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Editorial
Vážení spoluobčané, blížíme se do závěrečné rovinky
našeho čtyřletého běhu klánovickými soudobými dějinami. Byl bych rád, abychom se soustředili spíše na další
správní období a upustili od politické denunciace společenského života v Klánovicích. Ostatně tento jev probíhá
na všech úrovních naší politické scény a jeho praktický
výsledek nás může, podle zákona schválnosti, nemile
překvapit. Neopisujme proto na poslední chvíli od těch
větších hráčů a věnujme se spíše hledání možností vzájemného porozumění. Je to doopravdy třeba. Jako
dosud jediný editor KZ jsem se rozhodl – ovšem po konzultacích – omezit publikaci článků budících spíše rozruch na elektronickou stránku – KZ +. Není milé, když
dostávám připomínky že periodikum by se mělo jmenovat např. Klánovický štváč. Vím, někoho pohorší názor
jedné strany, jiného zase té druhé. Doufám, že alespoň ti,
kteří již jsou unaveni rétorikou to takto pochopí. S poděkováním za přečtení
Jaroslav Losert

Informace z ÚMČ

Zlepšení dopravy v Újezdě
nad Lesy a v Klánovicích
Od 30. dubna 2010 dojde z důvodu zlepšení dopravní
obslužnosti Újezdu nad Lesy a Klánovic k následujícím trvalým změnám v provozu autobusových linek PID. Stávající autobusová linka 251 v trase Nádraží Klánovice –
Sídliště Rohožník, která navazuje na vlaky linky S1
ve směru Masarykovo nádraží, bude nově v provozu až
do půlnoci a celodenně také v nepracovních dnech
každých 30 minut. V zastávce Nádraží Klánovice budou
mít řidiči linky 251 povinnost vyčkat příjezdu vlaku
od Prahy i v případě jeho zpoždění.
Rozšířením provozu linky 251 bude zajištěno spojení
prakticky od všech, a zároveň na všechny, vlaky S1 v Klánovicích, odkud trvá cesta do centra Prahy pouhých
22 minut. Oblast Újezdu nad Lesy a sídliště Rohožník tak
bude obohacena o plnohodnotné, rychlé a celotýdenní
spojení s centrem města, bez rizika uvíznutí v kolonách
na Českobrodské ulici. Zároveň bude upraven jízdní řád
linky 261 pro lepší návaznost na vlaky a od vlaků také
pro obyvatele Klánovic. V současné době jsou na všechny
vlaky linky S1 nasazeny pouze moderní klimatizované
elektrické jednotky CityElefant.
V souvislosti s posílením návazné dopravy na vlak dojde také k mírné úpravě provozu linek 109 a 250. Na linku
250 budou v pracovních dnech nově nasazeny kloubové
autobusy, a proto dojde k úpravě intervalů této linky v přepravních špičkách pracovních dnů.
K této změně připravila organizace ROPID informační
leták s jízdními řády vlaků linky S1 a návazné autobusové
dopravy. Tyto informační letáky najdou všichni obyvatelé
Újezdu nad Lesy a Klánovic ve svých poštovních schránkách. Dále budou k dispozici na úřadech MČ Praha-Újezd
nad Lesy a Praha-Klánovice a samozřejmě také ke sta-
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žení na webových stránkách www.ropid.cz. V den změny
30.4.2010 budou v terénu také naši informátoři, kteří cestujícím poradí a nabídnou tyto a další informační materiály o Pražské integrované dopravě.
Věřím, že naše snahy, zejména o přestupovou dobu,
budou realizovány a že spolupráce radnice jak s ROPIDEM, tak i DP HMP a.s. se bude dále rozvíjet ku prospěchu obou stran. Vím, že zbývá vyřešit problém osob starších 70 let, kteří ještě na ČD musí mít jízdenku, ač
ostatními prostředky MHD jezdí zcela zdarma (říkám tomu
„na vizáž“). Prosím občany aby své postřehy a zkušenosti
sdělovali na ÚMČ. Děkuji Vám.
Materiál ROPIDu doplnil J. Losert

Prodej inventáře
Úřad MČ Praha-Klánovice odprodá z vyřazeného inventáře:
Desinfekční přístroj Aligátor
Desinfekční přístroj OZONÁTOR 185
Desinfekční přístroj UVC 400 INOX
Cena bude stanovena dohodou
Informace na tel. čísle 281 960 216 – Ing. Klarisa Milerová
popř. v úředních hodinách
Po, St: 8.00-12.00 a 14.00-18.00

Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha – Klánovice
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny

v sobotu 15. 5. 2010 od 9,00 hod. do 13,00 hod
na místech:
Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova za restaurací
SAMOS u transformátoru)
Přimské náměstí
Aranžérská (křižovatka s ul. Nové Dvory u separovaného
odpadu)
Alena Janoušková

Mobilní sběr nebezpečného
odpadu
Barvy, baterie všech druhů, včetně olověných akumulátorů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry,
tuky, výbojky a zářivky můžete předat obsluze sběrového
vozidla

13. 5. 2010 (úterý)
na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
17.40 hod. – 18.00 hod.
ul. Krovova (u pizzérie SAMOS)
18.10 hod. – 18.30 hod.
Přimské nám. (u autobusové zastávky)
18.40 hod. – 19.00 hod.
Alena Janoušková
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
možná, že to není právě to nejlepší, psát „slovo“ na závěr
práce nad Zpravodajem. Už se tak stalo, díky shodou jiných povinností a tak snad prominete pokus, objasnit některé citlivé problémy v našem místním dění.
Stále se potýkáme s problémem referenda. Neznáme
ale všechny souvislosti jak výsledek hlasování proměnit
v kýženou skutečnost. Je nutné přijmout jednu zapadlou
skutečnost. Výsledek referenda je občanským vyjádřením
vůle zachovat les a tuto vůli zakotvit v územním plánu hl.
m. Prahy (ÚP). Zatím, co se projednává koncept nového
ÚP, platí starý a ten bude platit až do definitivního schválení nového ÚP. Ze zákona o hl. m. Praze vyplývá, že ÚP
(nebo jeho změnu) může schválit řádně zvolené Zastupitelstvo, v našem případě Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
A tam a v tom budoucím bude nutno hledat oporu
pro prosazení variantních verzí ÚP – bez golfového areálu v Klánovickém lese. Pokud se v některém z článků tohoto čísla píše, že jsem úředník, je to hluboký omyl, nejsem zaměstnanec ÚMČ. Referendum je nadřazeno
nad rozhodnutí Místního zastupitelstva a to platí pro každého zastupitele.
V současnosti se na Oboru územního plánu se projednávají dva dokumenty: 1) koncept ÚP hl. m. Prahy;
2) územní studie Klánovice-sever. Z logiky věci vyplývá, že
přednost má ÚP hl. m. Prahy, což je pro nás opět tristní.
Něco podobného se totiž stalo v letech 1998 – 1999, kdy
urbanistická studie MČ Praha-Klánovice byla sice přijata
do nynějšího ÚP Prahy, ale nebyly dopracovány složky regulativů, podle kterých by se řídil Stavební úřad při povolování staveb v Praze-Klánovicích. O tom, že již v této
době byly zaneseny plochy na „Hornopočernicku“ jako
stavební, málo kdo ví a snad již nikdo neví, že rozsah zástavby byl právě v té době redukován na plochu, kterou
zakoupila společnost UBM.
Termín „Duškovice“ je obstarožní ukázkou obecné nevědomosti. Vznikl v době II. zastupitelstva a od té doby se
příležitostně traduje. Při tom každý, kdo šel k volbám do
Místního zastupitelstva, věděl jak se jmenuje tajemník
MÚ a určitě znal i jména kandidátů, kterým dával svůj hlas.
Takže ruku na srdce, zklidněme vášně. Konec konců –
epitet na téma přezdívky obce může být i více.
Malá douška k personalistice na MÚ. Je v pravomoci
starosty odvolat tajemníka, musí k tomu však mít souhlas ředitele MHMP. Žádost musí podložit konkrétními
fakty, které ředitel MHMP zváží a souhlas buď vydá
nebo nevydá. Tento akt je správního charakteru a bohužel, vinou důrazného požadavku na projednání a hlasování o jiném správním úkonu – kácení stromů na pozemcích FGRP – byl silně zkomolen a vyzněl vůči panu
tajemníkovi jako necitlivý. Nezodpovězená otázka je, zda
pochybení, která jsou zdůrazňována, mají tak závažný
charakter, aby bez předchozího řízení (např. výtky chyby)
byly důvodem k výměně. Pro uklidnění, že obec nic nedělá – oznámení o výsledku referenda bylo hlavní součástí „připomínek MČ Praha-Klánovice k ÚP hl. m.
Prahy“ a bylo dodáno právě tam, kam patří – na OÚP
HMP. Na závěr – na ÚMČ probíhají téměř neustále kon-
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troly, ale žádná z nich nepřišla s nalezením závažné
chyby pana tajemníka.
Pozn.: o správním úkonu se ze zákona nehlasuje!
Na „kraslicovém dnu“ na místním koupališti jsem byl
také dotázán, zda budu v VI. Volebním období kandidovat.
I kdybych měl svatozář – nebudu. Rád bych se totiž věnoval něčemu klidnějšímu než je tlumení vášní a hledání
schůdných řešení (v Klánovicích by to asi byl zázrak), protože již dlouho vím, že politika je uměním možného.
S poděkováním
Jaroslav Losert

Názory zastupitelů

Nová Beseda, téma pro všechny
Unavené srdce Klánovic volá o pomoc. I tak by se dal
uvést příspěvek o Besedě. Tento objekt je totiž ve stavu,
který si zasluhuje pozornost a nutně vyvolává debatu, co
dál. Je dobře, že zmíněné téma se před nedávnem dostalo na jednací stůl Komise výstavby a územního rozvoje
a posléze i na jednání zastupitelstva naší městské části.
Jak jste si možná povšimli, v minulém vydání KZ byla zveřejněna starostovská výzva pro ty z vás, kteří se k budoucnosti Besedy chtějí vyjádřit.
Ano, právě teď se otevřel prostor pro velkou veřejnou
diskuzi. Předpokládám, že nás v této souvislosti čeká
velmi složitá debata plná typických klánovických vášní,
sporů a nepochopení. Mohu to dosvědčit skrze jednu
osobní zkušenost. Stačilo, abych k tématu Beseda napsal
krátký text do předvolebních novin TOP 09 Pražský kurýr
a pověstná „klánovická šuškanda“ už vypustila do oběhu
velmi zkreslenou myšlenku, že „Karban chce zlikvidovat
Besedu“. Přitom opak je pravdou. Moc bych si přál, aby
ještě současné zastupitelstvo nastartovalo proces, na jehož konci bude nová, krásnější Beseda. Představuji si objekt, v němž najde místo knihovna s prostornou čítárnou
a kde budeme mít moderní společenský sál pro různá setkání a také klubové kino. V rámci vizionářských úvah si
umím představit (například) originální „retro“ kavárnu
a třeba i prodejnu knih, obrazů, keramiky, hudebnin…
Samozřejmě, že další důležité otázky se týkají architektonického řešení a financování. I když tím asi inspiruji zdejší výrobce pomluv a drbů, dovolím si napsat, že by bylo nejlepší
hledat v místních zdrojích a příliš nespoléhat na cizí pomoc.
Obecní srdce by totiž mělo být především klánovické.
Jiří Karban

Jaká je pravda?
V posledním čísle KZ jsem napadán pány Drbalem,
Křížkem, Lukášem, Šafránkem, Kubíčkem, Sršněm, Duškem a dalšími řadou nepravd. Někteří občané mě upozorňují, že tento mimořádný „zájem“ o mou osobu je pro
mě vlastně vyjádřením druhé strany, že jsem v aktivitách
za zachování celistvosti Klánovického lesa byl docela úspěšný, takže z tohoto pohledu díky pánové za vaše
uznání. Na „názory“ tohoto společenství nehodlám reagovat s výjimkou „kritik“ napadajících nejen mě, ale
i Stranu zelených.
Konkrétně pan Kubíček a pan Sršeň uvádějí v posledním KZ, že právě Strana zelených se svým sta-
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rostou zanedbala koncepci rozvoje Klánovic, studii
Klánovice-sever a nový územní plán.
K tomu uvádím konkrétní následující jednoznačná fakta:
Zápis z jednání Zastupitelstva Městské části Praha Klánovice dne 20.01.2009 konaného v KC Beseda (viz webové stránky naší MČ).
„Bod 3. Seznámení se stavem rozpracovanosti nového
územního plánu hl.m.Prahy. Pan starosta seznámil přítomné s územním plánem hl.m.Prahy a navrhl toto usnesení: ZMČ Praha Klánovice bere na vědomí předložené informace ke stavu pracovní verze Územního plánu
hl.m.Prahy. Hlasování: souhlasí všichni.“ (Tedy i p.Kubíček.)
„Bod 4. Veřejné projednání návrhu Koncepce MČ
Praha-Klánovice č. I.
Pan starosta seznámil přítomné s prvním návrhem koncepce městské části. Vzhledem, k tomu, že předčítání
celé koncepce, která má 133 stran by trvalo velmi dlouho,
navrhl ing. Kubíček, aby tato koncepce byla projednána
v časovém limitu 40 minut. S tímto návrhem souhlasilo
6 zastupitelů a tím byl časový limit na projednávání určen
od 20.05 do 20.45.
Tento časový limit byl panem starostou dodržen a poté
bylo navrženo toto usnesení: ZMČ Praha-Klánovice:
I . bere na vědomí veřejné projednání dokumentů tvořících jádro budoucí koncepce MČ Praha-Klánovice. II.
ukládá starostovi přínosné připomínky zapracovat do
současného návrhu Koncepce MČ Praha-Klánovice č. I.
A takto upravenou koncepci, jako Koncepci MČ PrahaKlánovice č.II., předložit ZMČ v souladu s usnesením
ZMČ č. 47/2008, tj. do konce 1. čtvrtletí 2009.
Hlasování: všichni souhlasí s tímto usnesením.“ (Tedy
opět i p.Kubíček.)
Jak vyplývá z uvedených Usnesení, tyto prezentace
jsem osobně ve spolupráci s komisemi připravil a veřejně
v kině Beseda 20.1.2009, ještě před mým odvoláním,
stačil v poskytnutém časovém limitu přednést a promítnout. Dále tyto prezentace byly občanům měsíc předem
k dispozici v knihovně a na úřadě. Ale takto to pánové Kubíček a Sršeň hodnotí jako „zanedbané“. Když však současný starosta pan Losert v dalších dvou letech v tom neudělá vůbec nic, navíc v zásadním rozporu s platným
Usnesením zastupitelstva (Zastupitelstvo ukládá starostovi „upravenou koncepci, jako Koncepci MČ Praha-Klánovice č.II., předložit ZMČ do konce 1. čtvrtletí 2009“),
prostě to do dneška ke spokojenosti jistých skupin odloží,
tak je to teprve podle těchto pánů o.k. Jelikož lze dále očekávat, že toto nebyla poslední „korektní“ kritika ve stylu
p.Kubíčka a jeho blízkých na mě a na Stranu zelených,
předem sděluji, že spoléhám na soudnost čtenářů a na
podobné neobjektivní účelové články už nemíním příště
reagovat.
Ladislav Hrabal, zastupitel, 19.4.2010

