádce co na práci. Odstříháváme odkvetlé květy růží, trvalek i letniček. Vytrháváme plevel, tím zamezíme jeho rozšiřování. Vypletou biomasu nedáváme na kompost, ale vyhazujeme.
Zabráníme tím dalšímu rozšiřování plevele. Opatrně a
pečlivě sklízíme plody ovoce i zeleniny, aby nám co
nejdéle vydržely čerstvé. Uskladníme je na optimální
místo. Skladovací podmínky mají zásadní vliv na kvalitu a dobrý stav plodů.
Zalijeme a přihnojíme rostliny celeru (nejvíce narostou bulvy) a květiny chryzantém. Na sklizené záhonky
můžeme vysít špenát, ředkvičku, kerblík, řeřichu, salát,
sázíme česnek a cibuli šalotku. Protože koncem září
mohou přijít první mrazíky, sledujeme počasí, abychom
stihli včas uklidit fuchsie, muškáty, begonie a jiřiny.
V září dále vysazujeme cibulnaté rostliny jako hyacinty, tulipány, narcisy, krokusy a sněženky.
Miloš Král

Kde končí tříděný odpad?
V klánovickém prostředí má třídění plastů, papíru,
skla i nápojových obalů spoustu příznivců. V této
souvislosti není od věci upřesnit, jaký je vlastně
osud všech těch věcí, které mnozí z nás pravidelně vhazují do barevných kontejnerů.

Ko u z l a s p a p í r e m

Velká potřeba v Kuchařské

Odpady, které odložíte do modrého kontejneru, jsou
z různých druhů papírů. Z jiného jsou noviny, z úplně
jiného je vyrobena například krabice od televize či počítače. Každý druh papíru se také jinak zpracovává.
Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé
druhy. Na dotřiďovací lince je pás, po kterém se směs
papíru pohybuje a pracovníci podél pásu z něj vybírají
jednotlivé druhy papíru. Někdy z něj musí odstraňovat
odpadky, které tam naházejí nezodpovědní občané.
Dotříděný papír se pak lisuje do balíků a odváží ke
zpracování do papírny. Slisovaný sběrový papír poslouží k výrobě nového papíru. Materiál je podle odborníků možné takto recyklovat pětkrát až sedmkrát. Výrobky z recyklovaného papíru: novinový papír, sešity,
lepenkové krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír...

Nekonečné sklo
Nedávno jsem uváděl fotografické doklady o deponování odpadů na cizích pozemcích či veřejných prostranstvích. Doporučoval jsem vykonat bez varování velkou
potřebu v kuchyni pachatelů, aby jim došlo, čeho se
dopouštějí. A máme tu další příklad. A shodou okolností se jedná o vykonání velké potřeby na veřejném
prostranství. Na přiložených fotografiích je koňský trus
v Kuchařské ulici, na který jsem byl upozorněn. Kůň je
přítel člověka a za nic nemůže. Vinen je jeho majitel,
který se k trusu nemá. Tímto vyhlašuji celoklánovické
pátrání po majiteli trusu z Kuchařské.
Tomáš Hradecký

Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece
sklo barevné, stejně jako další „nečistoty“ - kov, keramika, porcelán a další. Skleněné odpady ze známých
zelených (nebo zeleno-bílých) kontejnerů se nejprve
předtřiďují ručně, tímto způsobem jsou odstraněny
největší kusy nežádoucích částí. Střepy poté putují na
speciální automatickou linku, která zajistí čistotu vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do
výchozí směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí lahve a jiné skleněné výrobky. Ušetří se při
tom nemálo energie a surovin, přičemž sklo se dá takto používat vlastně donekonečna.
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Plasty třeba do spacáků
I plasty, které jste odhodili do žlutých kontejnerů, se
dotřiďují na dotřiďovací lince. Z odpadů putujících na
pásu se ručně vybírají PET láhve, fólie a pěnový polystyren, které mají speciální samostatné zpracování.
Pracovníci z pásu vyhazují vše, co do plastů nepatří.
Dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových
odpadů se lisují do balíků a odváží ke zpracování na
recyklační linky. Každý druh plastů je zpracováván jinou technologií, protože mají odlišné složení a vlastnosti. Například z PET láhví se vyrábějí vlákna, která
se používají jako výplň zimních bund a spacáků. Z fólií
(sáčků a tašek) se opět vyrábějí fólie a různé pytle, do
nichž se dá v domácnosti ukládat i tříděný odpad. Pěnový polystyren slouží k výrobě speciálních cihel. Ze
směsi plastů lze vyrábět třeba odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažbu nebo protihlukové stěny u dálnic.

P ro m ě n y n á p o j o v ý c h o b a l ů
V poslední době se rozšířilo také třídění nápojových
kartonů, v nichž se prodává například mléko nebo džusy. Tento druh obalů, pro který jsou připraveny oranžově označené kontejnery, se dá recyklovat dvěma způsoby. Za prvé v papírnách - papír totiž tvoří většinu
tohoto obalu, takže je možné ho zpracovávat stejně
jako starý papír. Zbytky hliníku a polyethylenu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody.
Pro druhý způsob recyklace existují speciální linky nápojové kartony se rozdrtí, přičemž drť se za tepla
lisuje do desek, které je možné použít například jako
stavební izolace. O užitečnosti třídění nápojových obalů
tedy není pochyb, stejně jako v případě papíru, skla a
plastů. Pro všechny druhy odpadů platí, že jejich recyklaci napomáhají především občané, kteří do jednotlivých kontejnerů odhazují jen to, co do nich opravdu patří.
Jiří Karban
(zdroj: www.jaktridit.cz)

kultura

Komorní výstava
Františka Volfa
v klánovické knihovně
Po komorní výstavě grafik malířky, grafičky a návrhářky skla Zdeňky Braunerové (1858-1934), dcery pobřeznového českého politika staročeské orientace Františka Augustina Braunera (1810-1880) a sestry českého
chemika, profesora na přírodovědné fakultě UK, mají
návštěvníci klánovické knihovny možnost prohlédnout
si uměleckou tvorbu Františka Volfa (1897-1983), pedagoga, spisovatele, redaktora, editora, a malíře. Letos 1. prosince si připomeneme 110. výročí umělcova
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narození. Málokdo však ví, že po válce měl krátce ateliér i v Klánovicích v Žižkově vile (v ulici Nové Dvory).
Ale nepředbíhejme.V rodné Třeboni vystudoval gymnázium (1917) a po doplňujících zkouškách učil jako
pomocný učitel v Branné na Třeboňsku (1917-1919).
Ovlivněn slovakofilem Karlem Kálalem, propagátorem
česko-slovenské vzájemnosti, požádal o přeložení na
Slovensko, kde v letech I. Československé republiky
působil na školách ve Velké Bytči (1919-1922) v Dohňanech (1922-1929), v Čeklísi (dnes Bernolákovo 192930) a v Bratislavě-Kolibě (1930-1938). Ve volném čase
psal učebnice slovenského jazyka a vlastivědy, redigoval a pořádal četbu pro mládež. Pracoval v redakci
a autorsky se podílel na náplni vlastivědných časopisů
“Slovenskou otčinou“, „Detvan“, „Vlastivedný časopis“,
přispíval do „Kalendára slovenských učitelov“ a vydával
pohádky. Napsal knížky „Za slovenským maliarom“
(o Petru Bohůňovi), „Tureckou vojnu s ilustracemi Jana
Hály, společně s Karlem Plickou zaznamenal „300 piesní
dohňanských“. V Dohňanech zachytil na obrazech a kresbách tužkou několik pracovních obrazů mužů a žen.
Politické události Mnichov, 14. březen (vznik Samostatného slovenského štátu) a 15. březen (ustavení
Protektorátu Čechy a Morava) učinily definitivní tečku
za jeho slovenskou životní kapitolou. Po Mnichovu odešel zpět do Čech. Žil v Praze-Kobylisích a až do roku
1943 vyučoval na škole v Chabrech.
V letech 2. světové války shromažďoval folkloristický materiál pro „Český rok“, na kterém pracoval s Karlem Plickou. Plicka shromažďoval písňový repertoár pro
toto dílo. Z bezpečnostních důvodů bylo dílo za okupace uloženo v trezoru nakladatelství a vydáno bylo
až po osvobození s ilustracemi Karla Svolinského. První svazek „Jaro“ Českého roku vyšlo již v roce 1945,
ale vydávání dalších svazků brzdil nedostatek financí,
a tak se jejich vydávaní vleklo: „Léto“ vyšlo v roce 1950,
„Podzim“ v roce1954 a „Zima“ až v roce 1960. Mezitím František Volf uspořádal ze shromážděného českého, moravského, slezského a slovenského folklorního umění pětisetstránkové dílo „ Z mého domova“
s podtitulem: Kniha lidových písní, vyprávění, říkadel
a hádanek českých a slovenských (1951) se 200 kopiemi (z několika tisíc pořízených) projevů lidového výtvarného umění. Ilustroval členskou prémii Klubu přátel poezie s názvem „Kytice balad z lidové epiky
československé“ (1966). Výčet folklorního díla Volfova
by mohl pokračovat.
František Volf byl i malířem samoukem, což se projevilo již ve 20. letech 20. století v Dohňanech, ve
schopnosti věrně reprodukovat poklady českého a slovenského výtvarného umění v ilustrátorství i v samostatné tvorbě, která se rozvíjela zejména po roce 1938.
Již na počátku 1939 namaloval obraz „Loučení“, na
kterém zobrazil mladou českou rodinou, vyhnanou ze
Sudet (Dnes v majetku Severočeské galer ie
v Litoměřicích). Z okna svého kobyliského bytu viděl
na střelnici, ve které pod výstřely nacistických katanů
skončilo mnoho českých vlastenců. Na obraze „Kobyliská střelnice“ (1944), provedeném kombinovanou
technikou, zobrazil toto hrůzné místo (dnes v Muzeu
hlavního města Prahy).
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V tvorbě Františka Volfa přelomu 30. a 40. let převažovala tematika sociální, např vyobrazení chovanců
Zemského mužského chudobince v Letovicích, „Slepec“, „Žebrák u sloupu“, „Stařena“, dále náměty kubistické např. zátiší: „Zátiší s uzenáči“, „Koš s rybami“,
Zátiši se džbánem a chlebem“. Portrétní umění je zastoupeno v celém Volfově díle „Maminka“ (1942), „Vladimír Plicka“ (1943), „Lužičanka“, „Tatínek“ (1951),“Ida
Bruknerová“ (1974), „Starozákonní stařec“ (1974). Náboženské motivy jsou v tvorbě umělcově zastoupeny
mnoha náměty např. „Ukřižování“, „Pieta“, „Kalvárie“,
aj. Mnoho náboženských námětů reprodukoval podle
lidových předloh uložených v našich muzeích. Zobrazoval krajiny a lidovou architekturu z různých míst naší
vlasti, z jižních Čech, z Blat, z rodného Třeboňska, ze
středního Polabí, z Povltaví i z povodí Ohře. Rád zobrazoval řeky, rybníky a to jak v olejích, temperách
a pastelech, tak ve svých roztíraných pigmentech. Významné místo v jeho tvorbě zaujímají akty. Realizoval
i několik návrhů na sgrafita např. „Braunova Lysá“, „Pozdrav z Lysé“ a „Žatecká škola“.
Dnes se umělcova literární pozůstalost i s nábytkem
z jeho pracovny nalézá v depozitáři pražského Památníku národního písemnictví v Nových Hradech a výtvarná díla Františka Volfa roztříděná Františkem Volfem a jeho druhou manželkou Marii do desek dnes
vlastní Alšova jihočeská galerie v Bechyni, četné obrazy jsou v majetku Městského úřadu v Třeboni.
V klánovické knihovně je vystaveno několik zapůjčených drobných Volfových děl ze soukromých sbírek.
Ludvík Skružný

klánovické fórum

Klánovické hudební léto
První, zcela novou a navíc „domorodou“ skupinou,
která se v rámci Klánovického hudebního léta představila, bylo uskupení BluesKlan. O okolnostech vzniku
tohoto hudebního tělesa jsme vás informovali v rozhovoru s frontmanem kapely Vlado Hoffmanem již v minulém čísle Klánovického zpravodaje. Bluesové tóny
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se linuly z kytary, baskytary, bubnů, kláves a foukací
harmoniky pod kaštany KC Beseda hned dvakrát – 13.
července a 12. srpna.

Nadšení obecenstva dává tušit, že se s touto kapelou sejdeme zanedlouho na klánovické půdě znovu.

V červenci svůj loňský úspěch zopakovaly Sestry
Steinovy. Na potvrzení toho, že jsou skutečně “jedné
krve“, přivezly s sebou na vystoupení z Děčína také
svoji maminku.

Druhou polovinu srpna odstartovalo společné vystoupení skupin Houpačky a Lachout (Olympic revival). Liberecké Houpačky v rytmu folk-rock-swing-funky-bluesjazz i skupina Lachout s písničkami legendárních Olympic
zopakovaly svým vystoupením úspěch z loňského roku.
Martina Petráčková
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Září v KC Beseda
Komorní výstava akademického sochaře Josefa Vajce
14. září uplyne již 70 let od smrti Tomáše Garriqua
Massaryka a symbolicky bude krátce před tímto významným výročím (10. září) zahájena v KC Beseda
výstava autora mnoha Masarykových soch a klánovického občana, akademického sochaře pana Josefa Vajce. Výstava je uspořádána u příležitosti mistrova životního jubilea 19. září.
Klatovský rodák, akademický sochař Josef Vajce, žije
a pracuje v Klánovicích. Ve své profesionální výtvarné
činnosti se věnuje volné plastice, reliéfu a realizaci
v architektuře. Je autorem Masarykových pomníků
v Praze na Hradčanech a v mexickém hlavním městě
i dalších dvou plastik v Užhorodě a v Petrohradě.
S jeho dílem se ale můžeme seznámit také v Klánovicích – pan Josef Vajce je autorem pamětní desky na
Masarykově základní škole. Tuto desku věnoval Klánovicím jako dar.

P l e š a t á z p ěva č k a
V neděli 16. září předvede Divadlo na tahu hru Eugene Ionesca v úpravě Václava Havla Plešatá zpěvačka,
slavnou komedii jednoho z otců francouzského absurdního divadla „o pustých hlavách a jejich konvenčních
kotrmelcích“. Divadlem na tahu byli pojmenováni vyznavači divadelních her Václava Havla, kteří se koncem roku 1974 a v průběhu roku 1975 scházeli nad
textem tehdy již zakázané Havlovy Žebrácké opery, aby
ji později předvedli třem stovkám diváků v hospodském
divadelním sále v Horních Počernicích. Iniciátorem a
režisérem této svérázné světové premiéry zakázaného českého autora byl tehdejší jevištní mistr v Divadle
Na zábradlí Andrej Krob. K dramatikovi Václavu Havlovi se Krob vrátil v roce 1988, kdy jako jeden z kameramanů samizdatového ORIGINÁLNÍHO VIDEOJOURNALU natočil pod hlavičkou Divadla na tahu se svými
tehdejšími disidentskými přáteli „videoinscenaci“ jeho
divadelní hry POKOUŠENÍ. V letech 1991-1998 Divadlo na tahu postupně uvádělo v Divadle Na zábradlí
další Havlovy hry.

M i s s K l á n ov i c e
V sobotu 22. září bude v KC Beseda zvolena Miss Klánovice. Celá akce proběhne pod záštitou kadeřnického salónu LA FEMME. Jedná se o charitativní akci,
jejíž výtěžek bude věnován dětskému domovu Klánovice. Čeká nás celý den plný zábavy, her a soutěží rozdělený na tři části.
Dopoledne, přesněji od 9h do 12h, bude patřit slečnám, které se budou ve výběrovém kole ucházet
o titul Miss Klánovice. Podmínkami je ve věk 14-17let,
vlastní prezentace, které se meze nekladou, a promenáda ve večerních šatech. Dvanáct nejúspěšnějších
dívek postoupí do užšího kola, ze kterého bude zvolena Miss. Startovné činí 100 Kč.
Odpoledne od 15 do 17 hodin je věnováno karnevalu. Bude to čas nabitý zábavou pro každého, kdo
přijde v masce, neboť to je jediná podmínka. Čekají
Vás soutěže, písničky a hlavně volba nejlepší masky,
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která bude odměněna CD a sladkými dobrotami. Lístek je za 50 Kč.
Večer od 19 hodin je na programu charitativní ples
a samotná volba Miss Klánovice. V tomto kole musí
dívky ukázat nejen svou pohotovost při zodpovídání
otázek od poroty, ale také zaujmout volnou disciplínou,
promenádou v jednodílných plavkách a ve večerních
šatech. Miss Klánovice dostane poukaz v hodnotě 2000
Kč na proměnu do kadeřnického salónu La Femme.
První vicemiss obdrží poukaz v hodnotě 1300 Kč
a druhá vicemiss 1000 Kč taktéž do tohoto salónu. Lístek na ples stojí 150 Kč.
Přijďte podpořit první ročník této charitativní
akce. Do soutěže Miss Klánovice se stále můžete přihlásit na tel.čísle 774 170 259.
Martina Petráčková

Zahradnická burza
Zahrádkáři, zahradníci, milovníci přírody, dovolujeme
si Vám oznámit, že na konec října připravujeme ZAHRADNICKOU BURZU. Burza se bude konat v parčíku
před kinem BESEDA. Každý, kdo má příliš mnoho rostlin na zahradě, či si chce obměnit nebo rozšířit zahradní
sbírku rostlin, může své rostliny vyrýt a přinést na burzu nebo si jednoduše něco nového do zahrádky koupit. Více informací najdete v příštím čísle.
Miloš Král

mateřské centrum

Kroužky a aktivity
v MC Klánovice
Programy probíhají v klubovně v ulici Ke Znaku od září 2007, zápis se koná 20. září od 16 do 17 hodin.
Pondělí od 16 hodin – Předškolák – grafomotorické cvičení, logopedické hrátky, jemná motorika, sluchové hry, hádanky, úkoly
zaměřené na prevenci a odhalování specifických poruch učení
(pro děti od 5 let).
Úterý 10 – 11:40 - Volná herna – pro volně příchozí rodiče s dětmi
od 14 hodin – Logopedie – na objednávku na tel. 721 602 220
od 16:15 – Cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně Besedy (pro
děti od 18 měsíců)
Středa 8:30 – 11:30 - Pacholíček – hlídání dětí do 2,5 roku na
objednávku na tel. 739 566 318 nebo 776 152 852
od 15 hodin – Zpívánky – pro děti od 3 let
od 16 hodin - Šikula – výtvarničení pro děti od 3 let
Čtvrtek 10 - 11:40 - Volná herna – pro volně příchozí rodiče s dětmi
od 15 hodin - Tvořivá dílna – pro rodiče a děti – jednou za
14 dnů – info na tel. 739 566 318 nebo 776 152 852
16 – 17 hod. Informační čtvrtek, Bazárek – příjem, výdej, Schůzky aktivních maminek, Besedy, Přednášky, info na
tel. 604 315 231 jednou za měsíc
Pátek 8:30 – 11:30 Pacholíček – hlídání dětí do 2,5 roku na objednávku na tel. 739 566 318 nebo 776 152 852
Další informace na telefonu 604 315 231
Jitka Dlasková
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s p o l e č e n s k ý ž i vo t

