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Konečně jeden výborný počin podporující sdružování občanů a současně
řešící jejich kulinární nároky. Děkuji paní Hance Michopulu za realizaci
a držím palce do dalších kol.
Text a foto Jaroslav Losert
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Vyhláška o vystavení a veřejném projednání konceptu
Územního plánu hlavního města Prahy
(§ 48 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon - v platném
znění (dále jen zákon). Koncept ÚP hl.m.Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
(VVURÚ) budou (k datu uzávěrky KZ) vystaveny k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů,
tj. od 2. 11. 2009 do 2. 12. 2009 včetně:
- na stavebním referátu ÚMČ Praha-Klánovice
- v Infocentru rozvoje hl.m.Prahy – v přízemí budovy MHMP, Jungmannova ul. 29/35, Praha 1,
pondělí – čtvrtek od 8.00 hod. do 18.00 hod. v pátek od 8.00 hod. do 16.00 hod.
- v elektronické podobě na internetové adrese http://www.magistrat.praha-mesto.cz/ Územní
plánování a rozvoj.
V souladu s § 22 odst4 a § 48 odst.2 zákona, se uskuteční veřejné projednání konceptu ÚP hl.m.Prahy včetně
VUR, spojené s výkladem projektanta a zpracovatele VVURÚ. Veřejné projednání se bude konat
dne 23. 11. 2009 v 9.00 hod. ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl.m.Prahy, Mariánské nám. 2,
Praha 1.
Do 15 dnů ode dne projednání, tj. do 9.12.2009 včetně, je možné podávat stanoviska, námitky a připomínky
k vystavenému konceptu ÚP hl.n.Prahy, včetně VVURÚ. K později doručeným stanoviskům, námitkám
a připomínkám nebude přihlédnuto.
Stanoviska, námitky a připomínky se podávají:
- písemnou formou do podatelny MHMP, nebo na adresu:
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1
- v digitální podobě na formuláři zveřejněném na internetové adrese: http//www.magistrat.praha-mesto.cz/
Územní plánování a rozvoj ve složce vystaveného konceptu nového ÚP hl.m.Prahy.
STANOVISKA vydávají v souladu s § 4 odst. 2 a § 48 odst. 3 zákona č. 183/2006 v platném znění, pouze
dotčené orgány, uplatňující chráněné zájmy ve vztahu k pořizovanému ÚP hl.m.Prahy na základě odkazu
na ustanovení příslušného zákona. Mimo oblast ochrany zájmů je možno podat námitku a připomínku.
NÁMITKY mohou podat v souladu s § 48 odst. 2 zákona č.183/2006 vlastníci pozemků a staveb, dotčených
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, a dále zástupci
veřejnosti (ve smyslu § 23 výše uvedeného zákona.
PŘIPOMÍNKY může podat každý.
Sousední obce při podávání svých připomínek postupují v souladu s § 48 odst. 4 zákona 183/2006.
Ve smyslu § 25c odst. 4 obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č.55/2000 Sb., kterou se vydává Statut Prahy,
ve znění pozdějších předpisů, mohou městské části uplatnit zásadní připomínky.
K podání námitek a připomínek v písemné podobě je doporučeno použít formuláře zveřejněného na adrese:
http://www.magistrat.praha-mesto.cz/ Územní plánování a rozvoj ve složce vystaveného konceptu nového
ÚP hl.m.Prahy