„Duškovice“, aneb
když docházejí argumenty…
Když docházejí věcné argumenty a klánovičtí Zelení se
dostávají vinou vlastních chyb, neznalosti a neodbornosti
pod tlak jiných politických subjektů či ztrácejí podporu vo-
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ličů, sahají celkem pravidelně i ke skutečně nedůstojným
osobním útokům a pomluvám, šířeným buď místní šeptandou ve stylu „jedna paní povídala“ nebo prostřednictvím svého, až na výjimky bulvárního, občasníku Čas
pro Klánovice (ČPK). Šesté, dubnové, číslo ČPK toto
konstatování jen potvrzuje. Toto dílko má sice pod svým
nadpisem uvedeno, že prý má jít o „občasník nezávislé
občanské iniciativy“, ve skutečnosti je však vydáván přímo
Stranou zelených (viz tiráž) a jeho šéfredaktorkou je
slečna Zorka Starčevičová (SZ), bývalá předsedkyně
místních Zelených a družka jejich současného předsedy
Giuseppe Maiello.
V březnu naši Zelení rozšířili po Klánovicích zjevně nepromyšlený a zřejmě pod velkým časovým tlakem připravovaný leták nazvaný úsměvně „Cesta z krize“, který
ve spojení s opravdu nepovedeným vystupováním jejich
zástupců (předseda Maiello a zastupitel Hrabal) na minulém zasedání zastupitelstva (17.3.2010) vedl až k jejich
obecnému zesměšnění. Patrně proto rychle vychází šesté
číslo občasníku a namísto věcné polemiky se skutečně
pádnými argumenty zástupců jiných politických subjektů
obsaženými v Klánovickém zpravodaji č. 4/2010 přicházejí
opět osobní útoky, výmysly a pomluvy…
Hned v titulním článku s fotomontáží ulice Slavětínské
a mých očí je mi patrně přisuzováno cosi jako nadpřirozená moc, neboť prý jsem schopen „ovládnout veškerou
politickou a administrativní moc“ Klánovic. Absolutní nesmysl, to je prostě neproveditelné. Při čtení těchto fabulací je tak ze strany racionálně uvažujícího čtenáře potřeba opravdu velké shovívavosti. Zdá, se že tito vtipálci
jsou snad schopni příště i tvrdit, že jsem se sám v prosinci
odvolal pěti hlasy z funkce místostarosty… Měli by si
uvědomit, že spíše, než o nadpřirozené schopnosti jednoho, patrně jde v tomto případě o malé schopnosti jiných, a to konkrétně zelených, politicky činných osob.
Kolektivně-anonymní autor tohoto článku podepsaný
slovem REDAKCE by si vedle hluboké sebereflexe mohl
třeba i projít výsledky minulých čtyř komunálních voleb
a zjistil by, že jsem se vždy umísťoval v nejužší špičce
zvolených zastupitelů a nasbíral celkem tolik hlasů klánovických občanů, že to, vyjma pánů starostů Oldřicha
Hanzala a Jaroslava Loserta, nemá v polistopadovém
období obdoby. Můj vliv na správu Klánovic byl tedy vždy
legitimně podložen demokraticky vyjádřenou vůlí voličů.
Tajemník klánovické radnice a můj otec v jedné osobě byl
do své funkce jmenován dnem 1.6.1998, tedy půl roku
před tím, než jsem byl poprvé zvolen do zastupitelstva
a jeho jmenování jsem tedy (i vzhledem k tomu, že jsem
tehdy finišoval studium na pražských právech) skutečně
nemohl nijak ovlivnit. Klánovickým místostarostou jsem byl
zvolen poté čtyřikrát v řadě za sebou, třikrát na návrh starosty Oldřicha Hanzala a naposledy na návrh starosty Ladislava Hrabala (SZ). Tuto funkci jsem vykonával celkem
jedenáct let a pět dní. Před každými následnými volbami
(2002, 2006) se někdo pokusil nadnést tzv. téma „Duškovice“ (tedy místostarosta a tajemník v příbuzenském
vztahu) a vždy bylo toto pseudotéma občany ve volbách
poraženo na hlavu. Ono by totiž také takto pojímané
údajné období tzv. Duškovic začínalo v prosinci 1998, kdy
byl poprvé zvolen pan Oldřich Hanzal starostou Klánovic
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a autor tohoto textu jeho zástupcem. Od té chvíle Klánovice (a podle Zelených tedy „Duškovice“) prošly ohromným a všestranným rozvojem, který skutečně snese srovnání se zlatými léty První republiky. Bylo to období boomu
Klánovic (kdy objem investic z veřejných zdrojů v Klánovicích dosáhl více než půl miliardy korun), jehož hlavním
tvůrcem byl starosta Oldřich Hanzal a jehož realizátorem
byl tým pracovníků klánovického úřadu v čele s tajemníkem ing. Stanislavem Duškem, kterému jsme s některými zastupiteli říkali Hanzal-team. Rekonstrukce mnoha
komunikací, dokončení vodovodu a kanalizace, rekonstrukce, přístavby a vestavby školních budov, výstavba
sportovní haly a sportoviště u školy, markantní posílení
bezpečnosti v Klánovicích a jiné úspěchy, je to snad podle
klánovických Zelených málo anebo špatně? A co nám
předvedli oni?
Urážet a špinit bezdůvodně ty, kteří pro Klánovice vykonali za více než desetiletí mnoho dobré práce a jejichž
výsledky jsou vidět, opravdu není slušné. Snažit se vytvářet představu o údajně „nekalé“, ve skutečnosti však legitimně a v svobodných demokratických volbách opakovaně vytvořené, funkční vazbě, je pak doslova ubohé
a podlé. Klánovičtí Zelení zřejmě pociťují celostranickou
paniku „potápějící se parlamentní lodi“ a ztrácejí rozmysl
a soudnost. Bude jen na klánovických občanech, aby v říjnových komunálních volbách zvážili, jaký dají konkrétně
této „zelené partě“, která uskutečněním referenda přišla
o své nosné (a vlastně také jedno jediné) politické téma,
nemá za sebou žádný výraznější úspěch v rozvoji obce
a teď tak trochu úsměvně tápe, prostor při správě Klánovic v dalším období.
A ještě jako pikantní perlička na úplný závěr – předvolební inzerát bývalého neúspěšného starosty Ladislava
Hrabala (SZ) na předposlední straně ČPK, který patrně
neodolal pokušení užít si opět svých „pět minut slávy“
v předvolební parlamentní kampani, podobně jako v minulých senátních volbách. Máme prý volit čistou politiku = Zelené! To v kontextu s obsahem šestého, politickou
špínou přetékajícího, čísla ČPK působí tedy skutečně přiléhavě.
JUDr. David Dušek

Informace zastupitele ODS
Dne 17.3.2010 jednalo řádné zastupitelstvo městské
části Klánovice (ZMČ), program zastupitelstva byl doplněn
o několik bodů.
Z řádného programu byl po drobné úpravě pana Karbana (TOP 09) schválen rozpočet naší MČ. Rozpočet
Klánovic byl schválen jako deficitní v celkovém objemu
17.081.000 Kč. Příjmy rozpočtu jsou plánovány v celkové výši 16.503.000 Kč, mezi základní příjmy naší městské části patří příjmy ze správních poplatků a daně z nemovitostí v celkovém objemu cca 3,4 mil. Kč a neinvestiční
dotace v celkovém objemu cca 13,1 mil. Kč. Výdaje jsou
plánovány v celkové výši 17.081.000 Kč. Mezi základní výdaje rozpočtu patří náklady na místní samosprávu (mzdy
pracovníků a ostatní služby spojené s chodem úřadu)
v celkové výši cca 7,1 mil. Kč, náklady na místní zastupitelstvo ve výši cca 1,0 mil. Kč, náklady na provoz základní
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školy ve výši cca 3,5 mil. Kč, náklady na provoz mateřské
školky ve výši cca 1,1 mil. Kč a náklady na údržbu a opravy
vozovek a chodníků v celkové výši cca 1,0 mil. Kč.
Z řádného programu zastupitelé rozdělili na návrh kulturní, školské a sportovní komise granty v celkové výši
250.000 Kč pro místní spolky, dětské organizace a sportovní
kluby. Zastupitelstvo rovněž doplnilo a po delší době zprovoznilo kontrolní výbor jehož předsedou byl zvolen ing. Tomáš Ruda (KDU-ČSL). Ochota nového zastupitele Rudy
ujmout se této funkce si zaslouží poděkování. Kontrolní výbor musí být při městské části zřízen ze zákona o hl. m.
Praze a nefunkčnost tohoto výboru byla předmětem nejen
naší kritiky, ale kritiky i ostatních politických stran a občanů.
Mezi zajímavé body jednání ZMČ patřila diskuse o dalším osudu tzv. Švestkovy vily. (Švestkova vila je ve správě
MČ Klánovice, má 5 bytů, z toho 3 pronajaté. MČ se tuto
nemovitost snaží prodat již několik let. Nájemné z těchto
bytů je ve výši cca 100.000 Kč, běžné náklady jsou ve výši
50.000 Kč, technický stav je přiměřený stáří budovy, ale
zhoršuje se. Náklady na celkovou rekonstrukci jsou mimo
možnosti rozpočtu MČ.) Podstatou návrhu pana starosty
Loserta (Volba pro Klánovice) byla snaha o zvýšení kupní
ceny uvolněním nemovitosti od nájemníků. Zastupitelstvo
odhlasovalo protinávrh ODS k ekonomické objektivizaci
výše odstupného, která v původním návrhu chyběla. ODS
rovněž vzneslo požadavek na technické posouzení všech
objektů ve správě či ve vlastnictví úřadu. Dalším řádným
bodem jednání byl návrh zastupitele Švece (ČSSD)
na technické posouzení stavu areálu Besedy a zahájení
klánovické debaty o budoucím využití tohoto areálu.
Tím byla smysluplná část schůze ukončena, mezi nepřipravané body jednání musím zařadit návrhy pana Hrabala (Volba pro Klánovice, SZ) ke správnímu řízení o povolení ke kácení stromů a opakovaný návrh na prošetření
odměn pracovníků úřadu. Návrh pana Hrabala týkající se
správního řízení si vyžádal kritiku i přítomných ochránců
přírody a byl zakončen rozporuplným usnesením zastupitelstva. Další návrh pana Hrabala na prošetření odměn
v období, kdy byl starostou, je podle mě vypovídající
o stavu řízení úřadu vítězem voleb (Volba pro Klánovice)
a jeví se mi jako rozporuplný, nelogický a zmatečný. Moje
snaha zjistit okolnosti celé této kauzy naráží na neochotu
pana Hrabala říci jasné a konkrétní informace jak v tomto
období úřad řídil, mé výzvy na předložení písemných
podkladů byly rovněž marné.
Mezi tristní body jednání zastupitelstva patřil návrh
na personální otázky úřadu a obsazení funkce tajemníka
úřadu. Tato problematika byla otevřena na minulém zastupitelstvu panem Karbanem (TOP 09) a byla odložena
na další jednání s tím, že úřad – starosta Losert (Volba pro
Klánovice) navrhne zastupitelstvu řešení. Tento slib zjevně
splněn nebyl, teprve při kontrole plnění minulých usnesení
zastupitelstva, byl tento bod přiřazen k bodu 9. Návrhu na
smysluplné řešení personální otázky ve vedení úřadu
jsme se nedočkali, proto jsem navrhl tento bod stáhnout
z programu jednání. Personální otázky musí být řešeny
jasně, koncepčně a ohleduplně k zaměstnancům. Tyto
principy byly v tomto případě zcela ignorovány.
Závěr ZMČ patřil návrhu pana Hrabala (Volba pro Klánovice, SZ) na odvolání pana Loserta (Volba pro Kláno-
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vice) z funkce starosty. Tomuto návrhu předcházel, na moji
žádost, projev pana Maiella (SZ), který měl možnost zastupitele seznámit s návrhy SZ na obsazení funkce starosty z vítězné kandidátky (Volba pro Klánovice, SZ). Projev pana Maiella se zabýval aktuálními problémy Klánovic,
ale návrh na řešení ve vedení úřadu nepřinesl. Následný
návrh pana Hrabala (Volba pro Klánovice, SZ) byl pro mne
nepřesvědčivý. I přes moji snahu a povzbuzování nebyl
pan Hrabal schopen svůj návrh smysluplně doplnit. Bylo
pro mne velkým překvapením, že precizní návrh pana Karbana (TOP 09) na odvolání pana Loserta z minulého jednání zastupitelstva není obsažen v zápisu ZMČ. Mezi
ověřovatele tohoto zápisu patřil pan Hrabal. Za této situace, kdy návrh pana Hrabala nebyl ani formálně zdůvodněn a i další okolnosti vzbuzovaly pochyby, jsem se hlasování zdržel.
Další informace o jednání ZMČ a snaze SZ k odvolávání starosty naleznete na www.odsklanovice.cz.
Ing. Petr Soukup, zastupitel ODS, Klánovice,
4.dubna 2010

Klánovické střípky

Historie SDH Klánovice,
část druhá (pokračování z minulého čísla)
V únoru 1934 na IV. řádné valné hromadě za přítomnosti zástupců župy, bylo uděleno župou čestné starostenství sboru a bronzová plaketa br. Josefu Jilichovi
/ten požádal pro dlouhodobé onemocnění o uvolnění
z funkce/. Ve volbách novým starostou sboru zvolen
br. Boh. Patočka a velitelem br. Fr. Kratochvíl.
Sbor měl 80 členů, z toho 1 čest.starosta, 14 činných,
4 zakládající, 49 přispívajících a 12 členů dramatického
odboru. V červenci se konala ustavující schůze divadelního odboru.
Sbor zasahoval při požáru v Šestajovicích a 5 požárech
lesních.
Na konci roku 1937 se sbor ocitl bez starosty i velitele.
Starosta br.Patočka zemřel a ještě před tím velitel a jeho
náměstek rezignovali na své funkce. K tomu se také připojil neutěšený finanční stav, který téměř znemožňoval
provoz sboru. Situace byla natolik kritická, že se uvažovalo
o jeho zrušení.
V lednu 1938 konána členská schůze, přípravy k valné
hromadě a návrh na kandidátku doplňovacích voleb, dále
řešena další existence sboru. V únoru konána VIII. řádná
valná hromada. Starosta sboru ani jeho zástupci zvoleni
nebyli a po rušné debatě usneseno svolat novou valnou
hromadu. 5.března pokračování valné hromady, by byli
provedeny doplňovací volby a nakonec zvoleni starostou
br. Křížek Fr. a velitelem br. Karásek Jin.