Výjimečná oslava
Ve čtvrtek 26. 7.
jsme spolu se
starostou Ing.
Hrabalem a členem ZMČ Ing. Losertem navštívili
pana Antonína
Hendrycha, který
se narodil před
sto lety.
Potkali jsme
zde rodinu pana
Hendrycha, zástupce Obce sokolské, jejímž je pan Hendrych dlouholetým členem,
a paní z Pražské správy sociálního zabezpečení, která s gratulací navštěvuje stoleté a straší Pražany.
Byl krásný letní den. Pan Hendrych nám řekl, že za
svůj věk a fyzickou u duševní kondici vděčí své rodině,
harmonickému manželství, zdravé životosprávě (nikdy
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nekouřil a nepil alkohol), sportování a životnímu optimismu. Dlouhá léta pracoval jako úředník ve spořitelně.
Pamatuji si ho jako vždy usměvavého pána, který nikdy nespěchal a pro každého měl vlídné slovo. Před lety
mne okouzlilo, když jsem ho potkal s jeho vnukem Radanem - tehdy chlapcem – a ten mi vysvětloval, jak ho dědeček naučil, co znamená soubor čísel na lokomotivě.
V průběhu příjemného odpoledne pan Hendrych
vzpomínal na mnohé události ve svém životě. Na rozloučenou jsme všichni popřáli jubilantovi pevné zdraví
a pohodu do dalších let.
Jaroslav Brabenec

Veteráni v Klánovicích
V sobotu 21. července pořádal Okrašlovací spolek Klánovice již osmý ročník setkání a jízdy historických vozidel „Okolo Vidrholce“. Účastníci i diváci se již od rána
scházeli v okolí hotelu Smolík u klánovického nádraží.
Patronát nad akcí mělo dále pražské Divadlo Járy Cimrmana, jehož dva členové se zúčastnili kontrol na trati,
a také nadace Slunce pro všechny, pečující o mentálně postižené děti. V prostoru startu a cíle byl stánek,
kde se prodávaly jejich výrobky, někteří účastníci jízdy
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vzali děti i s sebou na okruh. Celkem se k jízdě přihlásilo 149 účastníků, ale k vidění byla ještě další vozidla
„mimo soutěž“. S organizací setkání tradičně pomohli
klánovičtí hasiči, kteří rovněž vystavovali svou historickou stříkačku. Od půl jedné se účastníci postupně
vydávali na přibližně dvacetikilometrovou trať, po dojezdu posledních, v 17 hodin, byly vyhlášeny výsledky
a předány ceny.
Podle slov ředitele závodu, Jindřicha Lukáše, úroveň vystavovaných vozidel každoročně stoupá a setkání má již mezi příznivci veteránů tradici a dobré
jméno, letos se zúčastnili i dva zahraniční. Tentokrát
nám přálo i počasí, a tak všichni soutěžící i diváci (kterých se sešel velký počet) odcházeli spokojení.
Tomáš Ruda
Výsledky soutěží:
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Orientační jízda, kategorie moto:
1. Václav Kec, Jawa 250 speciál, 1936
2. Martin Walter, BMW R 23, 1939
3. Petr Truhlář, ČZ 175 skůtr, 1961
Nejstarší řidič: 78 roků - Jiří Císař, Tatra 57, 1932
Nejmladší řidič: 18 měsíců – Tomáš Holub, šlapací auto,
asi 1930
Nejstarší vozidlo: Jiří Rambousek, Buick 1913
Elegance auto: František Pakandl, Aero 50 Sodomka,
1938
Elegance moto: Petr Hůla, Rudge Multi 1914
Elegance oblečení: Jan Szabo, ČZ 500 Vatikán (pro
papežskou gardu)
Nejvzdálenější účastník (po vlastní ose): Adolf Linhart,
Hronov, Aero 30, 1934
Cena ředitele závodu: Prague Classic Car Centre Minerva AL 1930

Orientační jízda, kategorie auto:
1. Stanislav Šota, Triumph Spitfire Mk2, 1965
2. Jan Valach, Aero 30, 1934
3. František Chalupa, Mercedes Benz 170 V, 1936

Aero 50 Sodomka r. 1930

ČZ 500 Vatikán

Maxwell r. 1917
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Tatra 75 r.1936
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BMW R 23 r.1930

Rudge Multi r.1914
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Tatra 52 r.1932, původní stav

šlapací auto Baghera
všechna foto Tomáš Hradecký

Klánovický SOUL
se představuje
Skupina mladých lidí, kteří se snaží podnikat kulturní
činnost v obci i mimo ni, se rozhodla založit zatím neformální uskupení a pojmenovali se klánovický SOUL.
Jako svoji momentální prioritu jsme zvolili snahu zachovat klánovický les v jeho původní podobě, tedy nedotčený jakýmkoliv podnikatelským záměrem, který by

omezil svobodu návštěvníků při jejich procházkách lesem. Název SOUL má evokovat snahu chránit v dnešním uspěchaném přetechnizovaném světě místa, kde
může člověk odpočívat a zároveň souznít s duší přírody.
První naší akcí za les byl Happening za klánovický
les konaný 19. 7. v KC Beseda naprostou svépomocí.
Tuto akci uspořádalo uskupení SOUL a já jsem měla
to potěšení ocitnout se ve středu organizačního týmu.
Musím s radostí konstatovat, že nadšení všech podílet se na pořádání akce spojené s vernisáží dvou výstav bylo známkou úspěchu toho večera. Práce s přípravou výstavy fotografií byla vskutku náročná, ovšem
průběh večera již pod moderátorským vedením pana
Karla Voříška šlapal jako hodinky. Dovolte mi touto formou ještě jednou poděkovat všem účinkujícím i těm,
kdo se podíleli na přípravných pracích, jmenovitě pak
patronce SOULU Lence Pospíšilové, manželům Kubíčkovým za maximální vstřícnost a v neposlední řadě
panu Radomíru Kůlovi, jehož fotografie jste po celý
měsíc mohli vídat v kavárně KC Beseda.
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Je uchvacující, jak sdílený zápal pro záslužnou věc
dokáže lidi spojit napříč generacemi i politickým přesvědčením. Na pozadí záležitostí spatřených veřejností
se věci daly ještě více do pohybu díky Ing.Evě Tylové,
která se v součinnosti s PhDr. Giuseppe Maiellem
a klánovickou Stranou zelených úspěšně zasloužila
o to, že se o našem klánovickém problému s lesem,
respektive golfem, ví ještě víc. Ovšem to už byly v plném proudu přípravy na další happeningovou událost,
spojenou s tradičním hudebním festivalem Parkovištěfest pořádaným Tomášem Neugebauerem, která se
uskutečnila od časných odpoledních hodin 4. 8. na parkovišti před hotelem Smolík. Spousta novinářů, vážený host Kateřina Jacques za Stranu zelených, netradiční divadelní představení a projekce tématických filmů
a fotografií v salonku Hotelu Smolík, bohaté občerstvení a pěkný infostánek byly jen některé ze světlých
bodů tohoto dne. Body pro les!
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počinů. Nyní v září se pořádně rozezpíváme a začneme připravovat další zajímavý program.
Za celý sbor vás všechny ještě jednou vítám v novém
školním roce 2007/2008, rodičům přeji pracovní úspěchy a dětem jen hezké známky ve škole. V příštím čísle si přečtete o našich plánech víc. První zkouška proběhne v pondělí 3. 9. 2007 pro celý sbor od 16:30 do
17:30 hodin.
Konkurs do sboru se bude konat ve středu 5. 9. 2007
a v pátek 7. 9. 2007 od 16 do 19 hodin. Prosíme rodiče
a děti, aby o tom dali vědět případným zájemcům ve
svém okolí. Kdo jste nestihli přijít, těšíme se na vás
v průběhu celého září v časech sborových zkoušek.
Více na www.claireton-chorale.com
Vítězslav Maštalíř
klavírista a hudební skladatel
info@claireton-chorale.com

Závěrem mi dovolte vyzvat všechny k tomu, aby neusnuli na vavřínech, ani nevzdávali boj za zachování
našeho lesa. Ráda bych Vás tímto pozvala na demonstraci za Klánovický les, která se bude konat 6.září
2007 od 17.hod. na Mariánském náměstí v Praze, prosím přijďte. Pokud by se ještě našel někdo, kdo by rád
přispěl fotografií klánovického lesa do naší soutěže,
nechť ji zašle na email klanovicky.les@centrum.cz. Na
dalších kulturních akcích na viděnou, přeji všem klánovickým spoluobčanům krásný konec léta.
Soňa Hermanová

pěvecký sbor

Claireton Chorale
„ D ě t i , k t e r é z p í va j í s rd c e m . “
Prázdniny jsou za námi snad ještě rychleji než minulý
rok a my si připomínáme již osmé výročí založení sboru. Snad jste si všichni odpočinuli a můžeme se společně vrhnout do tvorby dalších kulturních uměleckých

spor t

Oddíl karate
skládal zkoušky
Dne 11. 2. 2007 ráno v tělocvičně Český Brod nastoupily ke zkouškám tři řady žáků Školy karate Jiřího Tomka. Děti, dospívající a dospělí, celkem asi 75 lidí, z toho
kolem 25 z klánovické školy. Po svižné rozcvičce ná-
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sledovalo opakování a nácvik nových technik, pak se
skládaly zkoušky.
Z klánovické školy zkoušku složili všichni. Ti, co se
nemohli zúčastnit oficiální zkoušky, dostali příležitost
ji složit dodatečně v klánovické sportovní hale.
Další zkouška byla 13. 5. 2007 opět v Českém Brodě. To již byla zkouška na pásek oranžový.
Náš oddíl se tak skládá z bílých a žlutých pásků,
další vysoké barevné pásky mají dvě dámy - ze Šestajovic a z Újezda n/Lesy. Z oddílu někteří odešli,ale také
přicházejí noví – většinou rodiče s dětmi.
Někdy přijedou ještě borci s vysokými barevnými
pásky, kteří navštěvují některou ze škol pana Jiřího
Tomka. Jejich cvičení je velice inspirující a i na pohled
krásné.
Pan Jiří Tomek vede ještě několik dalších oddílů. Oddíly navštěvují děti, ale i dospělí lidé. Škoda, že oddíl
sebeobrany pro ženy byl pro malý zájem v Klánovicích
zrušený. Kdyby takový oddíl byl v Praze, možná by tam
řada klánovických žen komplikovaně dojížděla – snad
tak některé činí již teď.
Snažím se pana Tomka přemluvit ještě k jednomu
pokusu otevřít kurs sebeobrany pro ženy. Snad to tedy
ještě jednou zkusí – někdy na podzim. Asi by bylo výhodou, kdyby sem přišly ženy i se svými partnery,
s manžely nebo s dětmi, případně s kamarádkami.
Cílem není přerážení cihel, ale pohybová koordinace, orientace v prostoru, schopnost bránit se. Alespoň
snaha po obraně proti útočníkovi zvyšuje fysickou
i psychickou odolnost. Cílem výcviku není agrese, ale
schopnost agresi se bránit a taky se prostě trochu hýbat. Udržovat tělo v pohybu, naučit se správně dýchat.
Naučit se spoléhat na sebe. Je lepší čestně prohrát,
nežli trpně čekat na pomoc nebo se ponižovat před
hulvátem. Součásti tohoto bojového sportu je i sebeovládání, koncentrace, meditace a úcta k okolí. Za
všechno hovoří věty, kterými se cvičení zahajuje.
Být přátelský vůči vlastní zemi.
Ctít své rodiče.
Bránit se spravedlivě a čestně.
Ctít přátelství.
V boji nesmíme ztratit odvahu.
Neustálým cvičením své mistrovství zdokonalovat.
Připravil
Jaroslav Brabenec

Stříbrný sedmiboj
Gratulujeme slečně Elišce Klučinové, atletce z Klánovic, k stříbrné medaili ze sedmiboje na Mistrovství Evropy juniorů v Hengelu!
Po červnovém vítězství na Mistrovství republiky juniorů v Olomouci potvrdila Eliška Klučinová svoji formu na atletickém Mistrovství Evropy juniorů v Hengelu, kde 22. července obsadila stříbrnou pozici se ziskem
5 709 bodů. Požádali jsem ji o krátký rozhovor.
Co vás teď v sedmiboji čeká, na jaký závod se
dlouhodobě připravujete?
Letos už žádný nepůjdu. Už si jenom na Kladně (klub,
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kde E. Klučinová trénuje) zkusím desetiboj. Ale to je
spíš taková legrace na závěr sezony. Chodí ho všichni, běžci, vrhači... Příští rok bych chtěla splnit limit na
olympiádu. Ale co bude, to nikdo neví...

Zleva: Eliška Klučinová, Aiga Grabusteová (Lotyšsko),
Nikol Ogrodníková (ČR) - fotografie z archivu E. Klučinové
Můžete nám popsat svůj tréninkový program?
Teď v létě máme volnější režim. Víceméně dojíždíme z toho, co jsme natrénovali na jaře. Pořádná dřina
začne až tak v říjnu. Už se těším. To se každý den, až
na neděli, která je volná, pořád běhá a běhá nebo posiluje. Trénujeme hlavně plíce a oběhový systém. Čím
více se bude blížit závodní sezona, bude se běhat méně
a zaměříme se na techniku a rychlost.
Která z disciplín sedmiboje je pro vás nejnáročnější?
Tak to je jasné. Osmistovka, určitě. Ale ani dvoustovka mi k srdci moc nepřirostla. Jinak je to pohoda.
A která je naopak vaše „nejsilnější“?
Nejsilnější je výška, teda jen když mi vyjde, je velmi
dobře bodovaná. Navíc trénink, na kterém se povětšinu času můžu válet na duchně, u mě bezkonkurenčně
vede. Mám ještě nějaké rezervy v technice, ale mám ji
nejradši.
Co si s sebou vozí sedmibojařka na závody?
Na závody jezdím s ohromnou taškou, jako hokejisté, a ta je plná bot. Na každou disciplínu jsou potřeba
jiné. V tašce mám asi šestery tretry a ještě boty na
rozcvičení. Ale dres je zase malý, tak ono se to srovná.
Je vám devatenáct let, jaká vás čekají studia?
Chystám se na vysokou, ale ještě jsem se nerozhodla na kterou. Mám dvě favoritky, na obě jsem se
dostala. Jsou to FTVS v Praze a Regenerace a výživa
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(Fakulta sportovních studií) v Brně. Obě to jsou sportovní školy, takže najednou bych je asi nezvládla. A za
rok bych se chtěla zkusit dostat do Ameriky.
Děkujeme za rozhovor.
Zpracovala
Alžběta Dvořáková

Výsledky stolních tenistů
V následujícím přehledu jsou členové klánovického
oddílu seřazeni podle umístění na žebříčku Pražského svazu stolního tenisu za právě skončenou sezónu
(uvedeno.v závorce). Čarami jsou oddělena jednotlivá
soutěžní družstva, přičemž pánové Lacman a Dušek
přepouštějí svá místa dalším borcům. Jan Boubelík
nebyl do žebříčku zařazen.
1 Chvojka Jaroslav
(51)
2 Fexa Martin
(91)
3 Branžovský Milan
(101)
4 Kuba Miloslav
(101)
——————————————————————
5 Hanzal Petr
(111)
6 Brothánek Jan
(151)
7 Hudek Tomáš
(151)
8 Kárník Tomáš
(201)
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
9 Pospíšil Jan (221)
10 Jiroš Martin (261)
11 Brothánek Zdeněk (281)
12 Hrdlic Roman (381)
——————————————————13 Raiser Dan (401)
14 Červeňák Miroslav (441)
15 Hrabal Ladislav (441)
16 Chroustovský Jiří (461)
———————————————————
17 Lacman Jiří (481)
18 Dušek Jiří (501)
19 Musil Petr (521) - nezaplatil příspěvky,nepočítáme s ním
20 Šebesta Petr (541) - není již hráčem našeho oddílu
21 Papež Ladislav (561)
22 Štědrý Adam (561)
——————————————————————
23 Radechovský Petr (621)
24 Michálek David (641)
25 Hájek Luděk (661)
26 Tichý Stanislav (661 N)
——————————————————————
v žebříčku nejsou kvůli malému počtu odehraných
zápasů :
Fischer Pavel
Kárník Petr
Rozhon Karel
Kratochvíl Karel
Foltýn Jiří
Připravil
Jiří Lacman
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Tradiční trojboj členů
pingpongového oddílu
Letošního jubilejního 10.ročníku trojboje se zúčastnilo
9. června 13 borců, zatím nejvíce z dosavadních ročníků. Všechny tři discipliny, tedy časovku na kole, turnaj ve stolním tenisu a turnaj v šipkách absolvovali
Pospíšil, Branžovský, T.Kárník, Hrabal, Boubelík, Fexa,
Raiser, Jiroš, Hájek, Lacman, Hrdlic, Dušek a Hanzal.
Zahajovali jsme časovkou na kole. Sraz byl v 8 hodin
před halou nebo v 8:30 na místě startu v Zelenči. Před
halou se sešlo 6 borců, ostatní přijeli přímo na start.
Jako první vyjeli závodníci, kteří se loňského ročníku
nezúčastnili, bylo jich celkem 7. Jako poslední vyjel Petr
Hanzal. Zahajoval Jenda Pospíšil, který se opřel do
pedálů takovou silou, že hned na startu upadl. Někteří
jedinci se tomu srdečně zasmáli, ovšem Jeník, který
padá na kole pravidelně, to přešel s nadhledem. Vítězem časovky se stal Honza Boubelík, který trať v délce 12 km ujel průměrnou rychlostí téměř 38Km/hod.
Na dalších místech se s odstupem umístili Tomáš
Kárník a Martin Jiroš. Na posledním místě se ziskem
jediného bodu se umístil současný starosta Klánovic
Slávek Hrabal, který jel na horském kole váhy několika
desítek kg, a při tom všem měl ještě neuvěřitelnou
smůlu. Všichni závodníci měli bezvětří, kromě Slávka,
který jediný chytil na trati tři silné protivětry.
Stolní tenis, naše parádní disciplína, začala v 10:20.
Hráli jsme ve dvou skupinách po sedmi hráčích, když
do sudého počtu doplňoval Jirka Chroustovský. Hrálo
se na dva vítězné sety, čtyřhry pak pouze na dva sety.
Byl to fyzicky velmi náročný turnaj, každý hráč sehrál
minimálně 20 setů.Vítězem turnaje se stal Martin Fexa,
který se dokáže vždy velmi dobře připravit a ve finále
porazil Petra Hanzala 2:1. Čtyřhry vyhrála dvojice Jirka Lacman a Honza Boubelík.
V 16 hodin jsme se sešli pro změnu u druhého starosty, tentokrát Šestajovic, Romana Hrdlice na turnaji
v šipkách. Hráči byli rozlosováni do dvou skupin, první
tři postupovali do finále, ostatní hráli soutěž útěchy.
Finálovou skupinu tvořili Lacman, Raiser, Hanzal, Hrdlic, Boubelík a Hájek. Zvítězil Dan Raiser, který „starším i starým mazákům“ vytřel zrak.
Na závěr nezbývá, než oznámit celkové výsledky
(v závorkách počet získaných bodů):
1. Honza Boubelík (40)
2. Petr Hanzal
(38)
3. Roman Hrdlic
(31)
4. Dan Raiser
(29)
5. Martin Jiroš
(28)
6. Tomáš Kárník
(26)
7. Martin Fexa
(24)
8. Milan Branžovský (23)
9. Jirka Lacman
(21)
10. Jirka Dušek
(21)
11. Honza Pospíšil
(18)
12. Luděk Hájek
(16)
13. Slávek Hrabal
(15)
Vítěz dostal krásný Putovní pohár, pro který se
ovšem musel potopit na dno bazénu, a k tomu ještě
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menší pohár do trvalého vlastnictví jako připomínku
celkového vítězství. Po vyzvednutí ze dna bazénu ho
poté naplnil šampaňským. Vítězové jednotlivých disciplín obdrželi zlaté sošky sportovců - cyklisty, stolního
tenisty a šipkaře.
Posezení skončilo před půlnocí. Tento trojboj byl
velmi vyčerpávající ve všech směrech, zvláště pak turnaj ve stolním tenisu. V sudu zbyla 4 piva.
Zapsal
Jiří Lacman