DOŠLO PO UZÁVĚRCE
Oznámení o opravě povrchu páteřní trasy A 50 (Pražské kolo)
Vážený pane starosto,
po předchozích dohodách Vám oznamuji, že úsek páteřní trasy A 50 v průběhu Blešnovské ulice je naplánovaný
na opravu povrchu na podzim r. 2009 z neinvestičních prostředků Technické správy komunikací HMP (opravy, úpravy
a značení cyklistických komunikací). Jediná možná komplikace je nevhodné počasí, podle klimatických podmínek
nezbytných pro technologii opravy bude určen i termín.
S pozdravem
Ing. Pavel Polák, předseda Komise Rady hl. města Prahy pro cyklistickou dopravu
Jsem rád, že mohu alespoň touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě stavební akce podíleli a přál
bych si pár hezkých dnů letošního podzimu (to je jediné co nemohu ovlivnit) aby Blešnovská „prokoukla“. Doufám,
že po této úpravě nebude nutno na ulici budovat zátarasy a jiná dopravně-samorostlá opatření. Přeji všem jejím
uživatelům dobrou a příjemnou jízdu.
Jaroslav Losert
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Čerpadla
Žádáme občany, kteří dosud nevyřešili problematiku domovních čerpadel, aby tak učinili v co nejkratším termínu.
Pokud někdo nebyl písemně osloven, omlouváme se
za toto nedopatření a žádáme o kontaktování pracovnice
ÚMČ Ing. arch. Segetové v úředních hodinách Po, St 8-12
a 14-18 hod.
Zároveň žádáme občany, kteří nemají provedenou servisní prohlídku na domovním čerpadle, aby kontaktovali pana
Kunce na tel. 602 658 562, který prohlídku provede. Upozorňujeme na skutečnost, že ÚMČ bude na své náklady
provádět servisní prohlídky pouze do konce roku 2009
Renáta Vayhelová

Slovo starosty

Vážení občané,
v souvislosti s nadcházejícími veřejnými vyjádřeními
k Územní studii Klánovice-sever, referendu o výstavbě golfového areálu v Klánovickém lese a nadcházejícím projednávání konceptu Územního plánu hl.m.Prahy bych se
s Vámi podělil o následující úvahy:
NE – umí říci každé malé dítě, brzo poté co se naučí
mluvit. Je to projev probouzející se osobnosti, projev vlastního, zatím nedokonalého „JÁ“. Každý rodič ví, že je to přechodné stadium, a že se každý jedinec učí, kdy je tento projev opravdu vhodný. Ke každému NE vždy patří totiž PROČ.
UDĚLEJTE TO JINAK – je projevem sice již rozvinuté
osobnosti, která si však s problémem neví rady a negaci
skrývá za slůvko „jinak“. Jinak vlastně nic neřeší, nenavrhuje, pouze se pokouší o nejapnou negaci.
NAVRHUJI – je projev zralé osobnosti, která o problému
něco ví, má určitý návrh, o kterém je ochotna diskutovat
a podílet se aktivně na jeho řešení.
Proč o tom píši? Každý z nás se bude moci v nejbližší
době vyjádřit k problematice územního celku Prahy a zejména
pak k jeho části pro nás nejdůležitější, k. ú. Klánovice. Pouhý
pohled na mapu nás přesvědčí, že Klánovice jsou sevřeny
ze všech stran. Jsme na tom dosti podobně jako větší obvody
Prahy, sídlící v jejím centru. Vazbu na okolí, ať Šestajovice
nebo Horní Počernice řešila předložená a diskutovaná
územní studie „Klánovice-sever“. Vstupní požadavek MČ byl
charakteristická rozvolněná zástavba rodinnými domky zasazenými do zeleně s nejvýše dvěma nadzemními podlažími,
případně obytným podkrovím. Dále přípustná výměra stavební parcely 1 000 m2, zachování zeleně (doporučeno 70 %
z výměry pozemku a logicky dokončení komunikací navazujících plynule na stávající, včetně zeleně. Studii můžeme buď