Rok 1939 okupace Československé
republiky Německem.
20. května 1939 na valné hromadě schváleny nové
sborové stanovy, sestavené Zemskou hasičskou jednotou
v Čechách. Zároveň byla pozastavena ostatní činnost
sboru,, vládním nařízením, to znamená, že kromě členů
činných a předsednictva činnost ostatních činovníků a dramatického odboru byla pozastavena. Cvičení sboru budou
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zahájena až po opuštění školní budovy německým vojskem. V září Zemská jednota vydala nařízení o vyškrtnutí
neárijských členů ze sboru. Dále bylo s okamžitou platností zakázáno používání dosavadních hasičských i samaritánských znaků. Veškerá vozidla musela být vybavena
zatemněním světlometů. Z důvodů úspor pohonných hmot
bylo zakázáno předvádění hasičských strojů a konání hasičských závodů.
Od začátku roku 1940 opět zahájil činnost divadelní odbor a v březnu obnoveno cvičení mužstva.
Z archivních dokumentů SDH a JSDH
(Pokračování příště)

Děti se vyřádily
Chladnému počasí navzdory se první „Klánovická pomlázka“, pořádaná nezávislou občanskou iniciativou „Hlas
Klánovic“ vydařila. Zápalu hry nepodlehly pouze děti, ale
i dospělí, projevilo se to hlavně při přetahování lanem, do
kterého se s dětmi spontánně zapojili i maminky a tatínkové. To však byla pouze jedna z disciplín. Jedna z prvních
akcí, jež organizátoři dětem připravili, bylo hledání vajíček.
Tak došlo i na slzičky, malá holčička se hořce rozplakala
poté, co několikrát marně hledala vajíčko, starší děti byly
rychlejší, nakonec vše dobře dopadlo, vajíček i jiných odměn bylo pro všechny dost, i ona budoucí slečna posléze
šťastně v ručičce třímala barevné vajíčko. Minigolf, trampolína, házení míčem do koše, srážení plechovek, to vše
bylo na programu, pozornosti dětí neušla ani velká prolézačka a skluzavka.
Nebylo jednoduché vše zvládnout, soutěžila 4 družstva
dětí, byl připraven i program pro dospělé, marně je vybízel moderátor celé akce, pan Sršeň, aby následovali své
ratolesti a také si zasoutěžili. Svou roli hrálo jistě i již zmíněné chladno, dospělákům se krev rozproudit nepodařilo,
snad příště. V souladu s ohlášeným programem se dostavil i klánovický starosta, pan Losert, připravený odpovídat občanům na jejich dotazy. Situaci zachraňoval již
zmíněný moderátor, pan Sršeň, tentokrát spíše v roli koordinátora nezávislé občanské iniciativy Hlas Klánovic
kladl panu starostovi otázky týkající se rozvoje obce. Jmenovitě šlo o plánovanou zástavbu tzv. Počernicka, o projekt Klánovice –Sever. Zmínka padla i o přestavbě klánovické železniční zastávky, stavbě nového podchodu pod
tratí. Pan starosta ochotně odpověděl i na dotaz jaká je situace s golfem. Položila ho dorůstající takřka-slečna, dospělí se i v tomto případě chovali poněkud zdrženlivě. Pří-
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jemné překvapení nám připravili klánovičtí hasiči, pochlubili se svou cisternou, seznámili nás i s vybavením vozu,
což bylo zajímavé nejen pro omladinu.
Povedené akce se zúčastnilo asi 300 lidí, což bylo pro
pořadatele, vzhledem k nepřívětivému počasí, příjemným
překvapením. Cílem nebylo pouze pobavit děti, ale i sblížit klánovické občany, zvýšit jejich pocit sounáležitosti.
Toho nelze docílit jinak, než setkáváním se, vzájemnou výměnou názorů. Záměrem nezávislé občanské iniciativy
Hlas Klánovic je občany sjednocovat, nejen napříč oním,
z parlamentu nechvalně známým, politickým, ale hlavně
názorovým spektrem. Máme-li na jednu věc odlišné názory, neznamená to, že ten druhý je méně slušný a nezáleží mu na rozvoji obce. Nezávislá občanská iniciativa
Hlas Klánovic se netají tím, že je proti kácení lesa kvůli
golfu, na svém stanovisku neochvějně trvá, to ale neznamená, že se zastánci golfu „nemluví“. V obci je spousta
problémů, např. již zmíněný projekt Klánovice-Sever, tyto
záležitosti je možno vyřešit pouze společným úsilím všech
občanů, byť názorově se lišících. Jde o naši budoucnost,
našim potomkům bychom měli jít příkladem, pevně stát za
svými názory, ale také projevit pochopení i pro své názorové protivníky, snažit se nalézt kompromisní řešení, je-li
to možné. Názorové rozdíly existují i mezi lidmi, kteří se
s námi zatím shodují pouze v tom, že musíme bojovat
za záchranu lesa. Jakékoli spory mezi zastánci lesa jsou
naprosto zbytečné, ubírají energii, kterou je potřeba napřít
k záchraně lesa a budování obce. Klánovice dělá Klánovicemi les, jeho záchrana je tedy neodmyslitelně spjata
s rozkvětem naší obce, jenž je cílem trvalé snahy nezávislé občanské iniciativy Hlas Klánovic.
text a foto poskytl Radomír Kůla

Hasiči informují
Dne 24.3.2010 v 15.29 byla Jednotka SDH Klánovice
vyzvána KOPISem k výjezdu na adresu: Běchovice, ul.
Barchovická, požár porostu podél trati. Jednotka v 15.35
vyjela s oběma vozidly k zásahu. S ohledem na znalost
místních poměrů bylo jasné, že údaj o místě požáru má
jeden nedostatek. Barchovická ulice je v Újezdě nad Lesy
a ne v Běchovicích. Na místě bylo zjištěno, že požár je rozšířen v úseku jednoho kilometru podél trati z klánovické
strany od podjezdu v ulici Pilovské až k ČOV Újezd nad
Lesy. Na místě zůstává CAS 25 Liaz a Tatra se vrací
na Klánovickou stranu trati.
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Velitelem zásahu byl požár rozdělen na 3 úseky, a to
na úsek č.1 za ČOV Újezd nad Lesy, kde zasahovala jednotka HZS Praha, stanice 10 Satalice, úsek č. 2 před
ČOV, kde zasahovala jednotka Českých drah a úsek č. 3.
od ul. Pilovské v délce cca 200m směrem do Prahy, kde
zasahovala naše jednotka. Po příjezdu k zásahu jsme
přes operační středisko museli požádat o snížení rychlosti
projíždějících vlaků. Posléze přijeli kolegové z Újezda
nad Lesy, které požádali o doplňování vody do naší Liazky.
Na základnu jsme se vrátili v 17.10.
Aktuální informace o činnosti SDH i JSDH Klánovice,
včetně fotografií, můžete získat na webu:
http://www.sdhklanovice.estranky.cz/.

Hasiči na návštěvě MŠ Klánovice
Dne 19. 4. 2010 navštívila Jednotka SDH Klánovice děti
v MŠ Klánovice. Děti se seznámili s technikou, vyzkoušeli
si stříkání vodou, prohlédli si zásahové oděvy.
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dívat, anebo umožníte svým dětem strávit s námi den
na Hummeru.
Za všechny účastníky akce J. Štěpánková

Vítání občánků v mateřském
centru

Hasiči dětem vysvětlili k čemu se používá jednotlivé
vybavení vozidel a vozidla si prohlédli.
text a fotografie SDH Klánovice

Pozvánka na Pohádkový les
do Klánovic
Pomozte nám najít krásnou princeznu, která zabloudila
v lese a ztratila se. Chudák starý král už nemá dost sil, aby
ji zvládl najít a tak snažně prosí o pomoc všechny klánovické i přespolní děti. Cestou bude asi potřeba překonat
různé nástrahy, ale šikovným dětem to určitě nebude dělat větší problémy. Zvířátka a různé pohádkové postavičky jim totiž rády poradí. Pan král bude na statečné zachránce čekat v sobotu 22. 5. 2010 od 9 do 11 hodin
na fotbalovém hřišti v Klánovicích a každému poví,
kde naposledy byla princezna spatřena a kde je tedy nejlepší zahájit pátrání. Král i jeho poddaní se už na všechny
děti moc těší.
Ferdinand Polák

V neděli 18. 4. 2010
se sjíždělo od 15 hodin spousta rodičů
s miminky do Mateřského centra Klánovice v ulici Ke Znaku.
Běžně je v neděli
v MC zavřeno, ale
tentokrát byly dveře
otevřeny právě nejmladším dětem a jejich rodičům z naší
městské části. Důvodem bylo slavnostní
přivítání miminek.
Na začátku programu byli všichni přivítáni do prostor
mateřského centra, seznámeni s činností MC zástupkyní
a zakladatelkou tohoto zařízení pro děti a rodiče. Hned
poté byl přivítán pan starosta, který přednesl proslov a popřál rodičům dětí.

„Přijďte mezi nás“
Tak se jmenuje akce, kterou připravil Dětský domov Klánovice ve spolupráci s
T.O. Lvíčata z Prahy 6 pro své kamarády, ale i pro
ostatní spoluobčany, na sobotu 15. 5.
Jak bude tento den probíhat ? Od 12 hod do 15 hod se
bude konat v prostorách domova "Den otevřených dveří".
Můžete se přijít podívat, v jakém prostředí děti žijí,
na účelné a praktické, ale zároveň estetické vybavení jednotlivých domů. V 10,30 hod odjedou děti na kolech lesní
cestou na tvrz Hummer (www.Hummer.cz), kde se zúčastní celodenního programu. Na výlet si mohou pozvat
spolužáky, kamarády, prostě toho, s kým by chtěly strávit
volný čas. Vstupné budou mít všichni zdarma, musí mít ale
peníze (asi 200,- Kč), které promění v groše, a těmi budou platit jednotlivé atrakce. Jedinou podmínkou je vlastní
kolo a helma. Po návratu (přibližně mezi 16 – 17hod) budou mít všichni čas nabrat nových sil a připravit se na diskotéku. Ta je také určena i pro kamarády našich dětí
a začne v jídelně domova v 18 hod, předpokládaný konec
je v 21 hod.
Věříme, že se tato akce vydaří a to i díky Vaší podpoře.
Těšíme se na Vás, ať už se na nás přijdete do domova po-

Pro zpestření bylo připraveno vystoupení Šikulků
ze školičky MC a krátký program s ukázkou výuky na flétničku pro předškoláčky, který nese název Notičky. Děti
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se snažily a braly svoje vystoupení pro miminka a jejich rodiče vážně. Byly odměněny velkým potleskem a malou odměnou.
Vítaná miminka také obdržela dáreček, maminky si odnášely pěknou květinu a „vítací list“. Rodiče měli možnost
dát své miminko vyfotografovat profesionály. Fotily se i celé
rodinky s babičkami a dědečky.
Celkem bylo pozváno 36 dětí se svými rodinami, a proto
jsme je pozvaly ve dvou skupinách. Tento slavnostní akt se
vydařil, miminka byla hodná a rodiče odcházeli z MC spokojení.
text a foto MC Klánovice

Klánovický duben ve znamení
návratů
Začátek dubna nebyl v Klánovicích jen obdobím příchodu příjemného jarního počasí, ale především se odehrál ve znamení uměleckých návratů hlavních protagonistů klánovické kultury ze zahraničí na domácí půdu
Kulturního centra Beseda. Již 6. dubna vystoupila s dívčí
vokální skupinou Jezinky zpěvačka Eva Brabencová,
která se před nedávnem vrátila z dlouhodobého pracovního pobytu z Irska. Jezinky představily v kinokavárně
nejen tradiční české lidové písně, ale rovněž originálně zabalené a s dívčím šarmem prezentované písně bulharské.
Druhou, více než 6 měsíců očekávanou událostí, bylo
v pátek 9. dubna vystoupení klánovického bluesbandu
Bluesklan v čele s frontmanem Vlado Hoffmannem.

Bluesklan oslavil návrat svého kapelníka z půlročního
studia hry na kytaru v Los Angeles vskutku velkolepě.
Nově nastudované skladby, skvělá atmosféra v sále, nekončící požadavky na přídavky vedly ke stoprocentnímu
uspokojení natěšených příznivců a totálnímu vyčerpání
muzikantů. Koncert skončil po více než třech hodinách
a čtyřech pauzách. Takového výkonu byste se od profíků
těžko dočkali. To zažijete jen v klánovické Besedě!
Bluesklan čerpá repertoár z dílen legandárních bluesmanů jako je Willie Dixon, Muddy Waters, Fredie King
a rovněž i součásníků jako je Eric Clapton, nebo Stevie
Ray Vaugan. V Bluesklanu hrají významnou roli právě klánoviční občané - Vlado Hoffmann, zpěv, kytara, Honza Miler, harmonika, Tomáš Kučera, kytara a zpěv a dále muzikanti z blízkého okolí Dan Kopec hráč na basovou kytaru
z Dubče a Zbyněk Šolc, bubeník z Úval. Jediným přespolním členem kapely je Honza Tlačbaba, klávesy.
Do třetice jsme byli v úterý 13. dubna svědky návratu fenomenálního jazzmana Laca Deczi s jeho bandem Celula
New York. Předvedli opět skvělý výkon plný krásné muziky
a pozitivních emocí. Rád bych zde poděkoval panu Tomáši
Kučerovi za pomoc při organizaci tohoto koncertu a finanční příspěvek, který tradičně pro zajištění tohoto koncertu poskytuje. Děkujeme!
Petr Kubíček, Klánovické fórum

Klánovický velikonoční jarmark
Poslední březnovou neděli proběhl v parku KC Beseda
v Klánovicích tradiční velikonoční jarmark. Letos k našim prodejcům přibyl ještě stánek dětí z dětského domova v Klánovicích, ve kterém bylo ke koupi vynikající pečivo, velikonoční
osení, kraslice, keramika a další výrobky z vlastní produkce.
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Koupí těchto výrobků
mohli návštěvníci přispět
dětem na jejich aktivity.
Kromě stánkového
prodeje se konaly skutečné krůtí hody. Návštěvníci mohli ocenit
špičkovou kvalitu služeb
cateringu restaurace
u Dašů. Její majitel pan
Pavel Cón osobně připravil menu krůtích
hodů, které zahrnovalo
klasický krůtí guláš, krůtí
špízy, gyros, krůtí steaky,
krůtí klobásy, opékané
uzené krůtí maso a fantastickou pljeskavicu z mletého krůtího
masa. Výtečné krůtí maso dodala firma Prominent CZ resp.
její prodejna - krůtí speciálka z nedaleké Uhříněvsi, která
rovněž zajistila bezplatnou ochutnávku. Soutěživé hospodyňky se mohly zúčastnit prvního ročníku soutěže "O nejchutnější velikonoční nádivku". Soutěžících nádivek se sice
nesešlo mnoho, ale nejen vítězkám patří velký dík za to, že
do nového nápadu nadšeně šly. Jarní atmosféru dotvořily i tři
dvouměsíční jehňátka, z kterých měly největší radost samozřejmě děti.
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setkáváme: plata na vejce, roličky od toaletního papíru,
kartony apod. Papír může projít recyklací až sedmkrát, pak
se ale některé kartony, plata od vajec apod. dále nerecyklují (některé se mohou kompostovat).
Papír se odevzdává do modrých kontejnerů, kam patří
např.: letáky, knihy bez tvrdých desek, sešity, noviny, časopisy, kancelářský papír, krabice, balící papír, účtenky,
papírové etikety, dopisy, obaly od mouky, cukru, krabičky
od hraček, sýrů, zubních past, kašiček pro děti apod.
Do kompostu můžeme vhodit mokré kapesníčky či toaletní papír.
Z časopisů nemusíte odstraňovat sponky, krabice je
vhodné sešlápnout, aby nezabíraly v kontejneru mnoho
místa.