Fotbalistům začal podzim
Po letní přestávce se rozjíždějí mistrovské fotbalové
soutěže.Některé klánovické týmy čeká velmi náročný
podzim. Zvláště A-mužstvo dospělých bude chtít dokázat, že do vyšší třídy postoupilo zaslouženě.
Předseda FK Klánovice Michal Fuchs, který nám poskytl následující informace, se ještě vrací do prázdninového období: „V letní přestávce jsme se rozhodně
nenudili. Členové klubového výboru společně s několika nadšenci věnovali hodně času údržbě areálu. Poděkování patří panu Horáčkovi, který sekáním, kropením a hnojením vykouzlil na hřišti nádherný povrch.
Hrací plocha je během sezony hodně vytížená, není
vůbec jednoduché ji udržet v dostatečné kvalitě. Stojí
to čas a peníze. Například před bránami jsme museli
položit nové travnaté koberce. Jsme také rádi, že se
nám od sponzorů podařilo sehnat zbývající peníze pro
umělou trávu na nohejbalovém hřišti. Ještě potřebujeme zprovoznit další tréninkovou plochu na místě odstraněné staré tribuny. Samozřejmě uvítáme jakoukoli
finanční podporu.“
Předseda FK zmínil také velké letní soustředění, kterého se ve druhé polovině srpna mělo zúčastnit rekordních 107 lidí. V této souvislosti poděkoval trenérům a dalším členům realizačního týmu, kteří fotbalu
věnovali část svých dovolených. Věřme se, že se nadšenecký duch projeví také ve výsledcích jednotlivých
mužstev.
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Těžký boj o body
A-mužstvo dospělých obsadilo v uplynulé sezoně
druhé místo ve 2.třídě, což mu nakonec stačilo na postup do I.B třídy. Zásluhou Mirka Šafuse byl kádr doplněn posilami. K velké radosti činovníků zůstává na trenérském postu Milan Štefeček, jehož práce nese ovoce.
Už výsledky přípravných zápasů naznačují, že by Klánovice mohly ve vyšší soutěži obstát. Na Sibřině naši
zvítězili 4:1 (góly: Zajíček 2, Borovský, Vojtíšek). V domácím prostředí si poradili s Kolovraty 5:2 (Dlabal 2,
Zajíček 2, Filoun) a poté i s Břežany 3:2 (Zajíček, Prošek, Rousek). První mistrovský zápas odehráli na půdě
Slovanu Bohnice, kde bohužel podlehli 1:2 (Borovský).
Vítězný gól vstřelil soupeř až v nastaveném čase.
Domácí premiéra Klánovic proti ČAFC B byla na programu až po uzávěrce tohoto vydání KZ.

Z tréninku starší přípravky MINI 10.
Z pralesní ligy
Klubovou novinkou je obnovení B-mužstva, které
bude účinkovat v nejnižší pražské soutěži, 3.třídě. Zásluhu na vytvoření rezervy má Libor Kašpar, ten dal
dohromady partu hráčů, kteří si chtějí dělat nejen „žízeň“, ale hlavně radost. Činovníci FK doufají, že se
nebude opakovat situace z nedávné minulosti, kdy
béčko bylo ze soutěže odhlášeno kvůli nedostatku hráčů. Na prvním mistrovské utkání vyjela rezerva do Kolovrat, kde se utkala s tamním B-mužstvem. Klánovičtí
prohráli jen těsně 0:1. Domácí zápas s Újezdem Praha 4 B se hrál taktéž po uzávěrce.
Křest ohněm

Dramatická situace při rohovém kopu (zápas mladších
žáků).

Někteří dorostenci se úspěšně začleňuji mezi dospělé. Tím se ukazuje, že systematická práce s mládeží má smysl. Avšak mužstvo dorostenců se dostalo
do velmi zvláštní situace. Tak trochu „doplatilo“ na úbytek hráčů v pražských soutěžích.
Drtivá většina klánovických dorostenců (ročníky
1991-92) věkově patří do skupiny mladšího dorostu.
Aby si však mohlo soutěž zahrát zbývajících pět hráčů
(ročníky 1989-90), bylo mužstvo přihlášeno do 2.třídy
staršího dorostu. Jenže z důvodu odhlášení celé řady
týmů Klánovice nečekaně „postoupily“ do 1.třídy. Naše
mladíky čeká skutečný křest ohněm, vždyť mezi sou-
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I při utkáních mladších přípravek (MINI 8) se hraje
s obrovským zápalem.
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Jen na xaverovském stadionu v Horních Počernicích
mají „domácí“ trávník tři týmy: střížkovští Bohemians,
kteří hrají druhou ligu, dále třetiligová rezerva Slávie
a divizní béčko Viktorie Žižkov. V nedalekých Jirnech
prožívají nejlepší fotbalové roky, tamní mužstvo je taktéž účastníkem divize (čtvrtá nejvyšší soutěž). Úvaly
a Újezd nad Lesy kopou o stupínek níž, tedy v oblastních přeborech (středočeském a pražském). V patře
pod nimi bojují o body Dolní Počernice, účastníci pražské I.A třídy.
S připomenutím, že Klánovice se od letošní sezony
už zase mohou pyšnit I.B třídou, se dostáváme k těm,
co jsou níž než „naši“. Běchovičtí fotbalisté hrají pražskou 2.třídu a Šestajovice dokonce 4. třídu oblasti Praha-východ (upozornění pro laiky: nižší soutěž už neexistuje). Pokud tedy chcete vidět typický vesnický fotbal,
zavítejte na šestajovické hřiště. I takové zápasy mají
své kouzlo.
Jiří Karban

peři jsou například Sparta Krč, Vyšehrad, ale i sousedé z Újezda nad Lesy. Trenérem bude šéf klubu Michal
Fuchs, který rád využije zkušeností již zmíněného kouče Štefečka.
Hledají se noví hráči!
Starší žáci vstupují do nové sezony ve 2.třídě pod
vedením Mirka Berana. Podle názoru předsedy FK je
tohle mužstvo (ročníky 1993-94) silnou generací. Pokud kluci budou pravidelně chodit na tréninky a zápasy, a maminky je budou pouštět i v zimním období,
mohou se pohybovat v horní polovině tabulky. Za zmínku stojí, že mezi jejich soupeři jsou také dívky Slávie.
Ve složitější situaci jsou mladší žáci (ročníky 199596). Objektivně vzato, trenéry Jiřího Vidiečana a Jana
Marka čeká těžká práce v boji o udržení v 1.třídě. Velká část hráčů totiž odešla do starších žáků a z přípravky MINI 10 přichází devět nováčků. Vedení klubu
uvítá další kluky, kteří by měli chuť posílit tenhle tým.
Přípravka MINI 10 (ročníky 1997-98) trenérů Pavla
Philippa a Lubora Popelky je tedy oslabena odchodem
zmíněných 9 hráčů do mladších žáků, přišly totiž jen
tři posily z MINI 8. I do tohoto týmu jsou zváni noví
kluci, kteří by se chtěli učit fotbalovému umění.
Přípravka MINI 8 (ročník 1999 a mladší) je pro změnu početně silná, takže trenérské duo Karel Ulrich
a Alena Royston nebude mít před zápasy ve 2. třídě
problémy se sestavou. Pro práci s nejmenšími fotbalisty se nechala „angažovat“ také Alena Nejedlá, známá učitelka a kulturní aktivistka.
Mládežnické soutěže zahajovaly o prvním zářijovém
víkendu. Výsledky a komentáře přineseme v příštím
čísle KZ.
Jiří Karban
Fotbalisté za humny
Babí léto a nadcházející podzim, to je ideální čas
pro nejkrásnější hru světa. Když se podíváte do okolí
Klánovic, zjistíte, že příznivci fotbalu, kteří rádi sledují
soutěže na všech úrovních, mohou o víkendech vybírat z pestré nabídky. A nejen podle piva, co se obvykle
točí kousek od autových čar.

Zprávy z tenisu
M e m o r i á l K a r l a Ko ž e l u h a
Ve dnech 21. a 22. července 2007 se na našich dvorcích uskutečnil již 9. ročník celostátního turnaje mužů
- Memoriál Karla Koželuha.
Vítězem 9. ročníku se stal Marek Nehasil z Realsportu Nymburk. Ve finále porazil Romana Jetela 6:3,
1:1 scr. Čtyřhru vyhrál pár David Bareš (Slavoj Hloubětín), Michal Chvátal (SK Aritma Praha) nad párem František Novák (TJ Radlice), David Přenosil (Teplice) 6:2,
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6:0. Z našich závodních hráčů se turnaje zúčastnili
Duffek Pavel, Duffek Ondřej (postup do 2. kola) , Očenášek Lukáš (postup do druhého kola ve dvouhře, postup do semifinále ve čtyřhře), Karel Gottwald (postup
do semifinále ve dvouhře i čtyřhře). Putovní pohár a ceny
předával starosta města Klánovic ing. Ladislav Hrabal.

Přehled vítězů Memoriálu Karla Koželuha:
1. ročník (1999) - Viktor Dušek z TO Bohemians Praha
2. ročník (21.7.2000) - Roman Jetel z TK Benátky
3. ročník (2001) - Roman Jetel z TK Benátky
4. ročník (3.8.2002) - Roman Jetel z TK Benátky
5. ročník (2003) - Luděk Císař z LTK Cibulka Praha
6. ročník (2.8. 2004) - Pavel Řádek z VŠ Praha
7. ročník (22.7. 2005) - Roman Jetel z TK Benátky
8. ročník (29.7. 2006) – Petr Novotný ze Startu Topolka
9. ročník (21. 7. 2007) – Marek Nehasil z Realsportu
Nymburk

Celostátní turnaj starších žákyň
Ve dnech 13. a 14. srpna 2007 proběhl na našich dvorcích celostátní turnaj starších žákyň. Vítězem ve dvouhře se stala Kulhánková Denisa z TK Neridé, když ve
finále porazila Alici Moserovou z TŠ Pohořelec. Ve čtyřhře zvítězil pár Patíková (SK Mělník), Kulhánková (Neridé) nad domácím párem Sára Bursová, Anna Šimčíková (Tenis Klánovice). Z domácích hráček se do
druhého kola ve dvouhhře probojovala hráčka Anna
Šimčíková, do semifinále Sára Bursová.

Po d z i m n í z á p i s
d o t e n i s ov é š k o l i č ky
Klub Tenis Klánovice pořádá nábor dětí do tenisové
školičky, která bude probíhat v podzimní části na dvorcích klubu, v zimní části v přetlakové hale na dvorcích
klubu. Klub v rámci PTS hraje soutěže družstev dětí
v minitenisu, v př ípravce, dále lze pokračovat
v družstvech mladších, starších žáků a dorostu. Informace na dvorcích u správce.
Karel Gottwald
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Konečné tabulky soutěží družstev 2007
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p ř í ro d n í p a r k K l á n o v i c e

Klánovice dnes?
V minulém měsíci byl distribuováno do poštovních
schránek první číslo občasníku Klánovice Dnes. Jak si
na poslední straně můžeme přečíst, jeho redakční radu
tvoří pánové Petr Šafránek, František Tlapák a pí. Jitka Dvorská. Pan Tlapák úvodem vypráví o snu, který
ho přivedl do Klánovic, chválí nás jako sebevědomou
část hlavního města, píše, že ke Klánovicím našel lásku do konce života. Člověk by málem uronil slzu dojetí
– bohužel jen do té chvíle, než si v MF Dnes z 18. srpna přečte, že pan Tlapák pracuje jako tiskový mluvčí
investora golfového areálu v Klánovickém lese.
Pochybnosti mají vyvolat rovněž informace v dalších
článcích – pan Arnošt Ktrtek popisuje, jak investor
upustil od záměru stavby kulturně společenského areálu na pozemku bývalých Lázní za mnoho milionů proto, že tehdejší Klánovické noviny zveřejnily a pomluvily pracovní verzi jeho projektu.
V závěrečném příspěvku K Klub v novém Petr Šafránek chválí rekonstruovanou restauraci provozovanou
manželi Křížkovými. Z článku si neznalý čtenář může
udělat obrázek, že provozovatelé stavbu po požáru
rekonstruovali téměř radnici navzdory. „… teprve když
se do věci vložili právníci, pochopili klánovičtí radní,
že tudy cesta nepovede …“. Těžko říci, kdo je míněn
označením radní – klánovické zastupitelstvo totiž radu
nemá. Byl jsem v té době členem Zastupitelstva a vzpomínám si na neskrývaný vděk manželů Křížkových vůči
Zastupitelstvu, když věc projednalo, vyslovilo jim svou
podporu a souhlasilo s investicí všech prostředků
z pojistky za objekt do jeho rekonstrukce.
V loňském předvolebním boji kdosi uvedl, že příznivci stavby golfu „pootáčejí pravdu“. Po přečtení uvedené tiskoviny mám dojem, že jsme se v této disciplíně postoupili do druhého kola.
Tomáš Ruda

Golf už zviditelňuje
Klánovice
Když se před časem zástupci tajuplného investora vesměs marně pokoušeli těm „zabedněným“ Klánovičákům vysvětlit, proč by měli všichni do jednoho podporovat stavbu golfového areálu v Klánovickém lese,
zazněl také tento argument: „Klánovice se potřebují
zviditelnit!“
Vzpomněl jsem si na ta slova, když jsem si prohlížel
srpnové vydání časopisu Krkonoše, kde probíhala diskuse o smyslu výstavby nových objektů na vrchu Žalý.
Golf v Klánovickém lese je už zřejmě opravdu pojmem,
symbolem absurdity, může-li jeden z příspěvků ve
130 km vzdáleném místě argumentovat:
„Důvod, že na Žalém se zase musí postavit něco
minimálně v půdorysu zbylých základů, protože to tam
přece už bylo, mi přijde nepatřičný! To je podobné, jako
v současné kauze Klánovického lesa v Praze. Tady také
skupina lidí prosazuje obnovu golfového areálu z 30.
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let minulého století, protože to tam přece už bylo. Co
je to za argumentace? Vždyť dnešní zátěž Prahy –
dopravní, exhalační, stavební, hluková – je diametrálně jiná než před 80 lety a tak rozsáhlým odkácením
devastovat zbývající největší souvislou lesní plochu na
území Prahy a zbavit lidi relaxačního prostoru je barbarské! A to nemluvím o tom, že je to i lokalita soustavy Natura 2000.“
Tomáš Ruda

OS za Klánovický les

Výsadba zeleně
Členové Občanského sdružení za Klánovický les se
řídí zásadou méně slibů, více práce. V letošním roce
zahájíme výsadbu zeleně na západní části Klánovic.Ve
Latinské ulici budeme pokračovat s výsadbou stromů
a keřů, aby tak vytvořily přírodní hranici Klánovic. Na
tuto akci jsme získali grant MHMP a předpokládáme
zahájení prací již na podzim.
Boris Procházka,
OSZKL