přijmout, připomínkovat, nebo naprosto odmítnout. Přijmouli předložený materiál všechny tři samosprávy, bude závazná
pro tři stavební úřady, příslušné území spravující. Budeme mít
tudíž nástroj, jak řešit problémy, které při realizaci zcela jistě
vyvstanou. Nemůžeme je však „demokraticky“ řešit tak, že
„my jsme Klánovice“ a takto to bude! Nepřijmeme-li ji, tento
nástroj územního plánu prakticky zanikne. Jednotlivá území
se budou vyvíjet každé samostatně, bez vzájemné vazby
a k vzájemné škodě. To se týká jak urbanistického vzhledu,
tak dopravy i občanské vybavenosti. Rád bych tady zmínil
dávné podobenství o Svatoplukových prutech. Důležitou dopravní páteří celého mikroregionu je navržená Klánovická
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spojka (mimochodem je zanesena do ÚP hl.m.Prahy
od r. 1999 právě na popud první urbanistické studie Klánovic).
Nenecháme-li pro ni do budoucna místo, je možné, že transitní doprava v ose Slavětínská – Revoluční se sníží, ale co
tam enormně naroste bude lokální zátěž (pokud se neodnaučíme jezdit osobními automobily). A pak to už nikdo nevyřeší, leda snad jen tunel „Vidrholec“, ale kde na něj vzít?
Když „vytvoříme“ ochranné protihlukové pásmo okolo velmi
diskutované VTR, velmi snadno se stane, že ji tam někdo doopravdy zakomponuje v mezinárodním zájmu a protihluková
opatření, byť přísnější, splní. Pak budeme, v rámci zhodnocení
svých pozemků dnes, pozítří civět do protihlukových stěn. Vím,
že není populární mluvit o vyváženosti obytné zástavby a občanské vybavenosti lokality, zejména když jde převážně o pozemky soukromé. Studií Klánovice-sever se díváme hezky daleko do budoucnosti, a měli bychom si uvědomit, že vždy
budou občané potřebovat služby, školy, školky, sportoviště. Nebude-li pro ně místo (rezerva), nezbude každému než je hledat jinde – a to zase „stojí“ dopravní zátěž. V okamžiku, kdy
veškeré reservy prostoru budou vyčerpány, bude marné chodit si stěžovat na správní úřady – ty nebudou mít kde vzít, a pokud se dochovají archivy maximálně mohou předvést kdo
za to může. Sám jsem zažil při projednávání urbanistické studie Klánovic (1995) situaci, kdy někteří místní občané odmítali výstavbu další školy s tím, že je škoda lukrativního místa,
neboť děti mohou jezdit autobusem do sousedního Újezdu
nad Lesy. A to prosím na katastrálním plánu z třicátých let minulého století škola byla – na dnešním Nepasickém náměstí!
Nakonec jsem ponechal odpověď na stále opakované obavy
– z divoké parcelace území. Jen ten, který dlouhodobě pracuje
v dané oblasti zcela automaticky ví, že stavební parcela je taková parcela, která přiléhá k řádně zasíťované komunikaci.
Je to zakotveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon. Bez komunikace se
k parcele prostě nikdo nedostane ani nepřipojí na inženýrské
sítě, není to stavební parcela. A komunikace buduje obec,
v našem případě hl.m.Praha. Proto se mi stále vrací otázka:
Opravdu chceme tímto způsobem (a mohl bych jmenovat
i další otazníky) znepříjemnit život generacím svých potomků
v nejlepším místě pro život, v Klánovicích? Proto Vás prosím,
když kritika tak i řešení, ale bohužel v tomto případě komplexní,
jinak se zase něco zvoře, a to zcela určitě definitivně!
S poděkováním za zamyšlení
Jaroslav Losert