Co do kontejneru nepatří:
papír, který je zašpiněný, mastný, vlhký (použité kapesníčky, vlhké kuchyňské utěrky, obal od salámu), plata
od vajec, pauzovací papír, křídový papír a pod.
Chcete-li být skutečně šetrní k přírodě, papír nepalte.
Určitě ne barevné tiskoviny, které při spalování uvolňují
do ovzduší nebezpečné karcinogenní látky.
Jak je papír označen a co dále bychom měli do modrých kontejnerů vyhazovat a co tam naopak nepatří, se
dozvíte na www.odsklanovice.cz
Příště zjistíme jak na plasty. Přeji příjemné třídění!
Lucie Smataníková

Rubrika seniorů

Jak dále s Domem chráněného
bydlení?

Romana Kubíčková, Klánovické fórum

Modrá je dobrá, zvláště pro papír
Proč bychom měli třídit odpad jste se již dozvěděli. Dnes
si můžete přečíst o tom, jak třídit správně. Pakliže někdo
vhodí např. láhev s jakýmkoliv obsahem do kontejneru s papírem, není již možné jej dále vytřídit a je nutné vyvézt kontejner na skládku. Když už někteří nemyslí tedy ekologicky,
měli by se zamyslet alespoň ekonomicky. Každé takové konání stojí město jen další peníze. Že to slušní občané nedělají? A nestalo se Vám již někdy, že jste viděli, jak sypou
tříděný odpad do směsného odpadu? Tak teď už víte proč.

Papír
Bez papíru bychom se v dnešní době dokázali jen těžko
obejít. Z papíru se můžeme dozvědět zajímavé novinky,
přečíst si detektivku, vyrobit z něj růži, zabalit si do něj potraviny, dárky či se do něj vysmrkat. Recyklace papíru rozhodně má smysl. I s recyklovaným papírem se denně

Výstavba tzv. Domu chráněného bydlení byla v posledních komunálních volbách součástí volebního programu většiny klánovických politických uskupení. Bohužel
rozhodující síly v zastupitelstvu měly jiné priority a na seniory se jaksi pozapomnělo. Aby nedošlo ke ztrátě platnosti stavebního povolení, byla sice stavba oficiálně zahájena, ale ve skutečnosti se nedělo a neděje nic. Není
totiž vyřešena jedna maličkost, totiž financování uvedené
stavby a jejího dalšího provozu. Klánovický rozpočet na to
nestačí, soukromí investoři se nehrnou a na pražském
magistrátu nám bývalý starosta pan Hrabal svým způsobem jednání skutečně moc přízně nezískal. Nelze se tedy
divit, že minimálně v tomto volebním období mají už senioři zřejmě smůlu. Další řešení tak zřejmě zůstane
na příštím zastupitelstvu resp. jeho schopnosti manažerského jednání a politické komunikace.
Pokud ale chceme pro klánovické seniory něco skutečně
udělat, tak musíme vyřešit nejen financování tohoto projektu,
ale musíme změnit i jeho celkový charakter. Dům chráněného
bydlení ve stávající (plánované) podobě totiž představuje
už poněkud zastaralý koncept. Navíc jeho využití přímo klánovickými seniory by bylo poměrně malé. Mnohem logičtější se jeví změna projektu a následná výstavba lokálního
Seniorcentra. V něm by mimo jiné fungoval denní stacionář
s možností krátkodobého bydlení (max. na 4 týdny). Obojí by
jistě využily rodiny, pro které je jinak permanentní péče o seniora v domácích podmínkách kvůli pracovním povinnostem
nebo dovoleným neřešitelná. Hlavně by však Seniorcentrum
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fungovalo jako důstojné místo pro setkávání a aktivity klánovických seniorů, kterých díky demografickému vývoji
bude přirozeně přibývat. Tento koncept také vede k mnohem
užší spolupráci všech zainteresovaných (senior/rodina/sociální a zdravotní služby) než koncept dříve preferovaného
domu chráněného bydlení. Rovněž financování provozu je
v případě takto pojatého Seniorcentra lépe řešitelné. Chce to
jen chtít a jít i v péči o seniory moderní cestou.
MUDr. Ferdinand Polák

Polemiky

Co dál s areálem Besedy
– reakce na výzvu p. starosty
Můj pradědeček se pravděpodobně držel tehdejšího
vžitého hesla. „Postav dům
a zasaď strom.“ Postavil
tedy restauraci na místě nynější Besedy a zasadil na
pozemku pár kaštanů. I tyto
okamžiky jsou zachyceny na fotografiích ve starém rodinném albumu. Naleznu tam i fotografie, které vyobrazují sál
nynější Besedy, ve kterém moje babička hrávala s dalšími
ochotníky divadlo. Při dalším zalistování rodinným albem
jsou patrné i záběry z plesů a tanečních zábav v patříčně
upraveném sále tehdejší restaurace. Na jedné z fotografií
posedávají u dlouhého stolu pod kaštany pánové z „OBCE
ŽIVNOSTENSKÉ KLÁNOVICE“.
To já už jsem v tomto objektu prožíval jiné časy. V akci „Z“
se začalo přilepovat ke stávající budově zázemí šaten pro
budoucí tělocvičnu a různé jiné přílepky a jednoúčelové přístavby. V tu dobu lidé chodili do Besedy míchat maltu nebo
podávat cihly. V sále Besedy se sekalo mimo jiné do zdí pod
okny. Dělaly se různé výklenky a jinak „zvelebovalo“. Ze sálu
zmizelo podium. Krásná okna sálu (vlevo na obrázku) byla
zazděna a do oken k ulici se instalovalo velice „působivé
a dekorativní“ pletivo. Z kulturního sálu se stala běžná tělocvična. Za minulého režimu mělo přednost zdravé tělo
před společenským duchem tradičního místa.
Dnešní kulturní centrum Beseda (kino, kavárna) opět
žije aktivním společenským životem a stalo se, pod správou Klánovického fóra nadace p. Kubíčka, důležitou součástí života obce. Ne každá obec se může pochlubit tím,
že má své kulturní centrum s pravidelným promítáním
kina pro děti i dospělé, koncerty, výstavami, zázemím
pro ochotníky a obecně společenské setkávání sousedů
i přespolních. Objekt kina i kavárny trpí technickými neduhy stejně tak jako další části celého areálu Besedy
(restaurace, tělocvična, obchody). Důvod je prozaický.
Rozvoj areálu Besedy bohužel nepatřil a dosud nepatří
mezi priority obce. Spolu s technickým stavem klesá kvalita poskytovaných služeb jak v tělocvičně, tak i restauraci.
V kině nefunguje řádně vzduchotechnika.
Zřejmě proto oslovil pan starosta ing. Losert občany Klánovic, aby vyjádřili k tomuto tématu své představy. Rád bych
občanům představil návrhy občanské iniciativy Hlas Klánovic, jíž jsem členem. Jak bylo již panem starostou konstatováno, dá se při návrhu rekostrukce uvažovat o dvou základních směrech. V první možnosti se uvažuje o zbourání
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starého a vystavení nového
objektu. To by bylo pěkné
a čisté řešení s ohledem
na technický stav objektu.
Obávám se však, že budeme muset jít (kvůli nedostatku zdrojů) cestou postupných kroků rekonstrukce
stávajícího areálu. V tomto článku se zaměříme na druhou
uvedenou variantu.
Nejprve bychom měli definovat základní účel areálu
tj. prvořadé funkce, které chceme, aby plnil a z této definice vyplynou další návrhy. Dle mého názoru musí
kulturní a společenská funkce zaujmout prvořadé
místo. Veškeré další aktivity by měly být vhodným a nerušivým doplňkem. Bez zásadní intervence obce není
myslitelný rozvoj areálu tímto směrem. Myšlenka pronájmu či prodeje celého areálu Beseda podnikatelskému
subjektu dle návrhů dřívějšího starosty Hrabala povede
k zásadnímu oslabení či zániku kulturní a společenské
funkce. Myšlenka, že podnikatel zainventuje revitalizaci
základní infrastruktury objektu v řádu 10-20 mil. Kč, vybuduje nově jednotlivé provozovny za další miliońy a pak
tam bude provozovat v principu ztrátovou kulturu je
na první pohled nesmyslná. Podnikatelský subjekt bude
mít zcela opodstatněně jiné záměry.
Proto navrhuji takové řešení, kdy obec zainventuje obnovu infrastruktury dle předem definovaného funkčního
plánu areálu a pak se jednotlivé funkční celky opět pronajmou soukromým podnikatelům či neziskovým organizacím pro provoz kultury (restaurace, obchody, kulturní
centrum. Ano obec bude muset investovat! Bude muset
žádat o investiční dotaci magistrát, lobovat a přesvědčovat. Ale od čeho jiného tam pracovníci úřadu a volení
zástupci jsou? Je jejich posláním potřebné zdroje zajistit. Investorská role obce by se měla zaměřit především
na infrastrukturu objektu.
Pro vlastní funkční plán areálu navrhuji zejména:
Atrium. Vytvoření zastřešeného atria místo dnešního málo
využívaného dvorku mezi budovami. Atrium by mělo plnit
centrální roli celého komplexu. Atrium by mělo splňovat i požadavek hlavního vstupu do jednotlivých součástí objektu
a plnit funkci recepce, kavárny, výstavní plochy a prostoru
pro společenská setkání. Z atria se bude vstupovat jak do
kina, restaurace, společenského sálu a dalších součástí
areálu včetně propojení provozovnami (obchody, služby).
Kino a kulturní centrum. Doinvestovat infrastrukturu vzduchotechniky a fukčních změn dle již připraveného projektu.
Zvýšení kapacity sedících diváků na cca 150 osob.
Restaurace. Zainvestovat základní infrastrukturu ze strany
obce tak, aby byla provozovna způsobilá k pronájmu (kanalizace, voda, elektro, vzduchotechnika atd.). Po úpravách
pronajmout společně s prostorem dnešní tělocvičny.
Tělocvična = Nový společenský sál. Přebudovat tělocvičnu na společenský sál funkčně a nájemně propojený
s restaurací a navrátit tak původní funkci tohoto sálu (návrat k historii). Bude sloužit jako společenský sál pro taneční a koncertní účely (možnost i „stojícího“ sálu = lepší
podmínky pro taneční hudbu). Tělocvičná funkce by měla
být zachována nikoliv však pro míčové hry. Rovněž je potřebné nové sociální zázemí a vyřešení akustiky sálu.
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Funkční podium by mělo využívat historického propadliště
pro skladování potřebného vybavení.
Nové funkce - knihovna a mateřské centrum. Nástavbou 1. patra nad dnešním kinem za účelem umístění knihovny (uvolnění dnešní knihony pro školu) a mateřského
centra (uvolnění pro bytové účely dnešních prostor MC).
Opět přístupné i z atria.
Zahradnictví. Rozšíření dnešního parku a prodloužení
parkovacích ploch (pruh) dále ulicí Plačickou. Využití
parku pro kulturní akce v létě či alternativně možnost vybudování sportoviště typu bowling.
Obchody kadeřnictví – butik. Zachovat komerční prostory směřující do ulice.
Park. Rozšířit směrem do zahradnictví a cílit ke kulturnímu
a společenskému setkávání zejména v létě (letní scéna).
Jak je z návrhu patrné, jsou zde předládána řešení,
které jsou citelným přínosem pro občany Klánovic. Je zde
kladen v prvé řadě důraz na podstatné vylepšení kulturního dění v obci při citlivém zachování tradic. Samozřejmě, že se v celkovém návrhu nezapomíná ani na zeleň a vzrostlé stromoví. Děkuji panu starostovi, že tuto
diskusi otevřel. Zároveň ale očekávám, že se po několika
letech přešlapování konečně hneme z místa.
Milan Mansfeld, Hlas Klánovic

Prohlášení Občanského
sdružení za Klánovický les.
V minulém KZ č.4 se věnovala větší pozornost pokusu
o odvolání starosty. Naše stručné vyjádření proč jsme
pro jeho odvolání: Pan Ing. J. Losert, starosta Klánovic,
po svém nastoupení do úřadu změnil nečekaně názor
na výstavbu golfového hřiště v Klánovickém lese a tím zásadním způsobem porušil co slíbil v komunálních volbách 2006 jak OSZKL, tak svým voličům. OSZKL navrhlo Ing. Loserta na kandidátku Volba pro Klánovice.
Proto nás tím více mrzí jeho bezzásadovost a porušení
volebního slibu.
Ing. Losert svoji aktivitu proti OSZKL i občanům stupňoval před referendem, porušil i slib , který dal občanům
4. 5. 2009 na manifestaci za les před obecním úřadem.
V referendu byl na jiné straně, než ti, kteří velkým rozdílem hlasů zvítězili. Neodstoupil i když před referendem
tuto možnost veřejně připustil.
Jeho poslední vyjádření k referendu v KZ č.4 je, že jeho
výsledek přijímá, neboť je to rozhodnutí většiny, což lze
chápat, že jako úředník musí i když jako starosta prohrál.
Další zájem o prosazování výsledků referenda nemá
a snaží se ho utlumit, aby bylo rychle zapomenuto.
Tuto nezvyklou událost obce – referendum, kterého se
zúčastnilo 63 % voličů asi jako starosta nedocenil, nemá
zájem tuto záležitost projednat na zasedání zastupitelstva.
Nemá zájem seznámit jako představitel obce s výsledkem
referenda jiné úřady, např. ředitelství Lesů ČR. Dopustil
se porušení zákona - úřad odeslal hlášení o výsledku
referenda na MHMP teprve po naší urgenci, s více než
měsíčním zpožděním.
O starostovi rozhodují zastupitelé, nikoliv občané. Podstatným důvodem pro odvolání starosty jsou jeho postoje
před referendem, k výsledku referenda a po referendu,
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které je nástrojem přímé demokracie. To však některé zastupitele nemusí zajímat, a proto i přes vítězství mohou
občané někdy a v něčem zdánlivě a na chvíli prohrát.