Stanoviska Lesů ČR
ke Klánovickém lesu
Po d i v n é v e l e t o č e
V minulém čísle Klánovického zpravodaje Vás členové
Přírodního parku Klánovice upozornili na skutečnost,
že gen.ředitel Lesů ČR nečekaně a v naprostém rozporu s dřívějším prohlášením, podepsal koncem května dva dopisy:
1) Dopis adresovaný Forest Golf Resort Praha, a.s.,
ve kterém slibuje, že jim pronajme 82 ha lesa
s možností rozšíření až o jednu třetinu. Mimo to zneužitím arondačního programu (protiprávně) jim slibuje odprodat 5720 m2 lesa. Současně dává souhlas
se zahájením správních řízení k zahájení výstavby.
2) Dopis pražskému primátorovi, v němž rozebírá tyto
skutečnosti v daleko podrobnějším členění, a současně oznamuje, že investor zde místo lesa hodlá
vybudovat společensko-sportovní areál. (V pojetí
FGRP je to mimo golf také tenis, nohejbal, volejbal...,
společenské atrakce, ohňostroje atd.)
Závěrem primátora požádal o neprovedení navržené změny územního plánu dle požadavku MČ Klánovice z SO2 na LR.
Po zjištění, že ve věci bylo uplatňováno také nepravdivé stanovisko ČSOP vydané nekompetentní osobou,
požádal starosta Klánovic Lesy ČR o vyjádření.
V odpovědi generální ředitel LČR konstatoval, že květnové dopisy byly vydány na základě mylných informací a stanovisek. Potvrzuje, že prioritním zájmem LČR
je zachovat les pro trvalé plnění všech jeho funkcí.
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Nyní, dva měsíce od vystavení zmíněných dopisů,
stále nemáme informaci o tom, zda se generální ředitel LČR striktně distancoval od chybného kroku a stornoval jeho platnost. To by mohlo dezorientovat zastupitele MHMP před hlasováním o změnách územního
plánu (vlna 07) letos v září.
Můžeme se domnívat, že protahování platnosti obou
uvedených dopisů může být účelové. S ohledem na
další zjištěný lobbing FGRP v oblasti politických stran
považujeme za nezbytné bránit celistvost Klánovického lesa veřejně. Pevně počítáme s Vaší účastí na demonstraci před budovou MHMP na Mariánském náměstí dne 6.9.2007 v 17 hod.
Děkujeme předem za podporu společného cíle.
Boris Procházka,
OSZKL

zeptejte se
V tomto čísle přinášíme dotaze, s nímž se na vedení
Klánovic obrátil pan David Krajný, a odpověď zástupce starosty JUDr. D.Duška. Obé otiskujeme v původním
znění, bez redakčních úprav.
Pane Starosto,
tímto Vás žádám o vysvětlení z jakých zdrojů se financovala výroba a roznos vašeho „stanoviska k změně postoje LČR v kauze golf“, kde napadáte rozhodnutí ing. Holického z LČR. Pevně věřím, že to bylo
z vašich soukromých peněz resp. peněz strany za kterou kandidujete a ne z peněz daňových poplatníků,
protože by se mohlo jednat o zneužívání svěřených
prostředků k hospodaření v rozporu se zákonem.
Mě a ostatní mnohé obyvatele Klánovic a okolí i stovky golfistů, které ve svém pamfletu ignorujete a nevyžádaně oslovujete, zpráva potěšila, protože jsme ani
nedoufali, že golf se do Klánovic vrátí již tak brzy.
O tom, že se golf v Klánovicích hrát bude nikdo nepochyboval snad kromě pár naivních „starousedlíků“ jak
si s oblibou říkají, přičemž berouce v potaz komunistickou historii Klánovic není se čím pyšnit dle mého názoru.
Přestaňte již konečně s politickou agitací - staré časy
jsou nenávratně naštěstí pryč - les v Klánovicích vám
ani těm několika „aktivistům“, kteří vykáceli kus lesa
ke svému bydlení a teď chtějí mít klid, nepatří, nestaráte se o něj a jejich majitel LČR, který lesu na rozdíl
od vás rozumí a pečuje o něj, odborně a fundovaně
rozhodl jak se svým majetkem naloží. Rozhodl v kontextu zdravého rozumu a pokroku doby to je zpětná
vazba široké veřejnosti.
Místo agitace se starejte o to aby se z Klánovic stal
moderní satelit Prahy - jeďte se podívat do zahraničí do rozvinutých zemí západní Evropy aby jste se inspirovali - starejte se o rozvoj Klánovic, aby se člověk
nemusel stydět sem přivést hosty ze zahraničí, kteří
nevěřícně kroutí hlavou nad stavem silnic i služeb
v obci stejně tak nad vzezřením některých pozemků
a domů, starejte se o to aby obyvatelé nemuseli žít v izolaci svých sídel, starejte se o to aby se tady neotevírali kempy pro sociálně slabé turisty, kteří představují potenci-
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ální hrozbu nárůstu kriminality v obci, starejte se o to aby
vaše vystupování bylo adekvátní tomu, že pozemek v Klánovicích se dnes prodává za 5000,- Kč za metr - to je
realita, pryč jsou doby, kdy se prodával metr za 40 Kčs
nebo se mohl získat přidělěním od ONV nebo KSČ.
FGRP - váš „třídní nepřítel“ rekonstrukcí a provozem golfové klubovny je vzorným příkladem jak lze
zkvalitnit život v Klánovicích a podtrhuji, že z vlastních
investic a ne za peníze daňových poplatníků, které se
lehce rozhazují a někdy i zneužívají!
Chápu, že pro mnohé je ekonomický vývoj a realita
třídních rozdílů bolestivá a soudě dle uveřejněných
článků v Klánovických Listech by nejraději vrátili staré
pro ně zřejmě asi zlaté časy ale pro ty mám jednu jedinou radu - staré časy se naštěstí nevrátí vývoj je regulovaný trhem a jde nezadržitelně kupředu - ať se odstěhují z Klánovic - za peníze, které obdrží za prodej
nemovitosti, budou moci žít skvělý život někde jinde
bez golfu, s polními cestami, silnicemi s dírami, levnou sámoškou, s vietnamským tržištěm a kempem plných baťůžkářů.
Žije nás tady v Klánovicích hodně a čím dál tím víc
těch, kteří nemáme čas se věnovat politice, protože
tvoříme hodnoty pro další generace, mám pocit, že nás
špatně reprezentujete.
Čekám na vaše vyjádření na moji otázku - nechce
se mi to dál medializovat.
S pozdravem,
David Krajny
Regional President
Vážený pane,
k Vašemu dotazu sděluji, že se v dané záležitosti
jedná o oficiální stanovisko Městské části Praha-Klánovice. Náklady na jeho výrobu a roznos byly financovány z rozpočtu Městské části Praha-Klánovice.
S pozdravem
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty
MČ Praha-Klánovice

objektivem Tomáše Hradeckého

Figuranti při nácviku první pomoci v ZŠ Klánovice
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Koncert skupiny Bluesberry, KC Beseda 30. 6.
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Vyhořelý vrak auta v Blešnovské ulici

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

Co je víc - poloprázdný sud
nebo naplněný náprstek?
Začínáme být zase nekulturní. Méně citliví na to, co je
ještě pro náš život pozitivní a co už negativní. Co životu dává směr a smysl. Ne k osobní spravedlnosti, ale
k jeho naplnění. V touze po něčem, co nás přesahuje.
Můžeme tomu říkat třeba rovnováha.
Rovnováha ve vesmíru je totožná s rovnováhou
v lidském srdci, kterou by měl chránit mozek. Uchovávat pozitivní, ušlechtilé a krásné je lék proti ošklivosti,
hrubosti, panovačnosti peněz, neslušnosti, proti rakovině ducha, která podbízivě tak ráda ničí.
Nelze ji zakázat, je ale možno ji odmítat. Každý den,
každý sám za sebe pro zdraví svých blízkých. Stačí
třeba nevracet špatnému horší a pokusit se chovat tak,
jak očekáváš od druhých.
Známá věc. Ale v některých dobách, domnívám se,
by to měla být nutnost. Proto tato moralita. Ne, to není
sprosté slovo.
Jan Kvapil

Golf 2007
Před rokem společnost Forest Golf Resort Praha slavnostně zahájila provoz areálu v Klánovickém lese. Na
akci jsem byl tehdy pozván. Z minulého Zastupitelstva
tam tehdy byli také dr. Papežová, p. Hladík a dr. Jágr.
Po slavnostních projevech hrála dámská kapela a fantasticky zpíval Daniel Hůlka klasické arie a Biblické
zpěvy. Jeho zpěv žel některé z přítomných zřejmě neoslovil, a tak se hlasitě bavili a rušili ostatní.
Byl jsem velice příjemně překvapen, jak krásně
a elegantně je budova Golfu zrekonstruována, stejně
i její okolí. Cvičná louka byla v ideálním stavu a noční
nasvícení bylo také perfektní.

Ještě jednou jsem se zúčastnil kulturní akce na Golfu
– na podzim 2006 se starostou Hrabalem.
Letos 30. června se slavilo 1. výročí otevření areálu.
Na tuto oslavu jsem byl telefonicky pozván a obdržel
jsem rovněž dvě písemné pozvánky. Starosta Ing. Hrabal, jeho zástupce dr. Dušek, ani další členové zastupitelstva pí. Vilgusová, p. Karban, Ing. Kubíček a Ing. Losert pozvánku nedostali.
Před časem bylo napsáno v Klánovickém zpravodaji, že většina členů Místního zastupitelstva bojkotuje
akce FGRP a že naopak vedení FGRP má zájem
o návštěvu zastupitelů na svých akcích. Mně bylo dokonce řečeno, že se na Golf snad bojím přijít. Proto
jsem se rozhodl navštívit jejich slavnost.
Šel jsem tam ve společnosti Mgr. Starčevičové
a Dr. Maiella. Přišli jsme později. Pozdravili jsme se
s Ing. Pekárkem, p. Schejbalem a dalšími. Atmosféra
byla slavností, hudba pěkně hrála. Všechno bylo velice noblesní, elegantní a krásné. Hosté seděli u stolků,
jedli a bavili se.
Prošli jsme klubovnou na verandu a na louku. Na
podiu na louce stál se společností dr. Drbal. Chtěl jsem
ho pozdravit, ale bylo zřejmé, že ho probíhající debata
velmi zaměstnává. Proto jsme s G. Maillem šli zpátky.
Viděl jsem řadu známých tváří.
Najednou mne jeden z přítomných pánů verbálně
hrubě napadl – a volal na mě dokonce i ochranku, aby
mě vyvedla. Nikdo z přítomných onoho golfového příznivce a možná i golfového borce nenapomenul, nikdo
se mi za jeho jednání neomluvil. Spíše předpokládám,
že byl naopak pokládán za přímočarého hrdinu. Je pozoruhodné, že se s tímto gentlemanem známe od dětství a do dnešních dnů jsem ho považoval za kamaráda.
Mohl jsem očekávat debaty, týkající se kausy Golf
v Klánovicích, stejně jako hovory nezávazné a v přátelském duchu. Můžeme mít na klánovický golf rozdíl-
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né názory, ale to přeci nemusí vadit v běžném životě –
předpokládal jsem.
Kdysi na přednášce z psychiatrie jsem slyšel, že pro
mnoho lidí je problém rozpoznat, kde je hranice mezi
pravdomluvností a přímostí na jedné straně a neomaleností, hrubostí a hulvátstvím. Opakovně si na ta zlatá slova vzpomenu.
Ačkoliv budova golfové klubovny a její okolí je úžasná,
můj dojem z návštěvy večera u příležitosti 1. otevření areálu je skutečně silně pozoruhodný a nezapomenutelný.
Došel jsem k názoru, že ne všichni, kdo se pyšní
býti příznivci Golfu a jeho sportovních kvalit, jsou skutečnými gentlemany. Ne všichni mají kromě nadšení
z tohoto jistě krásného sportu i sportovního ducha
a noblesní chování, které tento sport evokuje - jak dosud předpokládám.
Dr. Jaroslav Brabenec

Golf Resort Black Bridge
Stručná informace k výstavbě golfového areálu - Dolní Počernice - Golf Resort Black Bridge.
(Převzato z internetových stránek Kyjského Občanského Klubu.)
„Vítěz výběrového řízení na pronájem pozemku, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy, na výstavbu
a provozování golfového hřiště: společnost Golf resort
Černý Most, na dobu 25-ti let s právem jejího prodloužení o dalších 10 let.
Nájemné: 5,- Kč/m 2 /rok za plochy spor toviště,
100,- Kč Kč/m2/rok za plochy zázemí klubu, 30,- Kč/
m2/rok za plochy parkoviště a 1,- Kč/m2/rok za doprovodné plochy hřiště a veřejnou zeleň.
Realizace na ploše: cca 75,06 ha.
Záměr: 18-ti jamkové veřejné hřiště s tréninkovou
plochou pro nácvik hry.
Požadavky realizace výstavby:
dovézt na lokalitu hřiště cca 1600000 t materiálu
v období cca 400 dní. Denně bude nutné přepravit okolo
4000 t stavebních hmot. Při použití automobilů typu
Scania o přepravním množství 18 t bude denně vjíždět a vyjíždět do lokality stavby cca 225 nákladních
automobilů. Celkem bude na toto množství potřeba cca
88889 automobilů.“
V Klánovicích společnost Forest Golf Resort Praha
uvažuje zatím o něčem údajně polovičním. Ale i při
uvažování hodnot kolem pouhých 20% by to bylo pro
Klánovice nezanedbatelnou zátěží. Navíc by se odvážela i „náletová“ vegetace. A toto vše nám občanům
Klánovic nabízejí FGRP a jeho příznivci, příslušníci
klánovické ODS a další stoupenci, a vyčítají nám, že
ani pro tento související „dáreček“ nemáme pochopení. Škoda jen, že výstavba golfového areálu na volném
prostoru za Klánovickým lesem nebo na nabízených
úvalských polích pro ně není jejich gusto.
Ladislav Hrabal

Golf ve Vinoři
Podle http://ekonomika.ihned.cz/c1-21894330-ve-vinori-vznikne-golfove-hriste
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„Ve Vinoři v Praze 9 vznikne do dvou let na sto hektarech golfové hřiště o 27 jamkách. Projekt již prošel
hodnocením vlivu na životní prostředí a nyní je těsně
před zahájením. Největší golfový areál v okolí hlavního města postaví společnost Sekyra Group. Informuje
o tom týdeník Euro.“

Klánovický golf –
opravdu prvorepublikový?
Ani s nástupem profesionální PR agentury se rétorika
některých příznivců vybudování golfového areálu
v Klánovickém lese nezbavila některých sporných či
nepřesných tvrzení. Tak například často se dozvídáme, že má jít v dané věci o „obnovu prvorepublikového golfového hřiště“. K tomu je třeba uvést, že, jak všeobecně známo, označení „první republika“ zahrnuje
období od vzniku samostatného státu do dne uzavření
tzv. Mnichovské dohody (28. 10. 1918 – 30. 9. 1938).
Klánovické golfové hřiště bylo otevřeno v srpnu 1938,
takže opravdu „prvorepublikové“ bylo jen asi 40-50 dní.
Následovalo krátké období tzv. druhé republiky (1. 10.
1938-15. 3. 1939), kdy klánovický golf zaznamenal určitý rozvoj i díky ztrátě tradičních golfových hřišť (Karlovy Vary, Mariánské Lázně), které se nacházely na
území odstoupeném nacistickému Německu, tedy v tzv.
Sudetech. Za německé okupace se golf v Klánovicích
hrál jen velmi omezeně a sporadicky. Naopak největšího rozmachu zdejší areál dosáhl v období po skončení druhé světové války. Pokud bychom tedy chtěli klánovický golf opravdu objektivně přiřadit k nějaké
politické epoše, tak je to nikoliv první republika, ale
období tzv. omezené demokracie (druhá republika
a dále poválečné roky, kdy byly na území dnešní ČR
oficiálně povoleny jen čtyři politické strany, z toho tři
levicové a jedna středová).
Období první republiky je většinou klánovické veřejnosti vnímáno pozitivně, o čemž svědčí i opakovaný
úspěch volebních programů tímto obdobím v historii
Klánovic inspirovaných nebo na něho odkazujících.
Příznivci golfu si toho patrně povšimli....
David Dušek

Kupředu levá, Klánovice!
Plně se stavím za klánovické občany bojující proti snahám zbohatlíků zkultivovat oblast klánovického lesa
přezdívanou dle charakteru zamoření „Klánovická žumpa“. Nedovolte buržoustům, kteří sice jediní v naší zadlužené zemi svými odvody zajišťují naše důchody,
sociální dávky a dávají nám práci, aby své lehce nabyté peníze investovali do podobných ekologických rozmarů jako je golfové hřiště a to dokonce za účelem
zisku. Golf je sice provozován 100 miliony hlupáků
v 97 zemích světa a po volejbale je druhým nejrozšířenějším sportem všech sociálních skupin, ale v Klánovicích buďme tvrdí a tyto kapitalistické manýry potlačme!
Plně stojím za starostou Klánovic a jeho lidově demokratickými přáteli, kteří již 2 roky brání les proti zá-
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měru jeho zkultivování a vyčištění kvůli jednomu hřišti, ale trochu nerozumím tomu, že si v euforii okolo happeningových a mediálních tanců nepovšimli, že nám
v klánovickém lese vykácel majitel za tyto 2 roky plochu 4 golfových areálů včetně několika hektarů nádherných staletých dubů v oblasti Nových dvorů rozkládajích se v tak často připomínané Natuře??
Protože to ale bylo jistě za účelem ztráty, lze jim toto,
jak zlí jazykové říkají farizejství a záhadnou nevšímavost, prominout.
„Plicím Prahy“ neškodí tyto legálně provozované amputace, ale šikovně předstírané ekologické záměry
golfových buržoasních škůdců, zcela jistě řízených
zahraničními diverzními centrálami a toužících po vyplenění našeho zestátněného a námi zamořeného lesa.
Vyzývám proto všechny aktivní proletáře Klánovic
i okolních obcí a novináře Prahy - spojte se a nadále používejte proti těmto líným, nekreativním živlům,
toužícím po předstíraných změnách, všechny možné
mystifikace a fabulace.
Podpořte prosím všechny aktivisty kauzy Klánovický golf v boji za změnu územního plánu z rekreačního
a sportovního charakteru na lesní pozemky, čímž se
sice otevře Lesům ČR cesta k ještě vyšší komerční
těžbě, ale stále jsou pro nás přijatelnější vyšší prémie
pro GŘ Lesů ČR, než odporně spokojené tváře stovek
milovníků přírody a sportu.
Podpořme tento krok také proto, že se tím konečně
splní sen našich myslivců rozšířit legálně honební pozemky i na tento les. Riziko, že chudinka lesní víla
a naši domácí mazlíčci zahynou ( dle § 14 Mysliveckého zákona-„budou usmrceni“) legálně kulkou myslivce
mnohonásobně vzroste, stejně tak se zde stane realitou lov zvěře a dohledávání poraněných zvířat na klánovických pozemcích. V části roku se bez reptání smíříme s omezením sportovních a zájmových aktivit
v lese včetně omezení kritizované jízdy koňmi a zákazy vstupu (§9). I tato zásadní omezení jsou dle mého
názoru lepší než nulové riziko zasažení golfovým míčkem do některých dutých hlav.
Stůjte pevně a neochvějně za starostou Klánovic,
který sice nemá čas a předpoklady pro řešení problémů obce, ale jeho druhý pokus (po tenisové anabázi),
tentokrát o rozvrácení mezilidských vztahů v celé obci,
by se s naším přispěním mohl podařit. Otevřela by se
tak konečně zase cesta zpět, kde by naši budoucnost
řídily proletářské manýry.
Oceňme i nejžhavější novinku, že se konečně problémem vyčištění „Klánovické žumpy“ začal intenzivně zabývat i Vatikán a pevně věřme, že se náš spravedlivý boj stane i tématem nejbližšího zasedání Rady
bezpečnosti OSN.
Poznámka: Pouze nevím, zda se nezapomnělo do
těchto záchranných akcí zahrnout i těch 4 tis.m 3,
které ročně z Klánovického lesa zmizí legální těžbou a další stovky m3 z nelegální těžby (2 golfové
areály ročně)??
Pokud by někomu z vás připomínalo toto absurdní
klánovické divadlo více než padesát let staré drama,
kde v hlavních rolích vystupovali komunistický prokurátor Urválek, zmanipulované a zakomplexované stá-
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do českých ovcí a bezmocně argumentující Milada Horáková, tak vězte, že tato podobnost není čistě náhodná, stejně jako motto obou kauz:
„Vyšetřování je v podstatě skončeno a je možno
přistoupit k inscenaci veřejného procesu“ (Zpráva
státní bezpečnosti o stavu vyšetřování bezpečnostní
komisí ÚV KSČ, 23. 3. 1950)
Evžen Stöhr,
občan Klánovic