Slovo místostarosty

Soudci z lidu
Vážení občané Klánovic,
v našich poštovních schránkách nacházíme čas od času
různé tiskoviny od různých autorů. Tři periodika (z nichž se
jedno – Čas pro Klánovice, vydávaný Stranou zelených v poslední době, patrně po skandálním třetím, červencovém, čísle, odmlčelo) a několik podepsaných i nepodepsaných letáků. Původci těchto letáků, které bych nazval s určitou nadsázkou „soudci z lidu“, se většinou snaží sdělit
svým spoluobčanům určité své pocity či dojmy k některým
zastupitelům s různými více-méně subjektivními rozbory
jejich údajných vlastností. Na výsluní určitě nechtěné „popularity“ se v těchto materiálech nejčastěji objevují para-

Klánovický zpravodaj

11

XVIII. ročník

doxně ti tři zastupitelé, kteří pro Klánovice pracují nejdéle a jejichž postoje a činnost pro obec by měly být klánovické veřejnosti už dostatečně známy z dřívějších let. Starosta Klánovic Ing. J. Losert byl s jedinou výjimkou členem všech
zastupitelstev od r. 1990, čtyři roky místostarostou a třetím rokem je starostou. Kolega MUDr. J. Brabenec je zastupitelem
od r. 1994, byl tedy zvolen do devítičlenného zastupitelstva
pětkrát v řadě za sebou. Autor těchto řádků je členem zastupitelstva jedenáct let, místostarostou Klánovic o měsíc méně.
Opravdu si tito soudci z lidu myslí, že nás klánovická
veřejnost za ta léta nezná? Co naopak víme o těchto našich spoluobčanech, o jejich postojích, názorech, jednání, prioritách, činnosti pro Klánovice nebo třeba o jejich
minulosti? Mají skutečně oni to morální právo subjektivně
posuzovat a odsuzovat jiné?
JUDr. David Dušek