Lepší už to nebude
Toto zamyšlení je reakcí na nezávislý občasník Čas pro
Klánovice – duben 2010. Z tohoto občasníků mám smíšené pocity. Jeden je positivní, snaha o odbornost a otevřená kritika i do vlastních řad je pro mne překvapením, kritika klánovické ODS a dalších politických subjektů je asi
v podobně zaměřeném časopise logická.
Tak proč ty smíšené pocity? Je to asi moje neochota
a neschopnost uvažovat v rámci hesla: Nikdo nedělá nic
jen tak, za vším něco je. Proč mi vadí hypotézy o ODS
v tomto občasníku, které jsou neověřitelné v duchu přísloví: „Na každém šprochu je vždycky pravdy trochu“?
Proč vlastně kritika SZ na klánovickou ODS nesměřuje
k tomu, že ODS neplní svou funkci opozice? Můžeme považovat zástupnou kritiku SZ za ocenění práce klánovické
ODS v tomto volebním období?
Pokud ano, tak nevím co bych měl řešit, co se mi tedy
nelíbí? Proč nezvolit stejnou taktiku a nezačít šířit podobné nesmysly jako SZ a neatakovat představitele SZ
podobnými fikcemi (např. Někteří obyvatelé Klánovic se
domnívají, že aktivity a rétorika SZ je dobře připravené divadlo a že změna v pozici starosty je podvodem na klánovické občany. Před veřejností je tajeno, že pan Losert
působil po celou dobu starostování Ing. Hrabala na úřadě.
Tento názor podporuje i další skutečnost, a to že pan
ing. Hrabal byl s tajemníkem úřadu panem Ing. Duškem
jedna ruka. Pana tajemníka za dobu svého starostování
neodvolal, i když k tomu měl mnoho příležitostí. Z toho
všeho vyplývá, že současné snahy SZ v čele s panem
Hrabalem jsou zoufalým divadelním představením a snahou získat pro pana Hrabala výnosný poslanecký plat.)?
Proč se nepřizpůsobit, proč nepodlehnout a nezvolit tento
styl bulvárních časopisů?
Možná proto, že i když s některými návrhy a způsoby
SZ nesouhlasím, tak jejich názory respektuji. Možná proto,
že takto uměle vytvořené příběhy o SZ (byť by byly pro
mnohé zajímavé, poutavé a mohly by se jevit i jako pravděpodobné) by nebyly objektivní. Možná proto, že pro vítězství ve volbách nejsem ochoten ztratit slušnost, korektnost a úctu k názorům jiných. Možná úplně nevěřím
tomu, že lepší už to nebude. Možná se mýlím a bude hůř,
možná že SZ vymyslí mnoho nových příběhů, když
v tomto směru je SZ opravdu silná a zdatná.
Ing. Petr Soukup, předseda MS ODS Klánovice,
Klánovice, 19. dubna 2010

FGRP odkrývá svou pravou tvář?
Definice daru:
Darovat znamená dobrovolně převést něco žádoucího či cenného (dar) z majetku dárce do vlastnictví obdarovaného, a to bez protihodnoty.
V KZ 4 pan dr. Drbal obsáhle vysvětluje proč vlastně
tak vehementně a několikrát veřejně a usilovně ohlašovaný dar 1,5 mil Kč na schůzích ZMČ dne 23. 6. 2009
a 22. 9. 2009 (t.j. před referendem) Klánovicím nedal.
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Složité zdůvodnění ve zveřejněném dopise je možné
vyjádřit daleko jednodušeji např.:
Nikdy nic nedělám nebo nedávám zadarmo. Pokud něco
dám, tak chci odpovídající protislužbu a té se mi nedostalo!
V závěru pak ukazuje, kdo vlastně tahá za provázky
na magistrátu. Uvolněné prostředky na výstavbu Blešnovské jsou jen malým zlomkem finančních prostředků
o které Klánovice přišly díky jeho vlivným přítelíčkům
z MHMP a jeho snaze zlomit odbojnost Klánovic k jeho
úsilí zabrat a zničit část lesa.
Lze jen doufat, a k tomu mohou pomoci i všichni občané, že letošní volby přinesou do politiky skutečně svěží
vítr a nové, nezkorumpované tváře.
B. Procházka

Dodatečná legalizace klánovického
kempu aneb Jenom hlupák si vyřizuje
povolení předem!
Dva roky po realizaci a zahájení provozu se investor
kempu na OBECNÍCH pozemcích v Klánovicích zřejmě
rozhodl opatřit si konečně potřebná povolení – minimálně
územní rozhodnutí. Protože kemp s kapacitou nad 50
míst podléhá procesu posuzování vlivu na životní prostředí
(EIA), oznámil investor v lednu 2010 již fungující kemp
jako „záměr“ a proběhlo tzv. zjišťovací řízení na OOP
MHMP. To, že nejde o žádný záměr, ale již realizované
a provozované dílo, magistrátním úředníkům vůbec nevadilo a ani slovem se o tom ve svém zjištění nezmínili.
Podvod v podobě použití 3 roky starých fotografií v oznámení záměru nikoho také nevzrušoval.
V tomto zjišťovacím řízení se mohl ke kempu kdokoliv
vyjádřit. A světe div se – bylo ticho po pěšině. Mlčela ZO
ČSOP, mlčelo OSZKL, mlčel Újezdský STROM, mlčela
Strana zelených a mlčeli i všichni občané Klánovic, ctihodné zastupitele nevyjímaje! Zjišťovací řízení tak proběhlo v naprosté tichosti se závěrem, že kemp v Přírodním parku Klánovice – Čihadla je v naprostém pořádku
a NIKDO s ním nemá problém… Sice se zde může v horkých letních dnech vystřídat díky koupališti až 800 lidí
denně, kteří samozřejmě musejí nějak přijet a odjet, ale
vše je prý v pořádku. Dalších až 150 obyvatel kempu, zabírajícího původní travnaté pláže u bazénu, zřejmě situaci v dané lokalitě jen vylepší a kemp je tedy nepochybně
v zájmu klánovických občanů a jejich životního prostředí.
Lze tedy předpokládat, že investor získá dodatečně
i územní rozhodnutí – sice bude nezákonné, protože
všichni vědí, že zde platný územní plán kemp nepřipouští,
ale to se určitě „přehlédne“ tak, jako se přehlíží, že „záměr“
je již dva roky v provozu….
A poučení na závěr: Chcete-li něco v ČR úspěšně
a bezproblémově realizovat, vyřizujte si potřebná povolení
zásadně zpětně, tedy až záměr v tichosti realizujete
a zprovozníte. Takový postup budou tolerovat nejen
všechny úřady, ale i občané a občanská sdružení.
Ti všichni umí komplikovat život jenom těm hlupákům,
kteří si naivně vyřizují povolení předem. Jenom hlupák si
nechá investici oddalovat a tím i výrazně prodražovat vyřizováním povolení předem a absolvováním odvolacích řízení případně i správních soudních řízení s tzv. ochránci
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přírody. Chytrý investor na to jde přesně opačně! Kauza
Klánovický kemp je toho nezvratným důkazem.
Petr Šafránek, Klánovice

Všemocné Klánovické ODS
a ČSSD
V minulém čísle Klánovického zpravodaje jsem se dočetla velmi zajímavou informaci o tom, že ODS a ČSSD
na březnovém zasedání Zastupitelstva Klánovic „podržely
starostu“ či „způsobily, že neprošly „ některé hodnotné návrhy pana zastupitele Hrabala. Abychom nemátli Klánovickou veřejnost, dovolím si malou rekapitulaci poměru sil
v zastupitelstvu.
V Klánovicích máme 9-ti členné zastupitelstvo.
ODS má v zastupitelstvu jednoho člena – a to svého
předsedu Ing. Soukupa
ČSSD má v zastupitelstvu také jednoho člena – svého
předsedu pana Švece.
Je tedy zřejmé, že i kdyby spolu tito dva pánové hypoteticky uzavřeli „vzájemný pakt“, jejich dva hlasy budou
v Klánovickém zastupitelstvu velmi výrazně menšinové.
Kdo tedy vlastně rozhoduje? Kdože to byl vítězem voleb
v roce 2006?
Z výsledků voleb (viz oficielní webové stránky MČ
Praha – Klánovice) je patrné, že nejvíce hlasů v roce
2006 získalo uskupení Volba pro Klánovice – což je
sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů
– pan Ing. Hrabal, CSc., pan JUDr. Dušek, paní
MUDr. Jágrová (jako náhradník za zesnulou paní Vilgusovou) a pan Ing. Losert. Tedy 4 hlasy z 9 v Klánovickém zastupitelstvu. Všechny ostatní strany (KDUČSL, Pro Klánovice a SNK-Evropští demokraté) mají,
stejně jako ČSSD a ODS po 1 zastupiteli.
Že by se snad vítězná koalice Strany Zelených a nezávislých kandidátů , disponující bezmála polovinou platných hlasů, mezi sebou nedokázala dohodnout?
To ale bohužel ani všemocné ODS a ČSSD neovlivní...
Martina Petráčková

Kultura a sport

Klánovické fórum, nadační fond
ohlédnutí za rokem 2009
Rok 2009 završil již čtvrtý rok působení Klánovického fóra na poli kultury
a společenských aktivit v Klánovicích. Zároveň jsme vstoupili do poslední třetiny
naší mise, neboť naše nájemní smlouva
na správu KC Beseda končí již na konci
roku 2011. Proto si dovolím na tomto
místě i trochu bilancovat.
Role a prestiž klánovické Besedy,
jakožto místního a regionálního centra
kultury, neustále roste a mě to velmi těší. V uplynulém
roce výrazně vzrostl počet kulturních akcí a stejně tak
i počet návštěvníků. Skutečně se nedá říci, že by ekonomická krize nějak negativně poznamenala oblíbenost klánovické Besedy. Spíše naopak. Zimní měsíce loňského
i letošního roku patřily z hlediska návštěvnosti k těm nej-
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úspěšnějším. Do Klánovic se za kulturou sjíždějí návštěvníci z širokého okolí hledající kvalitní kulturu a příjemné zážitky v komunitě lidí, kteří mají radost
ze společného tvoření čehosi smysluplného.
V roce 2009 jsme zorganizovali 157 kulturních akcí od kina a divadelních představení, přes literární kavárny
a koncerty, až k řadě výstav a různých kurzů pro cca
5 500 návštěvníků. Pevně se zakotvil do programové
skladby Folkový čaj Lukyho Lukáče a skupina Bluesklan
přilákala celou řadu dalších klánovických muzikantů pro
jednotlivá vystoupení hostů či dokonce pro stálou spolupráci. Vystoupení Bluesklanu se tak stávají otevřeným
fórem pro klánovické muzikanty. Pokračující tradice literárně-hudební kavárny Klánovický svařák pod taktovou
klánovického humoristy Jana Nejedlého přináší pokaždé
neočekávané zážitky. Ochotníci z dětského i dospělého
souboru v KC Beseda celý rok pilně nacvičovali a veřejnosti předvedli svá představení s obrovským úspěchem.
Za vrcholy loňské kulturní sezóny lze bezesporu považovat především koncerty Radima Hladíka a jeho Blue
Effectu, Laco Decziho & Celula New York, Vladimíra
Merty u příležitosti dvacátého výročí sametové revoluce
a v neposlední řadě výstavu litografií pana Jiřího Suchého. Samozřejmě jsem nesmírně vděčný za všechny
dobrovolníky, kteří se hlásí s nabídkou pomoci. V rámci
možností toho, co se dá organizačně zvládnout, se snažíme jejich vstřícnosti a ochoty smysluplně využívat při
organizaci jednotlivých akcí.
Za neúspěch naopak považuji přetrvávající neutěšený stav základní technické infrastruktury celého areálu
Besedy, zejména v oblasti sítí a vzduchotechniky, kterou
se nepodařilo zatím s obcí, jakožto majitelem objektu,
uspokojivě vyřešit. Přes veškeré proklamace nepatřil
areál Besedy doposud k prioritním objektům zájmu naší
městské části. Rovněž mne mrzí, že jsme v loňském roce
nepřesvědčili představitele obce o vhodnosti revitalizace
tzv. Kolomazné pece (objekt u otočky autobusů u nádraží). Ve spolupráci s Ing. Milošem Králem byl připraven
k realizaci a žádosti o finanční dotaci z EU projekt Lanového a informačního centra v Klánovicích. Bohužel projekt vyžadoval vytvoření tzv. partnerství s obcí, jež nebylo
schváleno. Úprava dlouhodobých vztahů s obcí (majitel
objektu tzv. Kolomazné pece) byla nezbytná pro zajištění
proveditelnosti projektu.
Na tomto místě bych rád upřímně poděkoval všem
dobrovolníkům ochotným nezištně pomáhat, vymýšlet
a přidat ruku k dílu, a kteří se do našich aktivit zapojují.
Za vše co se v Klánovicích na poli kultury děje jsme my,
Klánovičáci, vděčni právě těmto lidem. Zvláště bych chtěl
poděkovat dvěma lidem správkyni nadačního fondu
Kataríně Hoffmannové a Romaně Kubíčkové. Bez jejich
práce by Klánovické fórum neexistovalo a KC Beseda nefungovalo tak dobře, jak jsme v současné době svědky.
Nelze samozřejmě opomenout a nepoděkovat i dalším
nejaktivnějším dobrovolníkům: paní Jitce Křížové, Martině Petráčkové, Andree Krausové, Miloši Královi, Evě
Slavíkové, manželům Nejedlým, Vladu Hoffmannovi, Janu
Milerovi a mnohým dalším. Děkuji. Rád bych rovněž poděkoval naší městské části, vedení obce a úřadu za dosavadní spolupráci na půdě Klánovického fóra. S velkým
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potěšením rovněž vyjadřuji díky našim finančním a věcným dárcům, kteří svými dary pomáhají. Velice si jejich
pomoci vážíme. Děkujeme!
Ing. Petr Kubíček, Předseda správní rady
Celkový přehled o kulturních aktivitách a návštěvnosti
nabízí následující tabulka:

Kulturní aktivity v KC Beseda, srovnání 2006 - 2009
druh akce

2006

2007

2008

2009

akcí účast akcí účast akcí účast akcí účast

KINO
Divadlo
(vč. dětských př.)
Literární kavárna
Klánovický svařák
Dílničky, kurzy
Koncerty
Výstavy,
vernisáže
Jiné akce

49 2 033 76 2 560 67 2 302

90 2 500

11

779 20 1 740 13 1 113

13 1 149

6
10
16

195 4 250 1
56 9
78 7
637 17 1 223 12

5 237
8 44
15 748

35
35
678

9
9
9 320
9
10 250 15 460 15 644 17 840
111 3 950 150 6 311 124 5 127 157 5 518

Pozvání do Besedy na Výstavu
k 10. výročí Výtvarné dílny
Ráda bych Vás touto cestou pozvala na soubornou výstavu mojí – naší ( patří přece hlavně dětem) Výtvarné
dílny. Vernisáž bude ve středu 19. května 2010 v 16.00
v KC Beseda. Prohlédnout si můžete nejen díla vytvořená
dětmi za poslední rok, ale i fotografie a obrazy, obrázky
a plastiky z dob dřívějších. Za vystavení jistě stojí i práce
dospělých, budete jistě překvapeni, jaké talenty Klánovice
skrývají.
Takže Vás tímto moc zvu, přeci jen deset let, to je pořádný kus života našich dětí, které vidím ve své „ Dílničce“
vyrůstat. Možná, že najdete mezi fotografiemi i Vaší tehdy
malou ratolest, ze které je dnes třeba už velká slečna či
mladý muž.
Kdo výstavu zahájí by mělo být překvapením, také se
můžete těšit na módní přehlídku. Modely pro letošní sezónu totiž vyrábí samotné děti ve Výtvarné dílně.
Výstava potrvá do konce května.
Těšíme se na Vás