Klánovice a „Oáza sportu“
Časopis Klánovice Dnes, který jsme našli v poštovních
schránkách, mne doslova donutil reagovat na tu část,
kde se píše o sportu v Klánovicích. Krásný papír, ilustrace, to vše na profesionální úrovni má hlavní účel
upoutat občana. Jeho obsah však ukazuje na účelovost, která směřuje k výstavbě golfového hřiště v Klánovickém lese.
V propagačním časopise se jeden z autorů ptá, zda
Klánovice budou skutečnou oázou sportu. Podivná
otázka, neboť spojovat oázu se sportem je nesmysl
a může odhalit sportovní znalosti pisatele. Význam slova oáza především vyjadřuje určitou pohodu v klidném
prostředí, zatímco sport je záležitostí pohybu, napětí
a střídavých pocitů. Autor článku sice uvádí, že Klánovice jsou již oázou sportu, ale tou skutečnou oázou
budou, až v Klánovicích bude golf, tedy vybudované
hřiště v Klánovickém lese. Je to jen další konkrétní
ukázka účelového využívání, tentokrát současného
i minulého sportu pro záměry společnosti Forest Golf.
Jedním z hlavních trumfu časopisu je rozhovor se sportovní osobností Valentou. Rozhovor byl připraven tak,
aby nenápadným způsobem, ale o to s větším účinkem, zapůsobil na čtenáře pro výstavbu golfového hřiště v Klánovickém lese. Forest Golf se rozhodl využívat
pro svůj záměr některé i sportovní osobnosti. Pravděpodobně jsou takové rozhovory sjednávány za určitých
podmínek, tedy i finančních. Honoráře jistě nejsou nijak nízké, zvláště, když je fotografie na titulní straně.
Pochopitelně výsledek rozhovorů pak odpovídá vynaloženým financím.
Propagační materiály Forest Golfu Resort a.s. ukazují, že společnost je ochotna pro svůj záměr a tím
i získání velké části Klánovického lesa vynaložit značné peníze. Oproti této společnosti stojí lidé, kteří se
snaží zachovat jedinečnost Klánovického lesa, která
je v jeho celistvosti, a stále ještě věří, že rozhodovat
by neměly peníze, ale občané Klánovic, i když v dnešní
době to není lehké.
Vladimír Štuller

Kousek zelené trávy v lese
(reakce na článek Komu vadí zeleň v zeleni v KZ7-8/2007)
V minulém KZ se autorka článku (Monika Bažantová –
pozn.red.), kromě obvyklého napadání všech, kteří píší
o zachování Klánovického lesa v jeho současné celistvosti,
pozastavuje nad tím, komu že to vadí „kousek zelené trá-
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vy v lese“. Což o to, tráva je většinou zelená, jak si autorka
v úvodu zazpívala známou písničku, ale místo fotbalu zanotovala golf. Spíše však je záhadou, jak přišla na ten kousek, když ve skutečnosti je to zatím 16,2 ha, které pro
výstavbu golfového hřiště uvádí Forest Golf Resort a.s.
Těchto, „pouhých“ 16 ha vychází z původního 18-ti
jamkového projektu, který údajně byl zredukován na 9
jamek, ovšem může navazovat na dalších 9 jamek
a tím dosáhnout původní velikosti hřiště. Odborníci
i odborná literatura uvádí, že pro 18-ti jamkové hřiště
je nutné mít min. 50 ha pozemků, tedy u 9 jamek 25
ha. Nebudeme rozebírat technické údaje golfového
hřiště a zůstaneme u toho kousku lesa, tedy 16 ha.
Představa o velikosti 16 ha nemusí být u čtenáře
nebo občana zcela jasná a už vůbec ne přesná, zvláště když tato plocha je zakryta lesem. Jsou v podstatě
dvě možnosti: dotčený prostor si projít, nebo ho
k něčemu přirovnat.
Přímé poznání velikosti pozemku předpokládá projít
plánované hřiště podle projektu od 1. jamky až k poslední
9. Po prostudování plánu hřiště jsem tuto trasu několikrát
prošel. Délka celého okruhu je asi cca 3 200 m. Během
praktického poznávání projektu na výstavbu golfového
hřiště jsem nejen poznal velikost pozemku, ale především, jakou nesmírnou chybou by bylo doslova ničení
takové lesní přírody. Až výstavba by ukázala (a to by bylo
již pozdě), jaký veliký zásah by to byl do Klánovického
lesa. Jeho velikost je dána i tím, že by se muselo vykácet asi 25 000 stromů. Toto číslo by nemuselo být konečné. Jde především o stromy ve stáří 15 až 40 let
a jejich obvod je mezi 40 – 90 cm, tedy o budoucnost
lesa. Jsou místa i s pěknými staršími stromy, některé
z nich jsou i unikátní. Takové stromy, které mají odhadem i více než 100 let – obvod 180 cm, některé až 220
cm, připomínají skutečnou historii Klánovického lesa.
Samostatnou plochou je cvičná louka o velikosti téměř 3 ha, která však musí být oplocena vysokou sítí,
a dále parkoviště pro 70 aut, kde pochopitelně zelená
tráva neroste.
Jak skutečně veliký je „kousek zelené trávy“ v lese,
lze poznat z jiné představy, která je také velmi konkrétní. Již se uvádělo, kolik fotbalových hřišť nebo tenisových kurtů by se mohlo na ploše golfového hřiště
postavit. Velikost pozemku si můžeme představit i tak,
že z něho můžeme mít 162 parcel o velikosti 1000 m2.
Když si tuto plochu převedeme do ekonomických čísel, zjistíme úžasnou cenu. Víme, že v Klánovicích za
1 m2 je cena 4000 – 6000 Kč, možná i více. Vezmemeli v úvahu tu nejnižší částku, pak jedna parcela se rovná 4 000 000 Kč. Následně při další kalkulaci zjistíme,
že tento kousek zelené trávy má hodnotu 648 mil. Kč.
Pozemek 16 ha je pouze na výstavbu golfového hřiště. Společnost Forest Golf však žádá Lesy ČR o podstatně větší pozemek, který by získala za neuvěřitelně
výhodných podmínek. Pro každého investora, tedy
i Forest Golf, by to byl především nesmírně výhodný
byznys, což dokazuje velikým úsilím, které někdy může
vzbudit i určité podezření o jeho čestnosti. Pokud by
šlo jen skutečně o kousek zelené trávy, jistě by tato
společnost toto úsilí nevyvíjela.
Vladimír Štuller
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Náletové stromy
Již dva roky můžeme slyšet od zástupců Forest Golfu,
že Klánovický les má náletové stromy, a proto se mohou vykácet a postavit golfové hřiště. Slovo nálety mělo
a má zdůvodňovat a ospravedlňovat masové kácení
lesa.
První, kdo nálety použil, byla pí. Bažantová při presentaci záměru výstavby golfového hřiště. Od té doby
při každé příležitosti zdůrazňuje nálety. Je pozoruhodné, jak toto slovo se rychle rozšířilo, zvláště u progolfistů. Stálým opakováním slova nálety v souvislosti
s výstavbou golfového hřiště bylo pravděpodobně úmyslné vytváření dojmu o náletech, že jsou nekvalitní
a do lesa nepatří.
Z náletů se stal argument, který se objevil na různých místech, kde se jedná o golfovém hřišti v Klánovickém lese. Dokonce s ním byl seznámen i představitel magistrátu Prahy. Každý argument má mít svoji
pravdivost, objektivnost a podle toho by měl být vysvětlen a zdůvodněn, tedy důvod, proč se používá. To
zatím ti, kteří uvádějí tento argument pro kácení lesa,
neučinili. Zástupkyně Forest Golfu na otázku, co jsou
nálety, neodpověděla.
Pravdou je, že les vznikal z náletů, čili je to proces
v přírodě, což dokazují i některé stromy v klánovických
zahradách. Je známo, že i způsobem náletů se zalesňuje a tím obnovuje les. Důležité je vědět, že v Klánovickém lese jsou mladé stromy ze sazenic a i ty vedle
náletů by měly být z velké většiny pokáceny. Na některých místech, kde má být hřiště, stojí krásné mohutné
stromy přes sto let staré, je tedy předpoklad, že jsou
původem nálety. Bohužel i tyto unikátní stromy by musely skončit svůj život, protože jsou na místě, kde by
se měl hrát golf. Nálety byly, jsou a budou součástí
každého lesa, takže nejsou ničím výjimečným ani
v Klánovickém lese.
Vladimír Štuller