Názory zastupitelů

Změna a priority
Dne 22.9.2009 jsem se stal místo pana doc. ing. arch.
Jiřího Turka, CSc. členem místního zastupitelstva. Ve své nové
funkci se budu snažit důstojně navázat na dobrou práci pana
Turka a nadále prosazovat slušnost, korektnost, odbornost
a úctu k jinému názoru při jednání člena zastupitelstva za ODS.
Hlavní prioritou mého mandátu bude navázat na vize pana Turka a s pomocí odborné veřejnosti se zasazovat o logické, architektonické a funkční řešení nejen prostoru Klánovického nádraží. Další oblasti mého zájmu jsou veřejná kontrola hospodaření
městské části, profesionalizace Klánovického zpravodaje a podpora spolkového a společenského života v Klánovicích.
Členové místního sdružení ODS jsou připraveni se spolupodílet na budoucí tváři Klánovic a již v rámci mé první
účasti na zastupitelstvu jsme prokázali, že jsme a nadále
zůstaváme konstruktivní opozicí. Věříme, že změna postoje
starosty umožní členům ODS se i v tomto volebním období
zapojit do práce v odborných komisích při Městské části.
Mezi současná aktuální klánovická témata patří studie Ing.
arch. Jaromíra Myšky, tzv. Studie Klánovce-sever a místní referendum. K připomínkování studie vznikla v klánovické ODS
pracovní skupina pod vedením Ing. Pavla Šamšuly, která za odborné podpory Ing. arch. Turka, dalších členů ODS a veřejnosti
připravuje připomínky k této studii, které mají snahu omezit negativní vlivy z plánované výstavby na občany Klánovic.
Obyvatele Klánovic čeká první místní referendum. Vítám
místní referendum jako prvek přímé demokracie. Škoda jen,
že položená otázka nemá za cíl zjitřenou situaci kolem odborného posouzení obnovy hřiště řešit a vyřešit. Místní referendum tak může pouze rozhodnout, zda chceme v „kauze golf“ i nadále zůstávat v rovině emoční, osobních útoků
a invektiv, nebo zda řekneme ano objektivním kritériím a zákonem upravenému postupu, který by měl přinést závěry
a odpovědi na vyřčené připomínky klánovických obyvatel
na věcném a profesním základě a posoudit, zda záměr obnovy golfu je v souladu s ochranou životního prostředí lesa.
Na závěr bych chtěl veřejně poděkovat doc. Ing. arch.
Jiřímu Turkovi za jeho práci pro Klánovice a ocenit jeho přístup a jeho ochotu se odborně a nezištně podílet na spolkovém životě Klánovic.
Ing. Petr Soukup, ODS Klánovice
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Referendum o lese a morálce
Dne 3.10. byla zahájena v KC Beseda výstava „Nenechávejte svůj strom bez dohledu … nebo zmizí“. Jeden
z panelů je věnovaný i Klánovickému lesu. Tato výstava,
vytvořená sdružením Arnika, je putovní a po umístění v ul.
Michalské a v Botanické zahradě je nyní zapůjčena
do Klánovic. Vernisáž výstavy zahájila světoznámá mecenáška umění paní Meda Mládková, která se mj. zasloužila o zakoupení děl od umělců, kteří ve svých režimech nemohli vystavovat. K nám do KC Beseda přijela
tato devadesátiletá dáma, u které se evidentně snoubí
noblesa se skromností, aby podpořila náš boj za záchranu
Klánovického lesa na úkor absurdní výstavby golfového
areálu. Pronesla zpaměti dlouhý, krásný, dojemný projev,
ze kterého mi utkvěla především slova: … kácení stromů
v Klánovickém lese kvůli golfu je hřích… . Ano, paní Mládková, ač ne zcela zdráva, přijela do Klánovic podpořit
uchování celistvosti Klánovického lesa. Její cesta z pražské Kampy byla rozhodně delší než čeká nás v sobotu
7.11.2009 z našich domovů k volebním urnám ve zdejší
Základní škole. Věřím, že podpora našemu vzácnému
Klánovickému lesu paní Mládkovou bude mít svou příznivou odezvu v účasti na našem referendu. Vážená paní
Mládková, moc děkujeme za Vaši statečnou podporu.
Jako zastupitel MČ Praha-Klánovice chtěl bych veřejně
poděkovat i panu starostovi ze sousedních Úval panu
MUDr.Janu Šťastnému za vysazení lípy na jejich náměstí
symbolizující trvalou podporu občanů Úval zachování celistvosti Klánovického lesa. Za projev jasného NE golfu v Klánovickém lese. Bohužel o takovém představiteli ODS si pravicoví občané Klánovic mohou zatím nechat jenom zdát.
Jak je dnes už v Klánovicích známo, společnost Forest
Golf Resort Praha požádala nedávno Ministerstvo životního
prostředí o ukončení procesu EIA (hodnocení vlivu stavby
na životní prostředí). Je s podivem, že FGRP až nyní došlo,
že jej nemůže za normálních podmínek prosadit. Vždyť už
jenom nad samotným projektem musí vyjádřit podiv i dítě
školou povinné. Hřiště (jamkoviště) v bezprostřední blízkosti železniční tratě, čističky odpadních vod, dětského
hřiště, restaurace. Mezi odpališti a hřišti (jamkovišti) diletantsky zalesněné plochy. Dvěma hřišti prochází turistická
stezka. Tři a půl hřiště ve vyhlášené Natuře 2000. Jak si jen
ve své arogantnosti mohou myslet, že EU vyhlašuje chráněné lesy, aby je kdokoliv pak kácel? Dále kropení z rybníku čističky s návazným zamořením podzemních vod
atd. A k předložení tohoto „projektu“ Zastupitelstvu, jak se
k němu vyjádřil zastupitel pan Václav Švec „malůvky bez
kót“, se propůjčil pan doc.arch. Turek. Samozřejmě členové
starostou ustavené „pracovní skupiny“ pánové přeběhlíci
MUDr. Brabenec, JUDr. Dušek a Ing. Losert neshledali na
výstavbě golfového areálu na úkor Klánovického lesa a vyhlášené Natury 2000 nic negativního. Ale jak je vidět, na podobné „vizionáře“ společnost FGRP ke svému překvapení
už na MŽP nenarazila.
Na zastávkách autobusů nás „oslovují“ plakáty společnosti FGRP vyzývající říci ano golfu. Z „korektnosti“ fotografií si jistě každý udělá vlastní úsudek, s kým máme
tu čest. I nábor dětí na konci golfové sezóny přes Základní
školu v Klánovicích v době vyučování, navíc v návaznosti
na nezkolaudovanou klubovnu, mnohému též napovídá.
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Získat si hlasy voličů a pak po pár měsících otočit je nemravný podvod hodný opovržení. Bohužel tací se našli v našem zastupitelstvu. Už kvůli mladé generaci nesmíme připustit, aby takovéto „principy“ se staly v Klánovicích
standardem, aby se z toho stal klánovický obyčej, aby kvůli
této bezcharakternosti padaly dokonce i nevinné krásné živé
stromy. V referendu řekneme nejen NE absurdnímu kácení
Klánovického lesa na úkor výstavby golfového areálu, ale i NE
politické nemravnosti. Vážení spoluobčané, moc Vás prosím,
přijďte v co největším počtu k volebním urnám, ať si náš postoj ke Klánovickému lesu znovu ztvrdíme. Toto referendum
je pro nás skutečně mimořádně důležité. A nezapomeňme,
že Klánovický les nezachraňujeme jenom pro sebe, ale pro
všechny lidi, kterým nevratná likvidace přírody není lhostejná.
Ladislav Hrabal, 18. 10. 2009