Táňa Macholdová a děti, www.tanja.cz, foto autorka
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Co se chystá v knihovně
S příchodem jara připravujeme v knihovně dvě každoroční akce. První bude bazar knih při příležitosti Běhu naděje (dříve Běh Terryho Foxe) v sobotu 5. června od 9 hodin. Můžete sportovní aktivitu spojit s výběrem knížek
doslova za pár korun nebo si přijít vybrat pouze knihu
a užít si živou hudbu a tradičně příjemnou atmosféru. Výtěžek našeho bazaru putuje stejně jako výtěžek Běhu naděje na financování výzkumu rakoviny v ČR.
Pro letošní prodej máme mnohem více knih než loni,
naši čtenáři nám jich nanosili několik set a dalších cca 200
jich pochází ze sponzorského daru pražského klubu
Soroptimist. Přijďte, určitě si mezi knihami najdete nějaký
„poklad“ a ještě pomůžete dobré věci.
Již od března připravujeme pasování prvňáčků
na čtenáře, letos proběhne 17. června. Rytíř Knihoslav
z klánovického lesa opět přijde zjistit, zda už všechny děti
umí číst a obdaruje je pasovacím glejtem, knížkou a průkazem čtenáře naší knihovny vystaveným na rok zdarma.
Chceme, aby vše dobře dopadlo a děti si odnesly krásný
zážitek, proto akci za pomoci třídních učitelů prvňáků a vedení školy pečlivě chystáme.
Jitka Frýdmanová, knihovna Klánovice

Výstava malířky
Táni Macholdové ve Vídni
Výtvarnice a scénografka Taťjana Macholdová se zabývá kresbou, malbou a grafikou. V současné době vystavuje okolo 50 obrazů a akvarelů v GALERII JAN
VE VÍDNI. Vernisáž zahájil a slavnostně přestřihl pomyslnou pásku český velvyslanec RNDr. Jan Koukal.
Prohlédnout si můžete olejomalby, pastely a akvarely
malované ve všech možných koutech nejen naší republiky.
Za pozornost stojí maková pole na okraji Klánovic, slunečnice nebo levandulová pole v Provence, ale i třeba
Létající kláštery Meteora v Řecku a další.
Pokud budete mít cestu kolem, můžete se na chvíli zastavit v galerii, která se nachází asi 10 minut chůze od naprostého centra Vídně. Procházka malebnou uměleckou
uličkou plnou galerií a milých restaurací se zahrádkami
Vás jistě příjemně naladí.
Výstava potrvá do 14. května 2010, Galerie JAN,
Spittelberggasse 7, 1070 Vídeň
MgA. Táňa Macholdové, www.tanja.cz
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Rybáři informují
Co chystají na měsíc květen vyznavači Petrova cechu?
Přijměte pozvání na již tradiční akce Místní skupiny Českého rybářského svazu.
V sobotu 15. května od sedmé hodiny ranní proběhnou
na Placinách závody registrované rybářské mládeže.
Tentýž den od 14.00 na ně naváží závody dospělých.
Na neděli 16. května jsme pak jako každoročně připravili závody pro děti z dětského domova a náborovou akci
pro děti nazvanou „Chyť si svou první rybu“. Všem zájemcům budou zapůjčeny rybářské potřeby. Začátek je
plánujeme na 8.00.
Ať máte chuť se zapojit, nebo jen přihlížet, jste srdečně
zváni. Po oba dny je pro všechny účastníky přichystáno
občerstvení.
Rád bych dále poděkoval MÚ Klánovice jménem naší
MS ČRS za udělený grant. Finanční prostředky budou využity na podporu našeho závodního družstva i pro pořízení cen na závody pro děti dětského domova.
Richard Hladík
předseda MS ČRS a výbor MS ČRS Praha - Klánovice

Klánovické MTBO, neděle 23. 5.
V neděli 23. května se bude konat II. ročník Klánovického
MTBO. Pod touto zvláštní zkratkou se vlastně skrývá nabídka
na pohodovou vyjížďku bez vyznačených koridorů a zároveň
slušná šance na pěkný výsledek pro kohokoli. Jedná se o orientační závod na horském kole, který bude probíhat v Klánovickém lese. Celá akce začíná v 9 hodin v neděli 23.5.
v Klánovicích na hřišti u základní školy. A je na co se těšit.
Podstatou závodu je během časového limitu (pro většinu kategorií jde o 90 minut) nasbírat co nejvíce bodů.
Organizátory budou po lese rozmístěny různě obodované
kontroly a závodníci dostanou mapu, na níž budou zobrazeny. Záleží tak nejen na fyzické kondici, ale i na orientaci v mapě a hlavně v samotném lese. Vyznáte-li se
tedy v Klánovickém lese, máte citelnou výhodu.
Nejedná se ale jen o závody pro dospělé. Pro starší děti
bude připravena možnost vyzkoušet si orientační závod,
pro mladší zajímavé hry a soutěže. Ale i ostatní, kteří
zrovna nebudou závodit, se rozhodně nebudou nudit.
Pro ně tady bude doprovodný program – lanové překážky
od specialistů z lanového centra PROUD, outdoorové aktivity od firmy top Consulting a také akce týmu handicapovaných cyklistů „Černí koně“. A nakonec pro všechny
bohatá tombola a biketrialová exhibice.
Závod je po Újezdském duatlonu, který proběhl 18.4.,
druhým pokračováním ÚJEZD.NET „Seriálu tří závodů
pro zdraví“, jenž se koná ve Vašem regionu. Pokud se zúčastníte všech třech závodů, máte možnost v závěrečném
losování získat hodnotné ceny. Veškeré informace nejen
o Klánovickém MTBO naleznete na www.triprozdravi.cz.
Tři pro zdraví – pohodové závody pro celou rodinu!
Marek Lejsek

Turisté v přírodě
Opět jsme se po roce sešli v sobotu 3.4.2010 na již pátém ročníku turistického pochodu "VIDRHOLEC". Za krásného počasí na trasách 10, 15, 20 a 30 km pochodovalo
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241 turistů. Cyklotrasu 20 km a klánovický okruh si projelo 8 cyklistů. Snad každý se těšil z poctivě ušlápnutých
kilometrů a z toho, že něco udělal pro své zdraví. Radost
jsme měli především z rodičů, kteří vytáhli své ratolesti
do přírody a kterých tentokrát bylo daleko více než předcházející ročníky. Díky všem, kteří se podíleli na zajištění
této akce. Tak zase za rok! Zdrávi došli!!!
Ing. Zbyněk Titl

FK Klánovice
fotbalová sezóna začala
Jaro už je v plném proudu a příznivci klánovického fotbalu se po nepříjemně dlouhé zimě konečně dočkali – rozeběhla se jarní část u všech družstev. Muži „A“ (I. B
třída) zahájili vítězstvím 3:1 nad Bohnicemi, prohrou na
hřišti ČAFC „B“ 1:4, domácím vítězstvím nad Hostivaří 3:2
a zůstávají zatím na 9. místě tabulky. Muži „B“ (II. B
třída) rozstříleli 6:0 Hloubětín, prohráli na hřišti Troja „B“
2:4, doma porazili Bohnice „B“ 2:1 a jsou stále na předposledním místě tabulky. Dorost (I. A třída) vyhrál oba
úvodní zápasy, 2:0 na hřišti Rapidu a 12:0 doma s Kopaninou, následně prohrál na hřišti Chodov JM 0:4 a zatím
zůstává na 10. místě tabulky. Starší žáci prohráli oba
úvodní zápasy - na hřišti Loko Vltavín 1:6 a doma se Slavojem Podolí 1:3 a zůstávají na předposledním místě.
Mladší žáci (II. B třída) zahájili jarní část domácím vítězstvím 3:1 nad SK Viktorie Žižkov, prohrou na Meteoru „C“
0:4 a domácí nešťastnou prohrou s TJ Kyje 2:4. Tým,
který je už pravidelně na zápasy doplňován o 3 až 4
hráče ze starší přípravky, tak drží 7. místo s těsným (4 bodovým) odstupem na 4. příčku. Starší přípravka (II. B
třída) drží po třech odehraných zápasech jarní neporazi-
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telnost a také neprůstřelnost, kluci postupně porazili venku
Sportovní Jižní Město 2:0, remizovali s druhým celkem tabulky Sokolem Kolovraty 0:0 a doma porazili Čechii Dubeč
2:0. Tým tak nadále drží skvělé 3. místo a jeho odstup na 2.
místo je už jen jednobodový. Mladší přípravka (II. A třída)
po výborném a vyrovnaném prvním poločase nakonec prohrála ve svém zatím jediném zápase 1:5 na hřišti druhého
celku tabulky FC Inferno a zůstává tak na 5. místě tabulky.
S našimi nejmenšími (ročníky 2003/2004) jsme se zúčastnili čtyř turnajů v Říčanech a kluci získali první zkušenosti v hale. Celoročně také hrajeme nultý ročník soutěže
Mini Star, po šesti odehraných turnajích jsme v čele a věříme, že uhájíme medailové umístění! Kdo má doma malého šikulu, může se každé pondělí a středu od 17 hodin přijít ukázat na fotbalové hřiště. Dále hledáme šikovného
tatínka nebo maminku, který by nejmenší fotbalisty trénoval
(informace na tel. 604 554 270).

Hledáme sponzory – pomůžete nám?
Rostoucí náklady na provoz fotbalového oddílu, snižující se podpora městské části Praha Klánovice a také odchod některých dlouhodobých sponzorů z důvodu současné ekonomické krize, nás přiměli k zamyšlení nad
dalším rozvojem fotbalového oddílu FK Klánovice. Po několikaměsíční složité diskusi a hledání nejrůznějších řešení za účasti všech členů výkonného výboru a ostatních
zainteresovaných osob, jsme přistoupili ke zvýšení členských příspěvků pro členy fotbalového oddílu. Nutno podotknout, že všichni trenéři mládežnických družstev
a stejně tak všichni členové výkonného výboru dělají práci
pro FK Klánovice ve svém volném čase a bez jakéhokoliv finančního ohodnocení. Děkujeme všem sponzorům,
zejména z řad fyzických osob, kteří se v minulosti výrazně
zasloužili o provoz našeho fotbalového klubu.
Obracíme se na Vás, na obyvatele Klánovic, s žádostí o pomoc ve formě finančních i nefinančních
sponzorských darů. Finanční dary v jakékoliv výši můžete poskytovat buď anonymně přímo na účet občanského sdružení 247208399 / 0800 nebo se můžete obrátit na členy výkonného výboru či jednotlivé trenéry.
Případným sponzorům můžeme nabídnout sepsání darovací smlouvy a možnost jejich propagace v rámci fotbalového areálu a klubové domény www.fkklanovice.cz.
Věříme, že se společně zasloužíme o další rozvoj našeho fotbalového klubu s více než stoletou tradici.
Tomáš Svoboda, FK Klánovice, tomiks@seznam.cz

ŠSK Újezd nad Lesy - oddíl lehké atletiky ve spolupráci
s Městskou částí Prahy 21 a sdružením Maminy z újezdské roviny

pořádá 5. ročník lesního běhu
BĚH O POHÁR STAROSTY aneb BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU
Datum:
Místo:
Doprava:

Přihlášky:

neděle 16. 5. 2010
lesní cesty poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově
metro B stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a 261 do Újezda nad Lesy, zastávka Blatov, nebo metro B
stanice Palmovka a odtud autobus č. 109 do stejné zastávky Blatov nebo vlakem do Klánovic a odtud pěšky
cca 20 minut. Z autobusové zastávky bude značeno. Ze zastávky Blatov cca 100 m ve směru jízdy autobusu,
u Pizzerie přejít na druhou stranu vozovky k restauraci Stodola a odtud značeno cca 300 m ke startu.
na místě startu od 8:00 hod. a končí nejpozději 15 minut před startem příslušné kategorie.
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10,- Kč předžactvo a žactvo, 30,- Kč dorost
a dospělí
Podmínky startu: závodníci startují na vlastní nebezpečí,
přihláškou k závodu potvrzují svou zdravotní způsobilost.
Je dovolen start závodníka pouze v jedné
kategorii!
Závody jsou zařazeny do Pražského
běžeckého poháru mládeže pro rok 2010
Tratě:
lesní cesty, použití treter dovoleno

strana

Startovné:

KATEGORIE:

Ceny:

přípravka I - dívky
přípravka I - chlapci
přípravka II - dívky
přípravka II - chlapci
přípravka III dívky
přípravka III chlapci
berušky do 3 let
broučci do 3 let
berušky 4 - 5 let
broučci 4 - 5 let
vyhlášení I. bloku
mladší žákyně
mladší žáci
starší žákyně
starší žáci
vyhlášení II. bloku
dorostenci
dorostenky
ženy A do 34 let včetně
ženy B 35 let a více

2003, 2004
2003, 2004
2001, 2002
2001, 2002
1999, 2000
1999, 2000
2007 a mladší
2007 a mladší
2005, 2006
2005, 2006

300 m
300 m
800 m
800 m
800 m
800 m
50 m
50 m
50 m
50 m
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9:00
9:10
9:20
9:35
9:50
10:05
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:20
11:30
11:40
11:40
12:00
12:15
12:15
12:15
12:15

běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží medaile, poháry a ceny od spon1997, 1998
800 m
zorů závodu, Kategorie broučci a berušky
1997,
1998
800 m
nebude vyhlašována, závodníci obdrží
1995, 1996
1600 m
drobné ceny ihned po doběhu kategorie.
1995, 1996
1600 m
Sponzoři závodu: Městská část Praha 21, Pekařství Kollingerovi, Obchod se smíšeným zbožím na Bla1993, 1994
3300 m
tově, HARIETA módní oděvy Hana
1993, 1994
3300 m
Rychnovská, Ovoce a zelenina Pickovi,
MUDr. Ivana Stejskalová - kožní ordinace
1992 - 1976 3300 m
Praha 9 Běchovice, Petráň Sklo - sklářská
1975 a starší 3300 m
dílna Úvaly, Ing. Aleš Olšan - montáž, měření,
muži A do 39 let včetně
1992 - 1971 5500 m
12:45
servis a údržba telekomunikačních zařízení,
muži B 40-49 let
1970 - 1961 5500 m
12:45
Vinotéka Blatov, NIKWAX CZ, s. r. o - immuži C 50-59 let
1960 - 1951 5500 m
12:45
pregnace sportovního oblečení a vybavení,
Muži D 60 let a více
1950 a starší 5500 m
12:45
Spojstav s.r.o., JP - MOTO, s.r.o., Ivan
vyhlášení III. bloku
po doběhnutí hlavního závodu
Novák - maso uzeniny, Ráj lůžkovin na Blatově, Pracovní oděvy a pomůcky Jan Gráf, Květinářství Michaela Malíšková, Romantika radost z dárků, Joky
- sport. oblečení, Eberspächer spol. s r. o., KOREK spol. s r. o., Sefa - Petr Janoušek
Občerstvení:
po doběhu každý závodník obdrží drobné občerstvení. V místě startu bude možné zakoupit další občerstvení.
V průběhu závodu bude možné zakoupit pro děti i dospělé kvalitní sportovní oblečení fy Joky.