Bludy, bludy, bludy...
Před několika týdny jsem dostal email od pana Šafránka.
Pozval mě na jím zřízené internetové stránky, kde upozorňuje na zlořády páchané v Klánovickém lese a pozitiva
výstavby golfového hřiště. Původně jsem nechtěl na tuto
stránku reagovat – vzpomněl jsem si totiž na známé heslo
internetových diskuzí “do not feed the troll”. Nakonec mě
však demagogie těchto stránek přeci jen vybudila aspoň
ke stručné reakci. V čem se tedy Petr Šafránek plete?
Omyl 1: Pan Šafránek srovnává odlesnění v důsledku stavby golfu s rozsahem běžné těžby. Zapomíná,
že lesní pozemky musí být podle zákona do dvou let
opět zalesněny, což u greenů nehrozí.
Omyl 2: Pan Šafránek na několika fotografiích „dokumentuje hrůzy těžby dřeva“ v Klánovickém lese. Byl
jsem se v těchto místech podívat, stav lesa mi nepřišel ideální, ale skutečně závažné porušení pravidel
hospodaření jsem tam neviděl. V minulosti jsem se živil jako zpravodajský fotograf a mám tedy představu
o tom, jak lze manipulovat s pravdivostí fotografie úhlem záběru nebo volbou ohniska objektivu.
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Omyl 3: Pan Šafránek v podstatě tvrdí, že golfový
trávník je něco jako “udržovaná příroda”. Zapomíná,
že golfový green je díky použití chemie a pravidelnému zástřihu ne nepodobný zelenému koberci. Vypadá
to jako příroda, ale přitom je to z hlediska pestrosti
druhů rostlin a živočichů poušť. A stejně jako státní
hranice nezabrání kouři z hnědouhelné elektrárny přeletět z Polska do České republiky, ani konec golfistického pozemku nepředstavuje stop pro únik chemikálií
do okolí.
Omyl 4: Pan Šafránek má pocit, že Klánovický les je
zanedbaný a akutně potřebuje údržbu. Pod pojmem
údržba si pravděpodobně představuje krajinu, kterou
prezentuje na svém webu na fotografiích golfových hřišť
ze zahraničí – zelená jednodruhová travička bez pampelišek a hub, sem tam nějaký starý strom bez jakéhokoliv bylinného a keřového patra. To není příroda, to je
hra na přírodu.
Omyl 5: Pan Šafránek kritizuje Evu Tylovou, že varuje před možným rizikem parcelace lesa a využití těchto pozemků pro romantickou lesní zástavbu. I já se toho
bojím. Argument, že se jedná o státní půdu, neobstojí.
Když dokázal politický vliv (úplatky???) změnit stanovisko Lesů ČR ve věci územního plánu, nedělám si
iluze, že by to mohlo být jiné v případě dalšího podnikatelského plánu investora. Moji obavu v tomto ohledu
ještě posiluje zakuklenost vlastníků firmy Forest Golf
Resort, kteří prostřednictvím sítě dalších společností
maskují svou identitu. Jak mám mít důvěru k firmě, která se otevřeně nepřizná k tomu, kdo jí řídí a kdo do ní
vložil peníze?
Omyl 6: Pobavila mě formulace pana Šafránka: „Tak,
jako se vyvíjí používání chemie v zemědělství, stejně
tak se vyvíjí i používání chemie na golfových hřištích –
obojí samozřejmě směrem k nezávadnosti pro životní
prostředí.“ Ať žije k přírodní rezervaci šetrný herbicid!
Omyl 7: Pan Šafránek uvádí, že projekt hřiště prošel
schvalovací procedurou v 90. letech. Kromě toho, že
tehdejší procedury byly většinou odlišné od dnešních
standardů, mění se i lidé. Vývoj názorů je normální
a přirozený proces. Těsně po revoluci hlásal náš současný prezident teorie o volné ruce trhu a o tom, že
nejprve musí přijít prosperita a pak bude čas na péči
o životní prostředí. Většina z nás mu to tehdy věřila,
dnes už jsou tyto názory jen srandovní kuriozitou. Tím
chci říct, že porevoluční nadšení pro golf v Klánovicích bylo pochopitelné – lidé toužili po tom, aby tato
městská část navázala na historicky nejzajímavější
období své existence. Prvotní nadšení opadlo a nastoupilo zvažování – jaké výhody přinese golf a co
dobrého naopak zničí? Tato úvaha způsobila, že klánovičtí občané v loňských volbách rozhodli (na počet
mandátů pro a proti kácení lesa) v poměru 7:2.
Závěrem dovolte povzdech – nechápu, co mohlo milovníka přírody Petra Šafránka získat pro kácení lesa
za účelem výstavby sportoviště. Kdyby své stanovisko
prosazoval v lesnaté Kanadě nebo na Sibiři, pak bych
jej možná podpořil. Ale když schvaluje razantní narušení největšího pražského lesa kvůli sportu, musím jen
kroutit hlavou.
Petr Vilgus
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Prospěšnost golfu pro obec
Mnohé z toho, co zde probírám, bylo řečeno na stránkách Klánovického zpravodaje 2005-2007 Miroslavem Jarolímem, Jiřím Karbanem, Ing. Janem Kinštem,
Ing. Jaroslavem Losertem, doc. Ing. Petrem Macháčem, Ing. Borisem Procházkou, Ing. Tomášem Rudou,
PhDr. Ludvíkem Skružným, doc. RNDr. Jarmilou Svobodovou, Vladimírem Štullerem, Vladimírem Sršněm,
Václavem Vlnou a dalšími.
Dnes nám je jasné, že Forest Golf Resort Praha chce
prosadit vybudování golfu za každou cenu, vysoce arogantním a bezohledným způsobem i proti vůli zastupitelstva i většiny klánovických občanů. Bezohledně se
chová nejen k lesní zvěři (ohňostroje, osvětlení greenů, hudební produkce), ale i k obyvatelům okolních ulic.
Budu zde probírat jednotlivá rozporuplná prohlášení
FGRP, uvádět je na pravou míru s využitím kurzivy a tučného písma používaných v příspěvcích L. Skružného.
Ač přespolní, sleduji dění v Klánovicích mnoho desetiletí a čtu Klánovické noviny, propagační materiály
Forest Golf Resortu Praha, články v denním tisku
a programy v televizi a musím Vám, klánovičtí občané,
kteří ještě věříte FGRP, že Forest Golf Resort Praha
hraje „na devatenáctou jamku“ = mlží, píše a vyslovuje nepravdy, polopravdy, výmysly i nesmysly.
Slečna Monika Bažantová ve svých vystoupeních
v Kulturním centru Beseda slibovala, že golfisté budou
se svými auty parkovat u nádraží a budou na golf chodit pěšky, dojíždět vlakem a MHD. Ona a propagační
materiály hovoří o prospěchu, který golf obci a jejím
obyvatelům přinese. Jaká je pravda? Denně přijíždí do
klubovny až 150 aut včetně aut zásobovacích, občas
i autobusů, fekálních vozů aj. Jezdí podivným způsobem, protože Axmanova ulice je jednosměrná, přijíždějí ulicemi Kuchařskou a Bydžovskou do Blešnovské,
kterou přijíždějí k Axmanové a tou zúženou jednosměrnou Axmanovou, zázrakem obousměrnou,
pokračují ke klubovně. Blešnovská ulice je lesní, prašná, po dlouhá desetiletí udržovaná svépomocí. Vídal
jsem tam často, už za hluboké totality, pány Skružné
staršího i mladšího či pana Sršně, jak cestu spravovali
kamením a pískem, i paní Řehákovou, která si část
cesty před rodinným domem nechala vyasfaltovat. Ulici Blešnovskou v úseku mezi kuchařskou a Axmanovou nechala upravit obec. Dnes tudy jezdí golfisté
a v době sucha zahlcují chodce, cyklisty a domy i zahrady MUDr. W., B. Řehákové a Vl. Červenky oblaky
prachu, v době dešťů vystřikují bláto z rigolů na ploty.
Opět jsem viděl, tentokrát pana Knause, jak suchým
betonem, pořízeným na vlastní náklady, vyplňuje rigoly v Blešnovské ulici. To je ten slibovaný prospěch
občanům. A není jediným!
Proč nám Forest Golf Resort Praha dosud nepředstavil svého zahraničního investora? Snad proto, abychom ho neposlali kácet les za účelem budování golfových hřišť do jeho rodné země. Anebo proto, že na
tak nákladnou akci nemá dostatek financí? To bude
pravá příčina, protože už dnes dluží Forest Golf Resort Praha Magistrátu hlavního města Prahy. Většina odpůrců obnovy golfu se obává finančního kra-
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chu FGRP, ať již skutečného anebo fingovaného,
z něhož povede jediná cesta: změnit lesní pozemky, získané za směšnou cenu, na lukrativní stavební parcely, které přinesou kýžený zisk.
Nikdy nebyl nikomu předložen seriózní projekt. Manévrem, zcela průhledným, je i ustoupení od zamýšleného 18 jamkového golfového hřiště k 9 jamkovému.
Proč průhledným? Protože na plánku, předloženém sl.
Bažantovou v minulosti hranice 18ti jamkového hřiště
vedla podle Blešnovské ulice k ulici Nové Dvory a jejím pokračováním podél Nového Dvora až ke křížku.
Na plánu, který dnes publikuje FGRP s jakýmsi náznakem devíti hřišť, jsou na ploše Klánovického lesa vyznačeny podivné geometrické útvary, zakreslené již na
rozdávaném propagačním letáčku stoupenců golfu na
mítinku s Pražským deníkem v dubnu 2007. Rozsah
je mnohem větší, vede po hranici ulic Blešnovské, Lovčické a V Trninách až na Počernicko. To je v podstatě
projekt na 27 jamkové golfové hřiště. Takové hřiště
potřebuje množství vody na zalévání greenů. Tu hned
v nejvyšším bodu na Placinách při Blatovském potoku stáhnou do jezírka a bezohledně vezmou potřebný přívod vody do rybníka severně od Nového
Dvora. To je zcela logické, udělal bych to i já.
V článku „Komu vadí zeleň v zeleni ? se slečna
M. Bažantová pozastavuje nad tím, že někteří klánovičtí občané „proti kousku zeleně v lese brojí“. Pisatelka už neuvádí, že ty kousky zeleně se budou zalévat pesticidy, aby na greenech nebujela nežádoucí
lesní tráva a plevele. To nenapsala asi proto, že by
musela přiznat i skutečnost, že pesticidy, obsahující
rakovinotvorné látky, se dostanou nejen do povrchových vod, ale i do spodních vod, kam proniknou
písky, pískovci a písčitými jíly. Spodní vody budou, při
současném stavebním rozmachu, již v nejbližší budoucnosti čerpány pro nová sídliště. Želivka nám stačit nebude!!! Vybudování golfových hřišť a jejich zalévání ubere z povrchových vod a do spodních vod budou
pronikat znehodnocené vody. Už tuším, jak mi jmenovaná odpovídá v příštím čísle KZ. Když vám zalévání
greenů nevadilo v minulosti, proč Vám vadí dnes?.
V minulosti nevadilo, protože se greeny zalévaly čistou vodou a hnojily se zkompostovanou posekanou trávou.
V materiálech vydávaných členy Forest Golf Resort
Praha se často setkáme s klasifikací nehodnotné náletové stromy. Naopak náletové stromy byly vždy
hodnotnější a odolnější než stromy vysazované,
protože jejich kořenový systém nebyl deformován
kořenáčem. Ve všech materiálech golfistů se setkáváme s hodnocením stromů, rostoucích v Klánovickém
lese, přídomky nehodnotné, neplnohodnotné, plevelné a náletové. Většinou se hovoř í o stromech
v Klánovickém lese „nepůvodních“, jakými jsou smrky,
které se tu ve velkém měřítku vysazovaly od 19. století. Ostatními stromy, nazývanými nehodnotné či neplnohodnotné, jsou míněny břízy, olše, vrby i lísky,
osiky, nejspíše proto, že jejich dřevo v ziscích lesního
hospodářství nehraje žádnou roli. Ale kyslík nám produkují stejně jako jiné stromy a jak doložím dále, jsou
v lese původní. O plevelných stromech a jejich význa-
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mu psal Jan Puci v Pražském deníku ze dne 10. IV.
2007 a Ludvík Skružný v KZ č. 4 v reakci na Pražský
deník ze dne 10. IV. 2007. Jen díky náletovým dřevinám se na konci doby ledové ze zakrslých tundrových dřevin začal na zemi šířit les, který cca před
10000 lety pokryl většinu zemského povrchu.
V nejstarší době poledové s preboreálním podnebím se sířily jako prvé vrba, bříza a borovice,
v následném období cca 6800 př.n.l. s boreálním
podnebím pak borovice a porosty lisky, v atlantském podnebí cca 5600 let př.n.l. smíšené dubové
lesy (dub, jilm, lípa) a borovice, líska byla vytlačena do podrostu, kde je dosud, ve vyšších polohách
se šířil smrk. V subboreálním podnebí, cca 2500 let
př.n.l. se šířil buk, v subatlantickém podnebí kolem r.1000 př.n.l. buk a jedle, v převaze smrk a borovice a v podnebí doby historické, (6. století n.l.)
je dobou smrku a borovice.
Do lesa vstupoval od nejstarších dob člověk - lovec, pastevec a zemědělec nejprve s cyklickým způsobem hospodaření, ale i člověk prospektor, většinou
cizinec, hledající zdroje surovin (Cu, Sb, Fe, Ag a Au
ve zlatonosných tocích i ukryté v zemských hlubinách)
a zanechával zde stopy své kořistnické činnosti, jakou
bylo osekávání a vysekávání listnatých porostů na krmení dobytka, zejména prasat, která při pastvě nedosáhla do vyšších pater dubů a buků, zemědělců, kteří
les mýtili (klučili) i vypalovali (žďářili) a při cyklickém
způsobu hospodaření je po čase, po vyčerpání živin
z půdy, opustili, a stejným způsobem vybudovali pole
o kus dále. Díky větrem roznášeným semenům se
rodily náletové dřeviny, kterými se bývalá pastevcem a zemědělcem vymýcená část lesa opět zalesnila. Ještě na počátku slovanského osídlení Čech,
pokrýval vnitrozemský hvozd východně od Prahy část
země od říčky Šembery až po Libeň, zaujímal Černokostelecko až po Sázavu a od Sázavy a Berounky se
táhl jižní vnitrozemský hvozd až do jižních Čech.
Nenechte se ohlupovat letáčky ani články v tisku,
které FGRP otiskuje, aby ujistil své stoupence, že koná
dobře, když chce vykácet nekvalitní Klánovický les.
Chystá se na to nevybíravou podnikatelskou metodou
21 století. Už „oblbnul“ ty, které to nepálí, protože bydlí u východní části Klánovického lesa a jako papoušek
opakují, „no jo tam jsou samé nehodnotné náletové
stromy“. Objednávají si svatby v klubovně golfu
s ohňostroji a jsou bezohlední k lesní zvěři, kterou to
stresuje více než vaše domácí miláčky.
Doporučuji Vám, věřte argumentům těch, kteří hájí les,
ti obhájci z toho nic nemají, jen chtějí zachovat les a tradiční ráz Klánovic. Forest Golf Resort Praha hájí vidinu
nových zisků a nových konexí. Aby toho dosáhl, bude
vám předkládat nepravdy a výmysly, jako je ten o nehodnotných náletových stromech. Čím více stromů vykácejí,
tím sušší bude les, a při vichřicích Vám budou padat stromy v zahradách, protože na golfu byly vykácené stromy
ve směru převládajících větrů - v pásech východ-západ.
Nežádejte místní úřad o povolení kácet stromy ve
svých zahradách, ale rozhodně se postavte proti kácení lesa, který vám dává kyslík.
František Lužných
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Pozvánka pro členy OSZKL
Letošní léto bylo v Klánovicích skutečně bouřlivé a naplněné „spravedlivým“ hněvem členů OSZKL, zelených,
rudých a mnoha dalších milovníků lesa a životního prostředí.
Nutno podotknout, že se jejich zájem upíná výhradně na oblast lesa v západní části obce. Východní část
obce okolo koupaliště je pro ně tabu a ukazuje na jejich pokrytectví v ryzí formě. Kdeže zájem o životní prostředí, o les, o lidi. Pouze oni a jejich bezprostřední
okolí je to jediné a opravdové životní prostředí.
To, co tato sestava arogantně kritizuje za svými
domy, by v megaformě, kdyby ovšem měla zájem,
mohla zažít na vlastní kůži ve „sportovně průmyslové“
zóně, kterou i oni umožnili stvořit na opačné straně
Klánovic a jejímž provozováním je vážně ohrožováno
nejen životní prostředí, ale především naše zdraví.
Co by asi řekli na cca 300 aut denně parkujících
provizorně okolo rodinných domů, na travnaté ploše
v zákazu vjezdu, na 24 hodin denně provozovaný a zastupitelstvem posvěcený kemp pro holandskou a německou „nízkopříjmovou elitu“ holdující levnému alkoholu a řvoucí do ranních hodin, na neuvěřitelně hlučné
koupaliště bez řádně zajištěného parkoviště a pod okny
domů bar a nedaleko hospodu s radostným jásotem,
ne výjimečně do 1 až 2 hodin ráno. Petardy a ohňostroje jsou běžným a všemi tolerovaným koloritem těchto zábav v kempu, stejně jako jízda a závody čtyřkolek
na veřejné komunikaci a v lese jako běžná zábava neplnoletých dětí. A co takhle si k tomu přidat autobusy
městské hromadné dopravy s naftovým odérem, parkující v horkých dnech ve stínu, kde se dá, jen ne na
vyhrazeném místě, a vše doplněné velmi hlučným provozem fotbalového hřiště. Jak by se jim čichal zvířený
prach a benzínové výpary z parkoviště v bezprostřední
blízkosti domů, které zastupitelstvo nejen toleruje, ale
není schopné zajistit ani jeho asfaltový povrch. Jak by
jim bylo, kdyby denně museli sbírat kvanta odpadků
z veřejné zeleně, kterou udržují ze svých vlastních
prostředků?
Kde jste, starosto obce a vy všichni pseudoochránci?? Co děláte pro tuto oblast kromě svého pubertálního zviditelňování na happeningových akcích? My,
kteří zde bydlíme, nejsme pro vás dost zelení? Možná
máme v sobě méně sobeckosti, pokrytectví a hyenismu, ale pokud se nemýlím, jsou starosta a dva zastupitelé královsky odměňování z obecních prostředků.
Předpokládal bych tedy, že se budete patřičně věnovat své práci a řešit skutečné problémy, které mají
zásadní vliv na životní prostředí a naše zdraví. Pokud
Vás však tato práce nebaví a volební sliby byly jen „plácáním do vody“, věnujte se prosím něčemu, co bude
pro tuto obec i zemi prospěšnější.
Evžen Stöhr

Ke „Klánovickým lázním“
Stále se setkávám s neúplnými informacemi o zaniklém objektu známém z tradice jako „Lázně“. Glosátoři zpravidla netuší, že ten romanticky milý objekt, kam
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chodili do kina, na plesy a také na dobré pivo, byla jen
část záměru pana arch. Utěšila. Vlastní „Lázně“ byla
ucelená, rozložitá budova s velkým parkem, bazénem,
venkovním krytým hudebním pavilonem a parketem,
dvěmi domky s kotelnou a charakteristickou věží
(s pěknou vyhlídkou), nesoucí zpočátku větrné motory čerpající vodu do bazénu. Studna byla pod věží, částečně zaskružená a částečně vrtaná. Dnes nad ní stojí
rodinný dům s původním číslem popisným „Lázní“. Stavební objekt obsahoval společenský zrcadlový sál
s podiem a zázemím, francouzskou jídelnu, dvě restaurační místnosti, kuželník, moderně vybavenou kuchyni a byt správce. Zajímavostí byly dvě velkoobjemové
stavební lednice, z nichž velká nahrazovala sklep –
chladily se v ní pivní sudy! Provozu bazénu sloužily
individuální i kolektivní šatny, bar s malým tanečním
parketem, kadeřnický salon, koupelna a veranda/jídelna. Celý objekt byl průchozí, na vstupech ze zahrady
byly sprchy. Jen na okraj – objekt měl svoji vlastní telefonní síť a zejména elektronkové ozvučovaní zařízení s možností distribuce několika programů – i do parku. O dalších technických finesách stavby ani nemluvě.
To však byla jen část zamýšleného objektu. Vlastní
komplex Lázní začínal „Centrální budovou“ s velkými
autogarážemi se servisním boxem (p. architekt byl
předsedou autoklubu) a byty. Pokračoval, dnes již částečně zastavěnou parcelou směrem ke kostelíčku. Na
ní měl podle představ p. architekta vyrůst vodoléčebný dům. Na parcele je dodnes domek, kryjící druhou
studnu. Na severní straně přiléhaly pozemky od ulice
V Pátém až po ulici V Koutku. Je zde nádherná vila
(jeden čas zázemí ČSM) a byl tu také tenisový kurt
s klubovnou – v závěru éry sloužila jako společenská
místnost leteckých modelářů Svazarmu a na kurtu se
konaly první starty upoutaných modelů. To vše je
v současnosti zastavěno třemi rodinnými domy. Provozním doplňkem byl v ulici V Koutku objekt prádelny,
přestavěný vnukem p. architekta, Ing. M. Utěšilem, na
rodinný domek. Na jižní straně „Lázní“ od kostelíčka
k ulici Mechovka je dosud vila p. architekta s dalším
soukromým vybavením a domkem pro obývání. I na
tomto pozemku dnes stojí několik nových rodinných
domů. Za ulicí př iléhal další pozemek, určený
k pozdější výstavbě hotelu pro ubytování hostů Lázní. V době prvorepublikové tu býval hipodrom a od
počátku podzemní čistírna odpadních vod vypouštěných do Šestajovického potoka – fungovala ještě
v padesátých letech. Dnes je i tento pozemek zastavěn rodinnými domy a výpust kanalizačního a odvodňovacího systému je zatrubněna až za ulici Vodojemskou. Celý objekt měl originální vlastní venkovní veřejné
osvětlení – velké skleněné koule s horní polovinou
matovanou, posazené buď na pilíře bran, nebo secesní litinové sloupy v rozích bloků; sloupy dosloužily, dnes
již drahně let, v KCB. O odvodu dešťových vod a atypickém stromořadí z akátů nemluvě. Do objektu, který
arch. Utěšil po roce 1945 prodal trojici podnikatelů, se
nastěhovalo koncem čtyřicátých let kino ČSF, vydrželo zde do poloviny let šedesátých. Kino modernizací
technologie a přestěhováním zpět, do původního upraveného objektu v Besedě, zachránil pro dnešní dny pan
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F. Šolc. Po vyvlastnění, koncem padesátých let, již
objekt v podstatě pouze chátral, žádný z uživatelů neměl odvahu koncepčně investovat, a tak užíval objekt
podle svých momentálních potřeb. Výjimkou byl ČSF,
který do prostor kina, také na sklonku padesátých let,
investoval obnovu interiéru. Bohužel ani MNV Klánovice, v době boomu kulturních domů, nenašel odvahu
objekt převzít a upravit jej na kulturní stánek. Stavba se
nedočkala „sametu“ (budova sálu a zbylé ruiny byly odstraněny v prvé polovině r. 1988) Po roce 1990 byl restituován pouze pozemek. V té době vznikla myšlenka
vybudovat zde školicí a rekreační středisko. To už nemohly být využity všechny původní pozemky,
a také komerčně-provozní podmínky byly zásadně jiné,
než v dobách p. arch. Utěšila. Vznikl návrh objektu
s poměrně velkou zastavěností a vyššího, než je dnes
v Klánovicích normou. Je pravda, že návrh byl předčasně divoce publikován, ale i zastupitelstvo, které chtělo
zachovat komorní ráz Klánovic, o možnosti jeho realizace pochybovalo. Po vzrušených diskuzích byl projekt
stáhnut a na několikátý pokus (měly tam být také villadomy s třemi podlažími a podkrovím) byl pozemek zastavěn tak, jak je tomu dnes. Je třeba ocenit, že p. M.
Voráček, autor námětu, na Klánovice nezanevřel a podporuje aktivity zušlechťující obec – např. Naučná stezka Stopy, parčík před školou, sbor Claireton chorale.
Na závěr se vrátím k filozofii p. arch. Utěšila – přistavoval tehdy, když měl k dispozici kapitál, a tak, aby
i rušené části stavby našly, pokud možno, nové využití.
S poděkováním paní M. Utěšilové za trpělivost nad
prvním čtením textu zmařených osudů.
Jaroslav Losert
Poznámka zcela pod čarou: V šedesátých létech minulého století, době budování světlých zítřků, jsem
navštívil Mšeno u Mělníka. Velmi mne překvapilo jejich koupaliště s dokonalou, plně funkční kopií části
„našich“ Lázní. Místní starousedlíci mne poučili, že
nebyli tak hloupí, jako klánovičáci, aby objekt nechali
zdevastovat. Dnes stojíme před dilematem Vidrholce
– člověk versus příroda. Vývoj, řízený neviditelnou
rukou trhu, jde nezadržitelně vpřed. Z toho je odvozováno, že výstavba golfového hřiště a s tím související
zásadní změna lesního systému je to nejlepší možné
v dané lokalitě (ekonomicky, politicky, společensky).
Rozhodujeme se opravdu podle správných kritérií,
nebo by bylo dobré vzít také v úvahu, bez čeho se
snáze obejdeme, co lze řešit jinak? A jak se na naše
rozhodnutí budou dívat naše děti za dvacet – třicet let,
když se Praha před 35 lety rozrostla o dnešní satelity
právě proto, aby získala vzrostlou zeleň?!