Dojmy a omyly
zastupitele Hrabala
Velmi pilným přispěvatelem Klánovického zpravodaje
je alespoň podle počtu popsaných stránek zastupitel Ing.
Ladislav Hrabal, CSc. Často se snaží sdělit klánovické veřejnosti své dojmy o činnosti zastupitelstva a velmi rád si přisvojuje právo hodnotit, známkovat a nálepkovat druhé. Pokud se však podíváme trochu objektivnějším okem na jeho
činnost a zejména na její výsledky pro obec, nevyhneme se
určitým pochybnostem. Na zasedáních zastupitelstva bývá
sice také velmi aktivní, nicméně je většinou kvantita na úkor
kvality. Tak třeba na zářijovém zasedání se ukázalo, že nevěděl, kdo řídil organizační výbor po dobu půl roku (!) po odstoupení jeho předsedy Ing. P. Kubíčka, ačkoliv to jednoznačně
vyplývá ze statutu tohoto výboru, který sám podepisoval,
a rovněž je to uvedeno na webu. Dále prohlásil, že se doslechl, že u darovacích smluv prý není možné finanční dar
účelově vázat (ve skutečnosti je to u těchto smluv naprosto typické). A do třetice – při své argumentaci vycházel ze zákona, který na území Prahy a potažmo Klánovic vůbec neplatí. Opravdu opět velmi slabý výkon na to, že tento muž byl
více než dva roky starostou Klánovic. Jako jediný starosta
v historii Klánovic byl také ze své funkce odvolán, kdy se pro
jeho odchod vyslovilo sedm zastupitelů z celkových devíti.
Je proto s podivem, že se patrně cítí oprávněn veřejně vyzývat jiné zastupitele k odstoupení, a to zvlášť, když tito jeho
kolegové pro Klánovice vykonali mnohem více práce než tento vyzyvatel a ačkoliv třeba působí v zastupitelstvu i čtyřikrát
déle než on. Panu zastupiteli lze tedy doporučit k úvaze skutečnost, že klánovičtí občané ve volbách své zastupitele zpravidla hodnotí nikoliv podle vzletných slov a teatrálních gest,
ale podle reálných skutků a skutečně odvedené práce pro obec.
JUDr. David Dušek

Referendum je poslední šance
Pokud přistoupíme na teorii, že věci se nedějí „jen
tak“, že všechno má nějaký smysl a že události přicházejí
přesně ve chvíli, kdy přijít mají, pak to nemůže být jinak
ani s klánovickým referendem. V období, kdy se historici,
politologové, intelektuálové i úplně obyčejní lidé vracejí
o dvacet let zpátky a hodnotí, kam došla mladá česká demokracie, máme u nás v Klánovicích jeden velký úkol.
Stojíme před rozhodnutím, kterým můžeme ovlivnit podobu místa, kde žijeme. Chceme, aby se Klánovický les
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umenšil? Chceme dopustit to obrovské riziko,
o němž už skoro pět let mluví lidé znalí přírodních zákonitostí? Chceme bydlet v místě, které by mohlo být
proměněno v jakési zábavní centrum? To jsou jen tři
otázky z mnoha, které jistě leckoho z vás napadnou.
Než v sobotu 7. listopadu půjdete volit, dovolím si zopakovat důvody, proč jsem s dalšími nelhostejnými občany
Klánovic už letos na jaře usiloval o vyvolání referenda.
Za prvé mě „inspirovali“ tři moji kolegové v zastupitelstvu
(Jaroslav Losert, David Dušek a Jaroslav Brabenec), kteří
se rozhodli, že prostě změní názor a snad „vykličkují“
z hlavního volebního slibu (chránit celistvost lesa).
Za druhé jsem přesvědčen, že v normální demokracii (i na
komunální úrovni) není možné převracet naruby volební
výsledky a tudíž si dělat „dobrý den“ z toho, co většina
z vás na podzim 2006 vyjádřila svými hlasy. Za třetí si myslím, že už je na čase tzv. golfovou kauzu, která má s gentlemanským sportem pramálo společného, ukončit.
Referendum je poslední šance pro občanské vyjádření.
Poté už nikdy žádná podobná příležitost nebude. Vše další,
co souvisí s osudem Klánovického lesa, se pravděpodobně
bude odvíjet na jiných úrovních rozhodování.
Čeká nás volba, o jejíž důležitosti už snad nikdo nepochybuje (tedy ani předseda klánovické ODS Petr Soukup, který do KZ nedávno napsal, že referendum je
vlastně zbytečné). A že se koná v období, kdy bilancujeme vše, co jsme prožili po sametové revoluci, má jistě
nějaký smysl. Přemýšlejme o tom. Otevírá se nám možnost svobodně říct, jestli chceme, aby veřejný prostor nadále ovládali lidé s veksláckým myšlením v kombinaci se
sofistikovanou vychytralostí. Za sebe říkám „NE“.
Jiří Karban