info: Zuzana Olšanová Zuzana.Olsanova@cdt.cz, tel. 607 148 116, Barbora Blzenská Plzenska@spojstav.cz, tel. 777 636 210

Upoutávky

Bambiriáda 2010
I v letošním roce otevře své brány Bambiriáda, největší
přehlídka činnosti sdružení, která pracují s dětmi a mládeží, a středisek volného času v naší zemi. Dvanáctý
ročník celostátní přehlídky volnočasových aktivit se v roce
2010 nese v duchu motta: „Tvůj průvodce volným časem“. Tradičním pořadatelem je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Její činnost je zaměřena na podporu podmínek pro umožnění všestranného rozvoje dětí a mladých
lidí. Bambiriáda nabídne široké veřejnosti ve dnech
20. – 23. května jedinečnou možnost poznat na vlastní

oči, jak děti mohou nakládat s volným časem. V roce
2010 se Bambiriáda přesune z pražských ostrovů
na „Kulaťák“ – na Vítězné náměstí v Praze 6. Záštitu
nad akcí převzal tradičně primátor hl. m. Prahy Pavel
Bém a starosta Městské části Prahy 6 Tomáš Chalupa.
Organizátoři Bambiriády se pokusí rodičům představit,
jaká sdružení zaměřená na volnočasové aktivity pro děti
a mládež v naší republice existují a jakých zájmů se týkají.
Nabídka je v tomto směru pestrá. Bambiriáda je akce zaměřená hlavně na děti. Ony samy tak mohou případně zjistit, které sdružení je jim nejsympatičtější a kde by se asi
cítily nejlépe. Bambiridáda může výrazně ovlivnit zájmy
a vnímaní dětí v jejich dospívaní a ukázat jim směr, kterým
se mohou do budoucna ubírat. Pro děti jsou připraveny
různé soutěže, hry, ale i setkání se zajímavými osobnostmi.
Mohou se tak pobavit, ale zároveň i mnohému přiučit.
Novinkou na letošní Bambiriádě bude virtuální mapa,
na které si rodiče mohou najít oddíly či klubovny v okolí
svého bydliště, a zjistit si tak všechny kontaktní informace. Návštěvníci z městské části Praha 21 zde naleznou
kontakty na junácké a pionýrské oddíly, na jednotlivé dužiny, kontakty na Domy dětí a mládeže a další a další občanská sdružení sídlící na Praze 21.

BĚH NADĚJE, běh pro zdraví
V sobotu 5. 6. 2010 se bude v Klánovicích konat třetí
ročník Běhu naděje, jenž navazuje na velmi úspěšný
Běh Terryho Foxe.
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Klánovice tradičně patří mezi úspěšné běhy, v loňském
roce jsme za účasti 149 běžců vybrali 35 495 Kč, což je
druhá nejvyšší částka v republice. Celkem bylo vybráno
660 tisíc Kč.
Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří již teď přispěli
na organizaci Běhu. Za tyto peníze budou nakoupeny reklamní předměty pro BN a občerstvení pro účastníky. Pokud byste ještě chtěli přispět, budeme velmi rádi.
Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci, která zasahuje do života mnoha lidí. Tváří letošního
ročníku Běhu naděje bude modelka Aneta Faistová, finalistka České miss 2008, která navštíví i náš Běh.
Akce bude opět odstartována od klánovické školy.
Zápisy začínají od 8.30 hodin, samotné běhy od 10 hodin. Na své si přijdou běžci, cyklisté, chodci, sportovci na
kolečkových bruslích, rodiče s kočárky i lidé s pejsky.
Opět budou připraveny různé trasy. Současně proběhne
bohatý doprovodný program s hudebním doprovodem
a loni úspěšným knižním bazarem. Rádi bychom běh spojili s oblíbenými farmářskými trhy, ale vzhledem k hustému
automobilovému provozu nevím, jestli se to podaří.
Za organizační výbor Jolana Fuchsová

INFORMACE O PROVOZU
NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI
Hřiště na školoním dvoře budovy Slavětínská 200 je určeno především k míčovým hrám, dále je možno využít:
běžeckou dráhu, pískové doskočiště a stabilní stoly
pro stolní tenis přístupno veřejnost. Žádáme návštěvníky
aby zamezili volný pohyb psů po hřišti (znečištění zejména pískoviště) a nevyužívali keramické obložení pláště
Haly k odrážení míčů!
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
duben – říjen v pracovní dny 17.00 – 21.00 hod
víkendy
9.00 – 21.00 hod
Bližší informace a případný kontakt:
725 011 013 (p. Gainer, p Zajac)
správce Haly starosty Hanzala - nové tělocvičny

Naši jubilanti
v květnu oslaví své narozeniny
naši spoluobčané
Šimůnková Věra
Zajícová Věra
Hlavnička Vlastimil
Bezděková Marie
Ťukalová Hana

Blahopřejeme!!!

Mateřské centrum Klánovice – Šestajovice

Dámský relaxační
víkend s břišními tanci

zve zájemkyně na

/www.mcsikulka.webz.cz/

Kdy? 3.- 5. 9. 2010
Kde? Ubytování ve zděné budově nedaleko Prahy

poblíž lesů a rybníků, WC společné, jednoduše zařízené pokoje bez možnosti využít skříně, varná konvice, chladnička, krytý bazén a terasa k dispozici.
Dle domluvy někdo spacák s sebou.
Cena?………………………………………………………………1390.V ceně je: ubytování ve skromných podmínkách, snídaně a večeře, užívání bazénu, koupel ve vířivce,
tůra, táborák, grilování, káva, čaj k dispozici po celý
den, 4 hodiny výuky břišních tanců, seznámení
se zumbou. Obědy po dohodě možné, relaxační
masáže za příplatek dle zájmu. Začínáme v pátek
v 16.00, první taneční hodina v 17.00. Přihlášky
společně se zálohou 500.- Kč vždy ve čtvrtek
na B. tancích ve 20.00 v tělocvičně Beseda nebo
po dohodě na tel. jinak. Víkend je určen všem tanečnicím z kroužku MC, případně dalším volně příchozím a zájemkyním o břišní tance.
INFO na tel.……………………………………604 315 231
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Mateřské centrum Klánovice - Šestajovice zve na

Den matek - přijďte pobejt
aneb Den otevřených dveří s pohádkou

KDY?
Neděle 9. 5. 2010 od 16h
KDE?
MC Klánovice, Ke Znaku
CO?
* maňáskové divadélko
„ZDRAVĚNKA A KUBA SLAVÍ S MAMINKAMI“
*výtvarná dílnička: výroba dárečku pro maminku
*vystoupení Šikulků z kroužků MC
*prohlídka prostor, kroniky MC
*výstava dětských prací
Vstupné 40 Kč
MC podporuje ÚMČ Praha - Klánovice
INFORMACE na tel. 604

315 231
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Mateřské centrum a Školička Šikulka
zvou všechny děti na

DEN DĚTÍ
s pohádkou a dárky

KDY?
Úterý 1. 6. 2010 v 16.00
KDE?
MC Šestajovice, Revoluční
PROGRAM? Vystoupení dětí z některých kroužků MC,
divadélko „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“
malé občerstvení, Den otevřených dveří v MC,
kronika MC, dárečky pro děti
S SEBOU? hodně dobré nálady a přezůvky
Další členové rodiny také vítáni.
Vstupné 40 Kč
INFO: tel. 604 31 52 31

Poradenský servis PORSE pomáhá!

PROVOZ KLUBŮ AUTOBUS
A TERÉNNÍHO PROGRAMU
občanského sdružení Neposeda
Přijďte si popovídat, poradit nebo se jen tak bavit.
Najdete nás na Českobrodské 1 v Běchovicích,
v areálu Staré pošty.

KLUB PRO DĚTI 6 -15 LET:
Po, st: 12:30 – 16:00
Čt:
13:30 – 17:00

Klub pro dospívající 6.třída – 21 let:
Po, út, st: 16:00 – 19:30

TERÉNNÍ PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Určen pro děti a dospívající
od 6. třídy do 26 let včetně
Út a Čt: 15:30 – 19:30 Terénní pracovníci chodí
v Běchovicích a Újezdě nad Lesy
Pá: 17:00 – 19:00 Terénní pracovníci chodí v oblastech sídliště Jahodnice, Klánovice, Koloděje
5. 5. a 12. 5. v době: 16:30 – 18:00 – TĚLOCVIČNA
Přijďte si zadarmo zadovádět do tělocvičny
v Běchovicích vedle skate parku. Na programu jsou
míčové hry, trampolína, závody, žonglování, akrobacie a další zábavička. Vyrážíme vždy v 16:15
z klubu pro dospívající Autobus nebo můžete přijít
později přímo tam. Vstup je zdarma. Bližší informace naleznete na www.nzdmautobus.net.

WEB KZ +
Na webových stránkách KZ naleznete:
příspěvek Újezdského stromu: Sázení nebo kácení
MUDr. Zity Kazdové

PORSE je poradenský servis, který pomáhá radou, praktickou pomocí a podporou obyvatelům z Běchovic, Újezda
nad Lesy, Klánovic, Koloděj a blízkých obcí Prahy - východ.
Tuto registrovanou sociální službu poskytují konzultantky
občanského sdružení Neposeda už od roku 2007.
Poradna v běchovické základní škole a ve zdravotním středisku v Újezdě nad Lesy pomáhá prostřednictvím osobní
konzultace, e-mailu nebo telefonu.
Oblast pomoci a podpory je široká: mezilidské a rodinné
vztahy, hledání zaměstnání, bytové otázky, pomoc při jednání s úřady, ochrana spotřebitelů, právní otázky atd. Naše
služby jsou bezplatné a anonymní.
Kontakty:
v PONDĚLÍ od 14.00 do 17.00 hodin na adrese
Mýtní 73, Praha – Běchovice (ZŠ Běchovice)
tel. č.: 739 491 633, e-mail: porse@neposeda.orgv
ÚTERÝ od 14.30 do 16.30 hodin na adrese
Mýtní 73, Praha – Běchovice (ZŠ Běchovice)
tel. č.: 739 491 633, e-mail: porse@neposeda.org
ve STŘEDU od 11.00 do 15.00 hodin na adrese
Živonínská 1630, Praha - Újezd nad Lesy
tel. č.: 733 765 615 (pobočka PORSE)
e-mail: porse@neposeda.org
Je možno si i domluvit setkání v individuální dobu
a to na tel. č. 739 491 633.

Placená inzerce
Neposeda, o. s. pořádá příměstské tábory v Běchovicích:
• 16. – 20. 8. 2010 – Rytíři a hradní paní, cena Kč 1500
• 23. – 27. 8. 2010 – Let ‘s play in English!, cena Kč 2500
• 26. – 30. 7. 2010 – Kolečko – prázdninový „camp“
pro nejmenší, cena Kč 1250
Program, přihlášky a podrobné informace najdete na
www.neposeda.org/tabory. Vaše dotazy ráda zodpoví Alice
Pechová (vzdelavani@neposeda.org, tel.č.: 733 685 911).
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KONTEJNERY KRÁL
s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

V í t K R Á L , Š e s t a j o v i c e , v i t k r a l @ v o l n y. c z

602 260 264
HOMEOPATIE Jarmila Kalašová
Tel.: 724 115 831, e-mail: jarmila.kalasova@seznam.cz
HOMEOPATICKÁ PORADNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Šestajovice, Husova 66 (ve wellnes studiu DANIELA)
Poradna otevřena v pondělí a středu od 13 – 17 hod.
Objednání telefonem, e-mailem nebo na recepci studia

Agelena - Z. Zídková
PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210
e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

INSTALATÉRSTVÍ KOLB
Voda-Topení-Kanalizace
Boušova 148, Klánovice
DODÁVÁME
•
•
•
•

domovní čističky odpadních vod,
plastové jímky a nádrže, septiky
čerpací a vodoměrné šachty,
pískové filtry,
bazény + příslušenství

Výroba jímek dle přání zákazníka.
Zajišťujeme projektovou dokumentaci,
hydrogeologický posudek, servis
a dopravu.
Biowa, spol. s r.o.,
Zemědělská 108, 250 66 Zdiby
Tel/fax.: 284 080 686
mobil: 775 722 600, 601,
e-mail: info@biowa.cz
www.biowa.cz

Tel.: 775 317 144
NAUČÍM VÁS PRACOVAT S POČÍTAČEM
Naučím rychle základy uživatelské práce
na počítači u vás doma.
Mám přenosný počítač - notebook.
Zájemci prosím volat na tel.:

608 850 938.

AUTOŠKOLA - Újezd nad Lesy
-

zahájení a ukončení jízdy v místě
bydliště
- kondiční jízdy
- možnost platby na splátky
Kontakt: 607 928 382, 281 971 520
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s květnovými
parlamentními volbami, kde kandiduji za Stranu zelených v Praze na poměrně vysokém 7. místě.
Jelikož v Klánovicích žiji téměř od narození, většina
z Vás mě zná, a tak posouzení, zda právě mně dát volební hlas, by nemělo být příliš velkou neznámou.
Pro ostatní alespoň mé krátké představení. Je mi
72 let, základní školu jsem vychodil v Klánovicích.
Přesto, že jsem měl tehdy samé jedničky, na střední
školu mě místní orgány doporučení nedaly, a tak jsem
se nejprve musel vyučit, a to v letňanské Avii. Pak ale
už to šlo o něco snázeji až po vysokou školu, včetně
aspirantury a postgraduálu soudního znalectví s návazným jmenováním znalcem v oboru doprava.
V žádné politické straně jsem dříve nikdy nebyl,
až v roce 2007 jsem vstoupil do Strany zelených.
Obecně je zřejmé, že sice žádná strana nesplňuje nikomu zcela jeho představy, ale prioritou SZ je ochrana
přírody, ke které chci aktivně přispívat.
Od mládí mě oslovoval sport a hodně mi samozřejmě i dal. Mimo jiné mě naučil hrát i v životě fér,
což bohužel v současné politické době je doslova minusová hodnota.
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nici, stavebními úpravami odstranit vlhkost budovy ZŠ
ve Smržovské ul., provést položení vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Ke Kostelíčku, dokončit budovu
školky s opravou oplocení a nových vrat, včetně vyčištění a rozšíření pozemku. Byl zahájen projekt Šestajovického potoka, zahrada MUDr.Schustera byla
zkultivována včetně kanalizace, když předchozí zastupitelé do té doby jenom přihlíželi, jak splašky tečou
po ulici Lovčická. Zahájením stavebních prací na stavbě
domova důchodců jsem fakticky zachránil platnost stavebního povolení od propadnutí. Získal jsem peníze
na rekonstrukci ulic Medinská a V Soudním (8 mil. Kč
mohu dokladovat) a na zateplení budov Základní školy.
Dal jsem dohromady koncepci Klánovic, ale ta po mém
odvolání šla úspěšně k ledu, a to především proto, že je
v ní jednoznačně deklarováno, že požadujeme zachování
celistvosti Klánovického lesa. Věnoval jsem vánoční
stromek, který jsem přivezl z mistrovství světa seniorů
ve stolním tenisu z norského Lillehammeru. Ten jsme si
společně před školou zasadili a rozsvítili. Zavedl a spolusponzoroval jsem dětskou vánoční loterii. Věřím, že
k těmto hodnotám se zase brzy v Klánovicích vrátíme.
V neposlední řadě jsem ještě zajistil, aby u budovy úřadu
vlála vlajka EU.