Přímluvy
v klánovickém kostele
Našel jsem mnoho inspirativního v přímluvách, které
zazněly na bohoslužbě v klánovickém kostele letos
15. července. Se svolením autorky je nabízím k zamyšlení i vám.
Jaroslav Brabenec
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Náš nebeský Otče,
prosíme Tě za všechny novomanžele, aby velmi brzy
pochopili, že spíše než pomyslná souhra magických
čísel prospěje jejich manželskému štěstí Tvé požehnání.
Prosíme za všechny, kteří odjíždějí na dovolenou,
aby ji využili především pro duchovní obnovu svého
nitra .
Za všechny děti v kojeneckých ústavech a v dětských
domovech, aby i ony poznaly radost z matčina objetí,
bezpečí z tátovy přítomnosti v rodině, kouzlo babiččiných pohádek a dědečkova vyprávění o zákonitostech
přírody.
Prosíme Tě za mladé rodiče, aby neodpírali prarodičům styk se svými dětmi, a aby si uvědomili, že právě
oni mohou dát svým vnoučatům to, čeho se rodičům
často nedostává – trpělivost a čas.
Prosíme za všechny prarodiče, aby moudře , bez
emocí a bez podmínek pomáhali mladým rodičům při
výchově mladé generace.
Prosíme Tě za dospívající děti, aby pochopily., že
nejcennější není to, co v životě mají, ale koho mají. Že
bohatý není ten, kdo má nejvíce, ale ten, kdo potřebuje nejméně .
Prosíme za všechny nemocné a staré lidi, kteří musí
z různých důvodů trávit poslední kapitolu svého života
v pečovatelských ústavech a Domech důchodců, aby
ti, kteří se o ně mají starat, činili tak v duchu křesťanské lásky – obětavě, trpělivě, s důrazem na etiku.
Prosíme za nemocné, dej jim – prosíme Tě – naději
a víru v uzdravení.
Panno Marie, Matko požehnaná, chraň naše děti,
jež jsou na prázdninách mimo vliv své rodiny, před úrazy a zlým úmyslem.
Prosíme Tě, Bože, za spásu pro ty naše blízké, kteří
už s námi nejsou, ale stále žijí v našich srdcích.
Sepsala
Marie Hlavničková

Může za to pes?
Byla neděle dopoledne. Šla jsem do samoobsluhy, kde
jsem měla objednaný dort k devadesátým narozeninám
mně velice blízké osoby. Ulice, kterou jsem procházela, byla liduprázdná, jenom na jejím konci před vrátky
jedné zahrady seděl kokršpaněl. Já jsem šla po druhé
straně a když jsem se přiblížila asi na 10 metrů, pes
vystartoval a vrhl se na mě. Pravou rukou jsem ho stačila chytit za obojek a jakž takž zmírnit jeho útok. Spokojil se s mojí levou rukou. Prokousl mi prostředníček,
sval na předloktí, hrubě mi zhmoždil zápěstí a celou
ruku až nad loket. Na moje volání přiběhla majitelka
a odchytila si ho.
Byla jsem v šoku a vůbec jsem si neuvědomovala,
že dost krvácím. Měla jsem v hlavě zafixovaný dort
a důležitou oslavu, na kterou se musím dostavit, i kdyby snad padaly trakaře. A tak jsem pokračovala v cestě
do samoobsluhy.
Za pultem stála paní Miladka, které jsem zdravou
rukou vnucovala peníze a žádala dort. Paní Miladka
i kolem stojící zákazníci v úžasu koukali, jak tou svojí
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vzácnou tekutinou, která mi stále odkapávala z ruky,
znečisťuji podlahu samoobsluhy a přitom tvrdošíjně
odmítám pomoc s odůvodněním, že mi nic není a hrozně spěchám.
Paní Miladka zareagovala perfektně. Řekla, že mi
žádný dort nedá, protože sebou určitě co nejdřív švihnu a bude po dortu. Přes moje protesty zavolali sanitku. Do příjezdu sanitky o mě paní Miladka vzorně pečovala a navíc musela vytřít mnou znečistěnou
podlahu. O můj dort se ochotně postarala paní Karlinová. Mě odvezla sanitka na Bulovku. Tam mě čekalo
milé překvapení. Sestřička na ošetřovně mi sdělila, že
volal můj soused, jméno prý zapomněla, ale po ošetření mám počkat, že pro mě přijede autem. Přijel pro
mě syn pana ing. Němce. Odvezl mě nejen domů, ale
ještě se mnou dojel ke Karlinovům pro ten veledůležitý dort, o který zatím pečovala paní Karlinová.
Takže na ty slavné devadesátiny jsem nakonec přece jenom dorazila – po mostě z podaných rukou. Všem
ještě jednou mockrát děkuju.
Jenomže toto napadení psem v Klánovicích není moje
první zkušenost. Byla čtvrtá. Dvakrát napadl velký volně běhající pes mého malého psa, což se odbylo značným zhmožděním mého psa, ale bez tržných ran. Při
třetím napadení měl můj pes dvě velké tržné rány,
zhmožděnou páteř a já jsem měla otok a hematom na
předloktí ruky. Tyto zkušenosti nemám jenom já – je nás,
bohužel, dost. A to mluvím jenom o Klánovicích.
Na procházkách se svým malým psem, kterého mám
vždy na vodítku, potkávám lidi s velkými, volně pobíhajícími psy. Na požádání, aby si psa přivolali k sobě,
slyším – a nejen já – vždy stejnou odpověď:
„Nebojte se, on vám nic neudělá.“
Jenomže já se bojím!!! A nejsem jediná. Zabývám
se psy celý život a vím, že i ten nejhodnější pes, zejména volně pobíhající, je potencionální nebezpečí
nejen pro chodce, ale i pro cyklisty a motoristy. Slušní
lidé to vědí a respektují to zcela samozřejmě. Ale není
jich, bohužel, většina.
Mám přátele, kteří mají takovou malou, chlupatou
jednohubku. Čivavu. Vyprávěli mi, že na procházce potkali pána s velkým, volně pobíhajícím psem. Požádali
ho, aby si psa přivolal k sobě. Odpověděl: „On mu nic
neudělá, pokud ten váš nezaštěká. V tom případě ho
napadne.“ A psa nechal volně běhat dál. Dost často
vidím v lese srnu pronásledovanou velkým psem. „Páníček“ v nedohlednu. Před několika dny jsem na kraji
lesa u hlavní cesty našla potrhaného malého zajíčka.
V Mechovce těsně u dětského hřiště zastavilo auto.
Řidička pustila z auta mohutného psa, sama usedla znova za volant, zapálila si cigaretu a patrně relaxovala.
Šla jsem k ní a zeptala se, jak může nechat toho psa
bez dozoru, zejména když vidí, že je hřiště plné dětí.
Odpověď stále stejná: On nikomu neublíží. Položila jsem
další otázku: Jestli ji nezneklidňuje dost hrůzná statistika psy potrhaných dětí, často s trvalými následky, v tom
o něco lepším případě vždycky s následky psychickými. Odpověď zněla: „To je jen hysterie médií!“
Kde má kořeny tato bezmezná bezohlednost? V hlouposti? V potěšení z konfliktu, nejlépe s trochou krve?
Věra Feřteková
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Moje negativní
a drahá zkušenost
s A-Z VET veterinární klinikou v Újezdě
nad Lesy (za klánovickým nádražím)
Vážení čtenáři,
rád bych Vás seznámil s případem, který se stal o víkendu 29 týdne letošního roku.
S manželkou se věnujeme převážně sportovní kynologii na profesionální úrovni již 5let, dáváme zvířatům opravdu vše a každého ze psů máme za rovnoprávného člena rodiny. Máme pětiletého psa rotvajlera,
který v současné době patří na vrcholovou úroveň ve
sportovní kynologii, letos se umístil na 2.místě ve výcviku na Mistrovství republiky a kvůli tomu psovi bych
prodal vše, abych ho mohl zachránit. Proto chci na negativní zkušenost s panem doktorem Vlachem z místí
A-Z VET upozornit vás pejskaře, čtenáře.
V sobotu 21. 7. 2007
jsme byli se psem na místní A-Z Vet veterinární klinice
u MVDr. Vlacha. Pes měl při pohybech bolesti v břiše
a hodně kňučel. Na veterinu jsem dorazil cca v 17:00.
Pan doktor Vlach psa vyšetřil, zrentgenoval (rentgen
jsem si vyžádal já) a konstatoval, že to vypadá jen na
podrážděný žaludek nebo střeva a ať přijdeme zítra
na kontrolu. Pes kňučel i v ordinaci. Navrhoval jsem,
aby psovi dal kontrastní látku pro případ, jestli něco
nesežral, abychom měli jistotu z RTG snímků. Kontrastní látku psovi nedal, že je to zbytečné. S manželkou
jsme ho upozorňovali, že se nám to vůbec nelíbí, že je
pejsek tvrďák a když kňourá, že to musí být něco vážného. Místo toho, aby ho důkladně prohmatal, mu dal
injekci a prášky a poslal nás domů.
Za 30 min. práce (z toho 20 min. jsem čekal, než se
vyvolá rentgenový snímek), jednu injekci a 1 rentgenový snímek si naúčtoval 1797,– Kč. Z toho 714 Kč
stála práce lékaře. (S porovnáním s veterinární klinikou v Českém Brodě je práce pana doktora za stejný
čas o 624Kč dražší, a to už není zanedbatelná částka.)
Z veteriny jsem odcházel rozčarován nejen z ceny,
ale hlavně z toho důvodu, že pes stále naříkal a prohlídka doktora Vlacha mě nepřišla vůbec profesionální a důkladná. Vrátili jsme se domů a doufali tedy,
že doktor Vlach měl pravdu, že to nic není. Bohužel
neměl! Asi kolem 20:00 pes začal opět hodně naříkat a tak jsem ho zkusil prohmatat. Na levém boku
jsem našel něco, o čem jsem věděl, že tam nepatří
a tušil jsem, že je zle. Okamžitě jsem zavolal známé
a ta mi dala číslo na svého veterináře, kterému jsem
zavolal a ten mi do telefonu řekl, že je to na 99%
torze sleziny a abych psa okamžitě naložil a přijel.
Po příjezdu se to potvrdilo: TORZE sleziny a částečně žaludku. Pan doktor psa odoperoval a nyní se
modlím, aby bylo vše OK. Kdybych tohle zavolal
ochotnému doktoru Vlachovi, určitě by mi řekl, abych
přijel až zítra.
Asi každý si dovede představit to čekání, jestli pes
přežije nebo ne. U těchto operací záleží na každé mi-
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nutě. Čím dřív přijedete tím lépe. To by se zkušenému
veterináři nemělo stávat, aby neodhalil torzy sleziny
i s využitím RTG a já za tři hodiny po něm jako laik
ano!!! Kdybych už o torzích něco nevěděl a nedal na
chování svého psa a uposlechl rad doktora Vlacha, pes
by zemřel….I když stále nemá vyhráno, nemusel trpět
tak dlouho, kdyby doktor Vlach svoji práci dělal svědomitě a zodpovědně.
V neděli
jsem se zastavil u doktora Vlacha s tím, že chci vrátit
peníze za jeho chybnou diagnózu. Souhlasil, ale že
chce viděl zprávu od doktora, který ho operoval. Řekl
jsem, že mu tu zprávu dnes přivezu, že jedeme ze psem
na kontrolu po operaci. V 18:45 jsem k doktoru Vlachovi dorazil s konstatováním, že zprávu budu mít až
zítra, protože mi jí pan doktor nestihl napsat a že se
pro peníze zítra zastaví manželka.
Najednou obrátil, že chybu neudělal a že si můžu
třeba stěžovat. Začal vykládat, že pes to v době, kdy
ho prohlížel, torzi ještě neměl, že jsem to musel vidět. Odpověděl jsem mu, jak jsem to měl vědět, vědět když nejsem doktor, přitom pes u něj v ordinaci
naříkal. Myslel si asi, že si ztěžovat nebudu, protože
jsem byl na jeho extra drahé klinice v zašpiněných
kraťasech. Asi jsem v jeho očích vypadal jak chuďas
a člověk, který si zanadává a nic nepodnikne. Zmýlil
se.
Rozčílil jsem se s tím, že to tak nenechám. Navíc mi
doktor Vlach odmítl dát RTG žaludku mého psa, přitom je to můj majetek a mám na něj právo. Proč mi ho
odmítl dát?! Když jsem mu řekl, že ten rentgen chci,
řekl mi, že má už zavřeno, že mi ho nevydá. PROČ??
Říkám mu, že se tedy zastavím zítra, že mám na něj
plné právo a on mi na to řekne, že mi ho nevydá, že
bych ho zničil - to je opravdu logika. Pan doktor se do
toho pěkně zamotává, proč bych ten rentgen ničil, když
ho chci použít jako důkaz proti němu.!!!
Mám nyní šanci tento spor vyhrát, když jsem si zcela jistý, že ten rentgen určitě vymění za jiný? Když už
se nedomůžu svého práva a doktor odmítá uznat chybu a myslí si, že je nedotknutelný, chci vás všechny
o tomto případu informovat. Ty peníze vem čert, ale
jde o to, aby to příště neudělal dalšímu psovi. Proč
mám platit tak nehorázné peníze za nic a navíc s chybnou diagnózu. U torze rozhoduje každá minuta. Kdybych dal na jeho rady, tak pes mohl do rána zemřít.
Pan doktor Vlach se chlubí, jaké má přístroje na své
veterině, ale zřejmě je neumí používat, potřeboval by
přezkoušet z RTG posuzování snímků i ze SONA, protože jsme u pana Vlacha byli nedávno i s fenkou na
podezření z gravidity a on tím sonem jezdil po břiše
úplně někde jinde, než by měl.
Lituji toho, že můj veterinář měl v době, kdy se mi to
stalo, dovolenou. Nenechte se jen tak odbýt a pokud
jste si jisti, že lékař vašeho psa špatně ošetřil, nevěnoval mu dostatek péče, braňte se, při nespokojenosti
s veterinárním lékařem podejte stížnost na veterinárního lékaře na Revinzní komisi KVL ČR. Formulář je
uložen na www.kvl.cz.
Bc. Ladislav Jupa
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Šílenci za volantem
Dne 6. července kolem 16 hodiny se vracela moje
manželka z Prahy. Vystoupila z autobusu u Bazaru
a přecházela po přechodu na druhou stranu Slavětínské. Auto jedoucí od nádraží zastavilo, řidič, jedoucí
od Šestajovic, si asi vzpomněl na přednost chodců na
přechodu až na poslední chvíli. Ale také zastavil.
Další automobil přijíždějící od nádraží jel buďto příliš rychle, nebo měl nějaké jiné problémy, takže nezastavil, a protože by došlo k havárii, strhnul volant vlevo. Vyvrátil keře a mladou lípu a po chodníku se řítil
dál. Málem přizabil pána, který kráčel po chodníku. (jenom mimochodem - tento pán je bývalý voják Svobodovy armády, který prošel peklem bojů na Dukle). Pak
z místa ujel, aniž by se podíval, zdali někoho nezranil.
Příslušník Městské policie hlídkující opodál našel na
místě jeho SPZ, pátráním se ale zjistilo, že je kradená.
S ohledem na výše popsanou událost proto prosím –
je žádoucí považovat řidiče spíše za neukázněné
a nepozorné podivíny a být velmi opatrným na přechodech pro chodce. Sám jsem roky ř idič a často
s obavou, když zastavuji před přechodem, pozoruji,
kterak se na mne řítí zezadu šílenec za volantem.
A stoje na přechodu, spíše předpokládám šíleného
podivína za volantem, který si rychlou jízdou potřebuje posílit své ego. Místy skutečně mám dojem, že šílenec za volantem je těžce frustrován svým duševním
nebo fyzickým nedostatkem – často dobře ukrytým a svůj handicap – počínaje možná ejakulatio praecox
a pokračuje erektilní dysfunkcí až k impotenci - včetně té duševní – ukájí brutální a bezohlednou jízdou.
Zároveň upozorňuji již opakovaně, že v Klánovicích
na většině silnic platí pravidlo pravé ruky a že zdánlivá
přednost je skutečně pouze zdánlivá. Toto také často
šílenci za volantem neví a nerespektují.
Jaroslav Brabenec

od sousedů

Oznámení
Městská část Praha 21 vyhlásila dle § 281 a násl. zák.
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů obchodní veřejnou soutěž (dále jen
OVS) o nejvhodnější návrh na vypracování architektonické studie a na uzavření smlouvy o výstavbě
dle § 17 a násl. zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů,
v platném znění, na akci:
„Výstavba domu seniorů v Újezdě nad Lesy“
Základní cíl zadání této OVS je v souladu s Obchodním zákoníkem, ale mimo režim zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, transparentní zajištění výstavby domu seniorů pro vyhlašovatele a obyvatele hl.
m. Prahy, avšak bez použití veřejných prostředků jak
z rozpočtů hl. m. Prahy, tak i vyhlašovatele.
Výstavba domu seniorů v Újezdě nad Lesy bude re-
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alizována na základě Smlouvy o výstavbě mezi vyhlašovatelem a vybraným obchodním partnerem na pozemku vyhlašovatele. Vyhlašovatel se bude podílet na
výstavbě domu seniorů pouze formou vkladu pozemku č. parc. 1405/1 v k. ú. Újezd nad Lesy, na kterém
bude dům seniorů s bytovými jednotkami vystavěn.
Vybraný obchodní partner, jakožto druhý stavebník,
zajistí v souladu s právními předpisy potřebnou technickou dokumentaci a komplexní realizaci stavby
(tj. vlastními silami popř. pomocí jiné osoby) až do právní moci kolaudačního rozhodnutí. Ve Smlouvě budou
přesně vymezeny jednotky, které budou v poměru mezi
hodnotou pozemku vloženého ze strany vyhlašovatele
a výdaji obchodního partnera na výstavbu bytových
jednotek s jednotkami ve vlastnictví vyhlašovatele
a které budou ve vlastnictví obchodního partnera.
Kompletní zadání OVS můžete získat na internetových stránkách Úřadu městské části Praha 21
(www.praha21.cz) v aktualitách. Lhůta pro odevzdání
návrhů končí dne 27. 9. 2007.