Klánovické střípky

Tradiční trh
O zoufalém nedostatku zemědělských trhů se teď hodně
mluví a píše. Když jsem za krátkou dobu četla sedmý na toto
téma, rozhodla jsem se, že je
lépe jednat. Trh jsem udělala –
u nás v Klánovicích na školním
dvoře. Není to nic těžkého, jen
to stojí trochu obav zda zájem
bude dostatečný, zda přijedou
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VÝSTAVA PRO KOČKU
podzimní umisťovací
výstava opuštěných koček

všichni, které jsme se společnicí obcházely a přesvědčovaly. Sen se nám vyplnil nad očekávání dobře. Po tuzemských produktech se jen zaprášilo a zákazníci odcházeli
spokojeni. Moje sousedka říkala: tašku skoro neunesu
a přesto jsem neplatila víc než stovku! My, abychom vylepšily bilanci a na trh vydělaly, jsme pekly hruškové
a švestkové koláče s drobenkou pro náš charitativní stánek.
Co zde bylo k mání: vajíčka z domácích chovů, med,
ovocné šťávy, klobásky, sýry a velký výběr zeleniny.
Vládne zde pravé francouzské „marché“. Kiwi od Kolína,
malá červená řepa s delikátní natí, obří vlašské ořechy
„papíráky“, deset druhů hrušek s degustací, litoměřická jablka vybíraná podle buketu. Přemluvený řezník p. Klátil
prodává svou slavnou Matoušovu klobásu a vynikající
uzenou krkovičku, nabízí paštiky ve skle. Pan Neuper má
mišpule a divoká rajčata velká jako borůvky, vedlejší stánek nabízí čerstvě usmažené chipsy.
Česká zelenina nám roste přímo u nosu a je tak
dobrá, že se jí máloco z dovozu vyrovná. Představte si ji
třeba jako velkou spižírnu, kterou máte hned vedle kuchyně. Dveře do ní jsou bohužel už léta zamčené. Je naditá čerstvým a levným zbožím, ale my na to už zapomněli
a běháme pro zeleninu kolem celé zeměkoule. Přitom
stačí jít a ty dveře … prostě otevřít.
Česká zelenina nám roste přímo u nosu a je tak
dobrá, že se jí máloco z dovozu vyrovná. Představte si ji
třeba jako velkou spižírnu, kterou máte hned vedle kuchyně. Dveře do ní jsou bohužel už léta zamčené. Je naditá čerstvým a levným zbožím, ale my na to už zapomněli
a běháme pro zeleninu kolem celé zeměkoule. Přitom
stačí jít a ty dveře… prostě otevřít.
Hanka Michopulu, gastronomická novinářka; více na:
www.zpatkydomu.cz
Příspěvek vychází ze stejnojmenného článku uveřejněného v Lidových novinách z 16.října 2009.
Konečně jeden dobrý universální počin pro oživnutí
místní pospolitosti! Děkuji organizátorkám za odvahu a vše
co do této měsíční události vložily. Doufám, že takovýchto,
jak se říkalo „jarmarků“ a podobných akcí bude více a nové
centrum Klánovic ožije také neformálním způsobem. Autorkám a průkopnicím děkuji a těším se, že je na školním
dvoře – vlastně fóru – zase brzo potkám. Pro všechny milovníky čerstvých potravin mám dobrou zprávu – trhy budou
i každou sobotu v listopadu, tož, ať jim přeje počasí!
Jaroslav Losert, starosta, text a fotografie