Byl jsem 10 let předsedou tenisového oddílu v Klánovicích, kdy se nám především podařilo úspěšně vyřešit vleklý privatizační spor a areál zkvalitnit, že byl
řazen mezi tři nejhezčí v Praze. V listopadu 2006 jsem
byl zvolen starostou. Tuto funkci jsem se snažil vykonávat co nejsvědomitěji a nejtransparentněji. Proto
jsem mj. zavedl pravidelná veřejná zasedání v kině Beseda, sestavil osm komisí, které se pravidelně každý
měsíc scházely. Tím jsem však začal překážet jistým
soukromým zájmům, takže zastupitelé si nejprve
na návrh Ing.Kubíčka odhlasovali, že pracovní komise
jsou rekrutující se nátlakové skupiny. Pak na návrh
JUDr.Duška si zastupitelé odhlasovali nový statut zpravodaje s řadou dnes už obecně nepřijatelných zásad.
Mj. že koordinátorem KZ může být pouze zastupitel,
což je celostátní nedemokratická absurdita, nicméně
zastupitelé za ODS a ČSSD pro to též zvedli ruku.
S tím souviselo získání tří zastupitelů, kteří byli
schopni zradit svůj předvolební slib daný voličům a zařadit se mezi příznivce za kácení Klánovického lesa.
To postupně vygradovalo v lednu 2009, kdy jsem
na návrh Ing. Kubíčka byl jako první starosta v Klánovicích odvolán.

V samotné Straně zelených osobně usiluji mj. o prosazení respektování vůle občanů v komunálních volbách, aby kandidáti SZ hlasovali na funkci starosty pro
toho kandidáta, který od voličů dostane nejvíce hlasů
(přímá volba starostů není bohužel stále ještě uzákoněna). A např. dále usiluji po vzoru některých zemí EU
o zavedení povinné dopravní výchovy do škol. K samotné Straně zelených se sluší podotknout, že to byla
jednoznačně především tato strana, která se transparentně a důrazně postavila za záchranu Klánovického
lesa, a to včetně jejich nejvyšších představitelů. Vážení
spoluobčané, spravedlivě prosím zvažte, zda by bylo
dobré, aby právě tato korektní strana u klánovických
voličů propadla.

Vážení spoluobčané, víte dobře, že jsem svůj předvolební slib na uhájení celistvosti Klánovického lesa nikdy
nezradil, že se mohu každému podívat zpříma do očí.
I za mou krátkou dobu 2 let starostování se však i leccos
dalšího podařilo. Např. zrekonstruovat hasičskou zbroj-

Váš Ladislav Hrabal,
kandidát do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2010

I při mé krátkodobé dosavadní politické činnosti
jsem si uvědomil, že většina nastolených problémů
není černobílých, že politika se nedá dělat bez podpory
občanů. A tak si dovoluji oslovit Vás, kteří mě považujete za „duši spřízněnou“, a předem poděkovat za Váš
případný volební hlas, tj. pro stranu číslo „20“, se zakroužkováním kandidáta na „7.“ místě. Osobně nabízím a slibuji poctivou a jasnou službu.
Přeji Vám šťastnou ruku

(Otištění tohoto oslovení občanů si v KZ osobně hradím a nebude
dále přeúčtováno.)
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ZAHRADA BEZ PRÁCE
Chcete mít svojí zahradu vždy
v perfektní kondici?
Zabírá Vám starost o ni čas,
který lze trávit příjemněji?
Nabízím kompletní celoroční
péči o zahradu, i v době Vaší
nepřítomnosti
Váš osobní zahradník
Michal Hnik
tel. 603 183 219
info@zahradabezprace.cz
www.zahradabezprace.cz

BK stavby s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
V lipách 122 Praha 9 - Újezd nad Lesy

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
• Výstavba rodinných domů
• Rekonstrukce rodinných domů
• Rekonstrukce objektů
• Rekonstrukce bytů a bytových jader
• Přístavby rodinných domů
• Garáže
• Ploty
• Zateplování budov
• Fasády
• Výměna oken
• Sádrokartonové příčky
• Zámkové dlažby a terénní úpravy.
Dále provádíme i drobné stavební práce.
Tel.:

281 970 214
736 759 930
733 541 591
e-mail: bkstav@centrum.cz

NOVÁ SLUŽBA
manikúra, pedikúra, nehtová modeláž
komplexní péče o ruce a nohy až k Vám domů
L. Mrvíková, tel: 774 830 116,
více na www.lmbeauty.cz
VRÁTNÉHO - ÚDRŽBÁŘE
do nepřetržitého provozu přijme Střední škola hotelnictví
a gastronomie se sídlem v Klánovicích. Požadujeme bezúhonnost, spolehlivost, pracovitost. Schopný invalida vítán.
Nabídky zasílejte na adresu SŠ hotelnictví a gastronomie,
Slavětínská 82, 19 0 1 4 Pra ha 9 ne bo mai lem na
opleta lova@hote lova-skola.c z.
Nástup 1.7. 2010 nebo dle dohody.
Informace: 281 012 121, 736 754 757

ODVOZ ODPADNÍCH VOD
RADEK KOUMAL
TEL. : 775 606 007

Klánovický zpravodaj

5

XIX. ročník

strana

23

Klánovický zpravodaj

5

XIX. ročník

strana

24

Kranio-saKrální
terapie
Vendulka van Zutphenová
- velmi jemná metoda ovlivňující
psychický i fyzický stav člověka
- vhodná

při

nespavosti,

bolestech

hlavy,

depresích,

stresu,

chronické únavě, jako příprava
na porod ...

více na www.kranialka.cz
Račiněveská 2444/D
Praha 9 – Újezd nad Lesy
Tel.: 602 266 054

Elektronik servis:
Petr Čadil
opravy - zapojení - nastave ní - p r o d e j

TV
Antény
Satelit
DVD
HiFi
Rádio
Herní konzole
a další elektronika
Barákova 1795, 250 82 Úvaly
volejte: 606 550 808
petr.cadil@volny.cz www.cadil.cz
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587, http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na KVĚTEN 2010
Sobota 1. 5. 2010
VÝSTAVA – DÍLA STUDENTŮ GYMNÁZIA NA PRAŽAČCE
Výstava potrvá do 16. 5. 2010
Neděle 2. 5. 2010, 17.00
KONCERT – LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ
Víte, že v Čechách žijí držitelé mužského i ženského
neoficiálního světového rekordu v lukostřelbě nevidomých? Manžele Mojžíškovy jsme ale pozvali kvůli tomu, že zároveň zpívají krásné vlastní písně a vyprávějí
autentické příběhy, kterými přispěli i do povídkové knížky. Když řekneme, že dalším hostem bude skupina Šantré, folkoví nadšenci zajásají. Tuto velice zajímavou
a respektovanou kapelu jsme v Klánovicích ještě neměli, tím více se na ně těšíme. Na náš jubilejní čaj jsme zároveň pozvali netradičního hosta - filmaře, který už získal
nejednu domácí i zahraniční cenu za své krátké filmy. Jmenuje se Paľo Piroha a je od slovenské Žiliny. V průběhu večera si některé promítneme. A tím vším vás
provedou Lukáčovi s tradičními úkoly pro účinkující. No řekněte, vyplatí se zůstat doma? Hrnečky se vám opět budou hodit... Vstupné: 50 Kč
Pondělí 3. 5. 2010, 19.30
KINO – PROKLETÝ OSTROV
USA / 2010 / 137 min / thriller / titulky / od 15 let /
Martin Scorsese. Hrají:Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Max von Sydow. Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Přísně střežená
psychiatrická léčebna a jedna pacientka, která zmizela. Prokletý ostrov obsahuje ideální ingredience pro dobrý thriller. Připočteme-li tři důležitá jména – autora
románové předlohy Dennise Lehanea , režiséra Martina Scorseseho a Leonarda Di Capria v hlavní roli, je zřejmé
Středa 5. 5. 2010, 19.30
KONCERT – JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND
Kapela Eliščin Band existuje od roku 2004 (zhruba)
a 24.11.08 jí vyšlo druhé album PROMĚNA. Koncertuje na všemožných scénách jak tuzemských ( Kolín, Jablonec nad Nisou, Brno, Praha, Štítná nad Vláří ) tak i zahraničních
(Paříž, New York, Wroclaw, Jeleni Gora). Frontmanem kapely je herec a moderátor Jan Budař. Díky tomu bývá každý koncert velmi nečekaný. Vstupné: 200 Kč
Čtvrtek 6. 5. 2010, 19.30
KINO – SMRT ČEKÁ VŠUDE
USA / 2009 / 145 min / thriller / titulky / od 15 let /
Kathryn Bigelow.Hrají: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Guy Pearce. Napínavý příběh elitních vojáků, kteří mají jedno z nejnebezpečnějších povolání na světě –
uprostřed bojové vřavy deaktivují bomby. Vychází z přímých zkušeností novináře a scenáristy Marka Boala, jenž byl v rámci své práce přidělen k vojenské pyrotechnické
jednotce. Oscar 2010 – nejlepší film roku, nejlepší scénář, nejlepší režie, nejlepší střih..
Neděle 9. 5. 2010, 14.00 -17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů, nejlepší
české sklo. Originální šperky podle Vaší fantazie. Cena 250 Kč.Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Pondělí 10. 5. 2010, 18.00
INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Újezd n/L.
Úterý 11. 5. 2010, 19.30
KINO - KVĚT POUŠTĚ
Německo, Rakousko, Francie / 2009 / 130 min / drama
/ titulky / od 15 let / Sherry Hormann. Hrají:Liya Kebede, Sally Hawkins, Timothy Spall, Juliet Stevenson, Craig Parkinson. Dech beroucí životní příběh popisující
neuvěřitelnou cestu somálské dívky od kočovného života v poušti na nejznámější světová přehlídková mola. V New Yorku, na vrcholu své kariéry, Waris poprvé
v rozhovoru otevřeně promluvila o problému ženské obřízky, kterou sama vytrpěla, když jí bylo teprve 5 let...
Čtvrtek 13. 5. 2010, 19.30
KINO - NEW YORKU, MILUJI TĚ
USA, Francie / 2009 /krátké romantické příběhy
/103 min / titulky / Jiang Wen, Mira Nair, Natalie Portman a j.Hrají: Hayden Christensen, Andy Garcia, Natalie Portman, Orlando Bloom, Christina Ricci. Lásku k New
Yorku tímto filmem vyjadřuje skupina těch nejkreativnějších současných režisérů i herců, jejichž příběhy se odehrávají v celkem pěti různých newyorských čtvrtích.
Pondělí 17. 5. 2010, 17.00
INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Újezd n/L.
Středa 19. 5. 2010, 16.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ DĚTÍ Z VÝTVARNÉ DÍLNY T. MACHOLDOVÉ
Výstava věnovaná 10. výročí založení výtvarné dílny. Potrvá do konce měsíce
Středa 19. 5. 2010, 18.00
INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Újezd n/L.
Čtvrtek 20. 5. 2010, 19.30
KINO - BRATŘI
USA / 2009 / 105 min / drama / titulky / přístupný / Jim
Sheridan. Hrají: Natalie Portman, Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire. Strhující filmový příběh rodiny, kterou čeká tragédie, bolest a ostrý souboj dvou bratrů. Starší syn
Sam, je sestřelen při misi v Afgánistánu. Jeho okouzlující žena najde přítele v manželově bratrovi Tommym. Nečekané idyle udělá konec návrat Sama, který sice přežil,
ale změnil se k nepoznání….
Neděle 23. 5. 2010 14,00 - 17,00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK PLETENÍ Z PEDIGU - výroba podnosu nebo košíčku
s pevným dnem. Sebou ručník na klín, kdo má - šídlo a nůžky na pedig. Cena (včetně materiálu) 250 - 350 Kč, dle použitého materálu. Lektorka Andrea Janotová.
Počet míst omezen.Přihlášky na tel. 7205 692 45 nebo email: andreajan@seznam.cz
Neděle 23. 5. 2010, 16.00
KINO - PERCY JACKSON: ZLODĚJ BLESKU
USA / 2010 / 118 min / Fantasy / přístupný / Chris
Columbus . Hrají: Logan Lerman, Uma Thurman, Pierce Brosnan, Rosario Dawson, Alexandra Daddario. Percy Jackson je napůl člověk a napůl bůh. Teď se ukáže,
jestli je také hrdina. Fantastické dobrodružství natočil režisér Chris Columbus (Harry Potter a kámen mudrců, Harry Potter a Tajemná komnata) podle stejnojmenné
knižní série Ricka Riordana. která se okamžitě stala bestsellerem. Vstupné: 65 Kč
Pondělí 24. 5. 2010, 19.3 0
KINO - MILÝ JOHN
USA / 2009 / drama / 105 min / titulky / od 15 let /
Lasse Hallström. Hrají: Channing Tatum, Amanda Seyfried, Henry Thomas. Tvůrce poetických hitů Pravidla moštárny a Čokoláda natočil příběh lásky, která musí
neustále překonávat odloučení a nepřekonatelné dálky. Mladý voják potká mladou dívku a pro oba je z toho osudová láska. Svůj životní vztah žijí oba milenci hlavně
prostřednictvím dopisů. Kdy bude „Milý Johne“ napsáno naposledy?
Úterý 25. 5. 2010, 10.00
DĚTSKÉ DIVADLO – NÁPAD MYŠKY TEREZKY, ANEB O ZLÉ KOZE ROZALINDĚ Loutková pohádka o přátelství lesních
zvířátek a o tom, jak jejich poklidný život změní příchod zlé a marnivé kozy Rozalindy.Uvádí Divadlo Matěje Kopeckého, Praha. Vstupné: 45 Kč/dítě, 50 Kč/dospělý
Čtvrtek 27. 5. 2010, 19.30
KINO - PEVNÉ POUTO
USA, VB / 2009 / DRAMA / 135 min / titulky / od 12 let/
Peter Jackson. Hrají:Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Susan Sarandon. „Ten film nejde jednoduše přiřadit k jednomu žánru. Obsahuje prvky klasické
kriminálky, momenty jako vystřižené z fantasy, zároveň je to vztahové drama a navzdory všudypřítomné pochmurnosti se u něj i zasmějete,“ říká režisér.
Pátek 28.5.2010, 19.30
KONCERT – SKUPINA HOUPAČKY
Liberecká kapela šifrující ve svém názvu oblíbené žánry
otců zakladatelů Modrých houpaček (blues a swing). Skvěle zapracovanými prvky obou jmenovaných stylů se ale Houpačky ubránily bezradnosti i uniformitě. Kapela
se počátkem roku 2004 přejmenovala na Houpačky s lakonickým vysvětlením:“ Modrých kapel je jako psů. Kdo se v tom má vyznat?“. Vstupné: do klobouku
Rezervace a ceny vstupenek • Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,- Kč pro dospělého a 60,- Kč pro důchodce a studenty
(pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz), • Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo
telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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