In – line Běchovice
Vedle tradičního silničního běžeckého závodu Běchovice-Praha pořádá TJ Sokol Běchovice za podpory ZŠ
Běchovice, Městské části Praha 14 a ÚMČ Praha-Běchovice 4.ročník jízdy na kolečkových bruslích. Tímto
podnikem využíváme pěknou trať s kvalitním povrchem
při vyloučení veřejného provozu.
1. Termín: 30. září 2007
2. Místo konání: Start: na 13 km silnice Českobrodská v Běchovicích. Cíl: Praha 9 Kyje, Českobrodská ulice – park Jiráskova čtvrť
3. Trať: totožná s tradiční tratí běžeckého závodu.
Délka je 5 km. Povrch je živicový. Kilometry budou
označeny po 1 km na vozovce.
4. Kategorie: Účastnit se mohou dospělí i mládež
bez rozdílu věku i pohlaví. U dětí do věku 12 let je
při jízdě doprovod rodičů nutný. Jízda nebude rozdělena na kategorie. Start všech je najednou.
5. Měření: Dosažený čas jednotlivých účastníků nebude
měřen a nebude určeno pořadí v cíli. Podle rozhodnutí pořadatele budou odměněna první 3 místa
a budou rozdány účastníkům jízdy ceny od sponzorů.
6. Startovní kancelář: V neděli 30.9. v ZŠ Běchovicích od 8.00 hodin nedaleko autobusové zastávky „Běchovice“. Uzavření kanceláře v den závodu je v 10:15 hodin
7. Start: 10:30 hodin
8. Přihlášky: Účastník získá ve startovní kanceláři
formulář přihlášky, který vyplní a při předání obdrží
startovní číslo. Písemné přihlášky předem nepřijímáme.
9. Doprava na místo startu: Start je dosažitelný
městskou hromadnou dopravou ze stanice metra
Černý most autobusovou linkou č. 261 nebo č. 250
do stanice Běchovice. Další možný spoj je ze stanice metra Palmovka linkou č. 109 do stanice Běchovice. Z cíle pak z autobusové zastávky Sídliště Jahodnice je možno použít autobusové linky č.
109,208 nebo 110 - směr metro.
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10. Startovné: Zdarma
11. Doprava tašek do cíle: 5 minut před startem bude
odjíždět ze startu dodávka, do které si mohou závodníci odložit věci, které jim budou odvezeny do
cíle a tam uloženy k vyzvednutí.
12. Vybavení: Doporučujeme chrániče kolen, loktů,
rukavice a především přilbu
13. Organizační výbor: ředitel závodu: Ing. Ivana Kafková, zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Svátek
14. Zdravotní služba: zdravotníci po trati - zajištěno
po 1 km a v cíli, na trati sanita
15. Telefon: po 18 hodině – 606515002, E-mail: Ivana.Kafkova@cchbc.com
16. Všeobecná ustanovení a doporučení: Trať je
uzavřena pouze pro veřejnou dopravu, autobusy
MHD projíždí ve své původní trase. Závodníkům
proto doporučujeme dodržovat pravidla silničního
provozu a pokyny pořadatelů. S výjimkou startu je
třeba jet v pravé části vozovky. Pokračování v jízdě
za cílem je zakázané.
TJ Sokol Běchovice

Město napravuje dřívější
nevhodné zásahy
V oblasti suchého poldru Čihadla budou rekonstruována koryta potoků. Připravená revitalizace této lokality je nejrozsáhlejší a největší přírodě blízkou obnovou
vodních toků v Praze. Suchý poldr Čihadla byl vybudován v 80. letech minulého století a slouží k zachycování přívalových srážek z povodí Rokytky, tedy
k rozlití vody na vhodném místě.
Lokalita je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla a dřívější technické úpravy koryt působí nepřirozeně a pro vodní faunu a flóru jsou nevhodné. Ani
pro rekreaci Pražanů nebyla lokalita příliš atraktivní.
„Obnovou se korytům potoků vrátí přírodní charakter
a v jejich okolí vznikne mnoho tůní a drobných vodních ploch. Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie JPD 2, z evropské kasy šlo na obnovu poldru
zhruba 9 milionů, hlavní město se podílí asi 5 miliony,
zbylé 3 miliony uhradí stát. Projekt bude dokončen
v dubnu 2008, veškeré práce mají na starost Lesy
hl. m. Prahy,“ řekl radní Petr Štěpánek při dnešním zahájení obnovy suchého poldru.
Svépravický potok bude odkloněn na sever až k přilehlému lesu a podél lesní cesty povede v trase příkopu až k psímu cvičišti, kde se opět setká s Rokytkou.
Potok se prodlouží zhruba o kilometr. Také soutok
Hostavického potoka s Rokytkou bude posunut dále po
proudu. Hostavický potok tak před soutokem stačí ještě opsat několik oblouků. Obnovené koryto Rokytky
povede v několika obloucích středem suchého poldru
a na třech místech bude křižovat původní trasu. „Napřímené koryto Rokytky bude částečně zasypáno. Ponechané hlubší části starého koryta budou rozšířeny
a vznikne tak soustava průtočných a neprůtočných
tůní,“ dodal radní Štěpánek.
Hloubka nových koryt bude maximálně 1m a sklon
svahů 1:2. V tůních budou některé břehy ponechány
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kolmé pro ptáky, kteří využívají tato místa ke hnízdění.
Nová koryta vodních toků budou osázena doprovodnou vegetací nejen keřovou a stromovou, ale i různými druhy mokřadních rostlin.
Informace z rady hl. m. Prahy

Z Dubče do Dubče
V sobotu 22. září pořádá turistický oddíl Jestřábi již
po šestnácté putování „Z Dubče do Dubče“. I letos
pro vás připravil vedle řady pěších tras (10 – 50 km)
a dvou cyklotras (cca 40 a 70 km), směřujících do okolí
Dolních Počernic, Hloubětína a Vinoře i krátkou trasu
pro děti, plnou her, soutěží a pohádkových postaviček.
Start je v klubovně oddílu Jestřábi v Dubči (ul. Bezprašná) od 7:30 do 10 hodin pro pěší trasy a cyklotrasy, respektive od 9 do 12 hodin pro „pohádkovou“ trasu. Odměnou vám bude vedle příjemně stráveného
podzimního dne (a třeba i nově poznaných zajímavých
míst ve svém okolí) účastnický glejt a řada pamětních
razítek. Bližší informace můžete získat na webových
stránkách http://zdubcedodubce.webpark.cz či na telefonu 777 063 340 (J. Moravec).

Ptáci napříč kontinenty
Vážení čtenáři,
V minulém čísle jsme vás podrobněji informovali o výstavě s uvedeným názvem, která se koná v subtropickém skleníku Botanické zahrady Univerzity Karlovy
v Praze v ulici Na Slupi poblíž Karlova náměstí. Dnes
jen opakujeme, že výstava je přístupná denně od 9 do
18 hodin až do 9. září (poslední den jen do 16 hodin).
redakce KZ

Benefiční aukce
pro Neposedu
Ve čtvrtek 28. června se v Praze-Běchovicích uskutečnila Benefiční aukce pro Neposedu, konaná
pod záštitou starosty MČ Praha-Běchovice Ing. Jiřího
Santolíka.
V průběhu celého odpoledne měli účastníci možnost
seznámit se s programy, které celoročně provozuje
občanské sdružení Neposeda, a zhotovit výrobek
v tvůrčí dílně sdružení, který následně věnovali do
aukce.
Program byl zahájen slavnostním otevřením dětského hřiště u tělocvičny, na jehož renovaci se spolupodílela městská část Běchovice a Neposeda o.s v rámci
projektu Local to Local.
Během benefiční akce si převzali úspěšní účastníci
1. bloku Vzdělávacího a poradenského programu (VPP)
osvědčení z rukou zástupců Úřadu práce hl. m. Prahy,
předsedkyně sdružení, vedoucí projektu a lektorů. VPP
je určen pro rodiče, kteří se po rodičovské dovolené
vracejí zpět na trh práce. Aktivity projektu jsou bezplatné díky finanční podpoře z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky.
Pro menší děti bylo připravené loutkové představe-

strana

43

ní souboru Loutky bez Hranic s výtvarně-divadelní dílnou. Pro mládež a metalové fandy zahrála po skončení aukce začínající nadějná běchovická skupina
BlackStorm, která byla předskupinou metalové formaci Salvorod.
Stěžejní událost - benefiční aukce, proběhla v příjemné
a zábavné atmosféře. Celým odpolednem přítomné provázeli moderátoři L&P. Výtěžek z vydražených darovaných
a vyrobených předmětů činí 12 410,- Kč. Všem, kteří
věnovali dary do aukce, či se samotné akce osobně zúčastnili, velice děkujeme, že tímto způsobem
podpořili činnost občanského sdružení Neposeda.
Za Neposeda o.s.
Bc. Melanie Zajacová - předsedkyně sdružení
e-mail: melanie@neposeda.org, mobil 605 861 109

Klánovický

zpravodaj

9

XVI. ročník

strana

44

Klánovický

zpravodaj

9

XVI. ročník

strana

45

Naši jubilanti
V měsíci září se dožívají významného životního jubilea
tito naši spoluobčané:
Karel Zámiš
Zdena Svatková
Miloš Štěp
Věra Tesařová
Josef Vajce
Věra Draždíková
Přejeme jim ještě mnoho šťastných let!

Důležitá telefonní čísla

Telefonní čísla na hasiče a záchranku:

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

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

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

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

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

ÚŘAD MČ PRAHA 21
www.praha21.cz
adresa: Staroklánovická 260,
190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
tel. ústředna: 281 012 911
fax:
281971531
úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30
pátek:
8:00 - 12:00
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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

ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně
●

kácení a prořezávání stromů
prováděné i pomocí horolezecké techniky

●

frézování pařezů

●

štěpkování větví

●

sekání a provzdušňování travnatých ploch

●

stříhání živých plotů

●

úprava dlouhodobě neudržovaných
pozemků

●

sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů

●

návrhy, realizace
a celoroční údržba zahrad

Eduard Pacák
Slévačská 902, 198 00 Praha 9 - Lehovec
mobil: 605 789 346

ŽHAVÁ NOVINKA
VE STUDIU TÁLÍ
( V jehličině 679, Klánovice; P-9;
u koupaliště; konečná stanice 261)
,,

KYSLÍKOVÁ mikro-aplikace
výživné látky do pleti
Cena: 250 Kč
INFORMACE: 606 512 746
OBJEDNÁVKY: 28196 3106
www.studio-tali.wz.cz
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www.zahradnictvijirny.cz
okrasné rostliny,
ovocné stromky,
květiny, osiva
substráty, hnojiva, pesticidy
a další doplňkový sortiment

PROJEKTOVÁNÍ
A REALIZACE ZAHRAD
otevřeno Po - Ne
tel.: 603 477 481
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O.s. Neposeda hledá dobr
dobro
ovolníky pro různé
činnosti ve své organizaci.
Dobrovolníci si mohou vybrat např. z těchto
oblastí činností: práce s dětmi nebo mládeží
(příprava a vedení klubového programu, příprava
speciálních akcí – výlety, koncerty, promítání…,
účast na klubech), úklid, drobné úpravy kluboven
a okolí kluboven, ITpráce…aj (třeba máte nápad
jak být naší organizaci prospěšní a my to
v inzerátu neuvádíme). Máte-li zájem o jakoukoli
spolupráci, ozvěte se nám na tel.: 739 090 932,
vaclava@neposeda.org, www.neposeda.org

Douč
ování v předmětech: Matematika, Český
Doučo
jazyk, Anglický jazyk (a v případě většího počtu
zájemců i jakýkoliv jiný předmět) v rozsahu učiva
ZŠ. Zajišťuje o.s. Neposeda, cena: 150kč/hod.
V případě zájmu nás kontaktujte: 739 090 932,
vaclava@neposeda.org, www.neposeda.org

„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ

Klánovický

zpravodaj

9

XVI. ročník

strana

50

YMCOD CZ spol. s r. o.
obchodní spol. v Šestajovicích, PHA - východ

Kurzy anglického
jazyka v Klánovicích

příjme do malo a velkobchodu
na pozici asistenta(tku)
administrativy a obchodu.
Komunikativní AJ slovem i písmem,
PC, ŘP, spolehlivost, samostatnost.
Tel. č.: 774817130.
Předem děkuji,
Richard Vít
Fakturační adresa:
Korespondenční adresa: Šestajovice,
Myslivečkova 863, 250 92
YMCOD CZ, spol. s r.o.
Františkovská 650
460 01 LIberec 1
IČ: 27287769, DIČ: CZ27287769
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Zde zůstalo místo,
ale zatím to neřeším,
protože se stále dějí změny.
Tak uvidíme...
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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 září 2007
Čtvrtek 6.9.2007, 20.00 hod.!!

KINO - ROMING

ČR,Rumunsko,SR, 2007, 105 min,komedie, přístupný , režie: Jiří Vejdělek, hrají: Bolek Polívka, Marián Labuda, Vítězslav Holub,Jean Constantin,
Vladimír Javorský, Oldřich Vlach, Corina Moise, Eva Leinweberová. Komediální road-movie ROMING o cestě tří mužů za tajemnou nevěstou,
nabízí lákavý mix atraktivní situační komiky, laskavého humoru a typické člověčiny v duchu nejlepších tradic české veselohry.

Neděle 9.9.2007, 16.00 hod.

RODINNÉ KINO - OŠKLIVÉ KÁČATKO

2006, Dánsko, animovaný, rodinný, 90 minut, dabing, režie: Michael Heger. PŘEDSTAVTE SI SVĚT PLNÝ SKĚLÝCH, SLUŠNĚ VYCHOVANÝCH
A INTELIGENTNÍCH ZVÍŘÁTEK...TAK S TÍM TEDA ROZHODNĚ NEPOČÍTEJTE :-) Vstupné :65,-Kč

Pondělí 10.9.2007, 18.00 hod.

JOSEF VAJCE - ZAHÁJENÍ KOMORNÍ VÝSTAVY

Výstava je uspořádána na počest významného životního jubilea našeho klánovického spoluobčana - akademického sochaře pana Josefa
Vajce.

Úterý, 11.9.2007, 18.30 hod.

T.G.MASARYK - VEČER K 70. VÝROČÍ ÚMRTÍ NAŠEHO PRVNÍHO PREZIDENTA

Jako na humanistu vzpomene na TGM paní Marie L. Neudorflová Ph.D z Masarykova ústavu Akademie věd ČR. Za podpory ÚMČ Klánovice
a Klánovického fóra připravil Klub 2002.

Čtvrtek 13.9.2007, 19.30 hod.

KLUBOVÉ KINO - RED ROAD

VB,Dánsko, 2006, 113 minut ,drama,české titulky, od 15 let, režie: Andrea Arnold. Hrají: Kate Dickie, Tony Curran, Martin Compston, Natalie
Press. Jackie pracuje jako operátorka bezpečnostního kamerového systému na monitoru.Jednou zahlédne muže, o kterém si myslela, že už ho
nikdy neuvidí. Posedlost, s níž neznámého muže začne pronásledovat, ji brzo dovede do Red Road. Jackiino skrývané tajemství tady začně
vyplouvat na povrch a drama o posedlosti tak směřuje k překvapivému rozuzlení. Hlavní cena poroty Cannes Film Festival 2006

Neděle, 16.9.2007, 19.30 hod.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – PLEŠATÁ ZPĚVAČKA
DIVADLO NA TAHU

Slavná komedie jednoho z otců francouzského absurdního divadla Eugéne Ionescoa, o pustých hlavách a jejich konvenčních kotrmelcích
v podání Divadla na tahu. www.divadlo.cz/divadlonatahu překlad: Jiří Konopek, dramaturgická úprava: Václav Havel, režie a scéna: Andrej Krob,
Hrají:Tereza Dlasková, David Bělohradský, Ilona Semrádová, Vítek Březka, Kateřina Krobová a Ivo Bureš
Vstupné: 90,-Kč, studenti a senioři 70,-

Úterý 18.9.2007, 19.30 hod.

KINO - SIMPSONOVI VE FILMU

USA, 2007, 88 min, přístupný, 100 min, režie: David Silverman. Vaše rodina není to nejhorší, co vás kdy potkalo. Jeden z nejúspěšnějších
televizních seriálů se konečně dočkal prvního celovečerního filmového zpracování.

Čtvrtek 20.9.2007, 19.30 hod.

KLUBOVÉ KINO - POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL

VB, 2006, 123 min, drama, titulky, od 15 let, režie: Kevin Macdonald. Hrají: Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Gillian Anderson
Vystudovaný skotský lékař Nicholas Garrigan (James McAvoy) odlétá do Ugandy, kde mu nový prezident Idi Amin nabídne, aby se stal jeho
osobním lékařem. A právě v tomto osudovém okamžiku začíná jeho cesta do šokujícího zákulisí jedné z nejstrašnějších hrůzovlád v Africe. Film
již získal řadu cen na mezinárodních festivalech.

Sobota, 22.9.2007, 9.00 hod.

MISS KLÁNOVICE

Kadeřnický salon La Famme majitelky ing.Simony Jirkové ve spolupráci s Martinem Šmídem pořádá charitativní den pro Dětský domov
v Klánovicích. Čeká vás den plný zábavy, v jehož rámci se budou také slečny ucházet o titul Miss Klánovice(více v KZ č.6 a 7-8. a na plakátech).

Klánovický

zpravodaj
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KLUBOVÉ KINO - WARHOLKA

USA, 2006, 90 min, drama od 15 let, režie: George Hickenlooper. Hrají: Sienna Miller (Edie Sedgwick), Guy Pearce (Andy Warhol), Hayden
Christensen (Billy Quinn). Když Andy potkal Edie, život se stal uměním. Slíbil jí, že z ní udělá hvězdu, jakou vždy chtěla být. Svůj slib splnil beze
zbytku. Konec její kariéry i života přišel ale stejně rychle a brzy, jako její závratný vstup do světel reflektorů. Film se před příchodem do kin
potýkal se spoustou problémů. Například Bob Dylan chtěl zarazit promítání tohoto snímku. Film podle něho prý naznačuje, že múza Andyho
Warhola zemřela právě kvůli němu...

Na říjen připravujeme:

Pondělí 15.10.2007, 10.00 hod.

DĚTSKÉ DIVADLO – PRINCEZNA A DRAK (DIVADLO VYSMÁTO)

Rezervace a ceny vstupenek
●

Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,-Kč pro dospělého
a 60,-Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný
průkaz)

●

Rezervace vstupenek nově na webu www.klanovickeforum.cz ; či v KCB během akcí
nebo telefonicky na 604288076

Projekt Multimediálního prezentačního, školícího
a kulturně-společenského centra v Klánovicích
podpořila ze svých zdrojů Evropská unie.

Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytují tito významní dárci a podporovatelé:

Veřejná grantová podpora
ÚMČ Praha – Klánovice

Firemní dárci

program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život!
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ZNALECKÁ STAVEBNÍ
KANCELÁŘ
SOUDNÍ ZNALEC V OBORU OCEŇOVÁNÍ
NEMOVITOSTÍ PRO STAVBY
-

OBYTNÉ
OBČANSKÉ
PRŮMYSLOVÉ
ZEMĚDĚLSKÉPOZEMKY
LESY

ING VLADIMÍR ŠAJNER
250 92 ŠESTAJOVICE
REVOLUČNÍ 718
TEL.: 607 869 762
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REALITNÍ KANCELÁŘ

Praha

A
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ANNA SPÁČILOVÁ

21-Újezd nad Lesy, Soběšínská
Tel./Fax: 281 972 217
Mobil: 602 288 460
anna.spacilova@worldonline.cz

S

1788

Naléhavě hledám pozemek, i s
chatou
v okolí ulic Aranžérská,
Kuchařská, Blešnovská, Nové
Dvory pro konkrétní klienty,
cenu
akceptuji

++ prodej ++ pronájem ++ právní
servis ++ odhad nemovitostí ++
finanční poradenství ++
Hledáme pomocníka pro práci na zahradě

ZTRATIL SE NÁM PEJSEK
(sekání trávy, rytí záhonů atd.).

30.10. v Klánovicích
šedo – hnědý
YORKSHIRE
zaplatíme nálezné

Zájemci volejte 603-519 979

HLEDÁM DŮCHODCE
na úklid a krmení
drobných domácích zvířat

tel.: 606 758 992
cca 2 – 3 hodiny denně,
celoročně, Klánovice
MANŽELÉ, inženýr a střed. uč. angličtiny,
koupí menší dům v Klánovicích,
nebo shánějí pronájem bytu ve starší vile
nebo domě s možností výpomoci kolem domu
popř. zahrady. (2+1,3+1)
Telefon: 737 284 001, 605 380 329

vážní zájemci,
kontaktujte mne, prosím, na
tel.: 732 475 072