V neděli 11. listopadu 2009 se koná v prostorách
Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) VÝSTAVA
PRO KOČKU - podzimní umisťovací výstava opuštěných
koček. Cílem akce je najít domov kočkám z útulků a získat krmení pro ty, které si noví majitelé neodnesou. Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení pro kočky, kterou
je možné koupit i na místě.
Co na vás na výstavě čeká?
V Chvalské tvrzi bude k vidění více než stovka koček
a koťat, která se těší na nový domov. Většinou se jedná
o bytové mazlíčky, mezi vystavenými zvířaty se ale najdou
i kočky vhodné k domku se zahradou. Seznámit se budete
moci s kočičími dorostenci, kteří potěší vaše dítě, i rozšafnými staršími kočkami, které snadno zapadnou do poklidného života většiny rodin.
Všechny vystavované kočky jsou vakcinované
a v dobrém zdravotním stavu, který ještě na místě prověří
veterinář. U zvířat starších 8 měsíců je samozřejmostí
kastrace. Kočky, které na výstavě uvidíte, momentálně žijí
v některém z 10 soukromých útulků, převážně v Praze
okolí. Právě pro tato zařízení jsou určeny konzervy, které
se získají ze vstupného. Umožní nakrmit další kočky a koťata, dokud se i pro ně nenajdou vhodné domovy.
Pro děti je ve spolupráci s Kulturním a rodinným centrem Nová Trojka přichystán výtvarný program. Navíc
děti, které přinesou na výstavu vlastnoručně namalovaný
obrázek kočky (čtvrtka velikosti A4), mají vstup zdarma!
Proč umisťovací výstava?
Důvody, proč umisťovací výstavy pořádáme, se dají
shrnout do tří bodů:
• zájemci o kočky oceňují, že si mohou svého budoucího
domácího mazlíka vybrat z několika desítek zvířat různého vzhledu i povahy
• výstava je příležitostí najít dobrý domov pro zvířata
z lokalit, kde je o kočky minimální zájem
• krmení, které se vybere na "vstupenkách" a od sponzorů, zásadním způsobem pomáhá soukromým útulkům uživit jejich svěřence
Výstavy pro kočku pořádáme již šestým rokem. Akce
jsou úspěšné jak z hlediska návštěvnosti, tak počtem umístěných zvířat. Na výstavě, která v prostorách Chvalské tvrze
proběhla na jaře, našlo domov 78 koček ze 118 vystavených.
Akce se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9 Horní Počernice), 19. dubna 2009 od 10 do 17 hodin. Tvrz
se nachází jednu zastávku autobusem od konečné metra
B Černý most. Použít můžete autobus číslo 221, 223,
261, 273, 303, 304, 353 nebo 398.
Další informace?
Další informace o chystané výstavě vám rádi poskytneme na emailu: vystava@kocky-online.cz nebo na telefonu 603 705 072. Podrobnosti o výstavě najdete i na
www.kocky-online.cz/akce, kde si také můžete vybrat si
kočičího společníka „on-line“ z databáze veterinárně ošetřených zvířat z celé republiky.
Fotografie z minulých výstav v tiskové kvalitě jsou k dostupné na www.kocky-online.cz/vystava-pro-kocku/.
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Informace od hasičů
Ani v minulém období hasiči nezaháleli. Kromě již tradičního výcviku a údržby techniky.
26.9.2009 uskutečnil SDH Klánovice spolu s Výjezdovou jednotkou kontrolu hydrantů v prodloužení ulice
Nové Dvory až na Placiny. Součástí kontroly bylo vlastní
odstranění nánosů listí a zeminy s prostoru nad hydranty
a kontrola jejich funkčnosti. Tuto činnost v ulicích přilehlých k lesu provádíme průběžně.

Při výlovu chovného rybníka na Placinách (rybník č. 2)
10.10.2009 byl SDH Klánovice požádán rybáři o pomoc
po výlohu. Rybník byl pro výlov téměř vypuštěn, takže
jsme, po ukončení výlovu, pomocí obou vozidel a plovoucího čerpadla přečerpali vodu z rybníka č. 1 zpět do 2.
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– Újezdě nad Lesy. Na místě společně s jednotkou HZS
Praha st. 5 likvidovali požár. Následně bylo požářiště předáno naší jednotce k dokončení dohašovacích a likvidačních prací. Jednotka se vrátila na základnu v 18.12 hod.
Text SDH, foto: archiv SDH

Vandalství
Při návratu z golfu jsem si všiml poškozených žlutých
cedulí označujících cyklostezky u křižovatky ulic Blešnovské, Sendražické a Lovčické. Nějaký vandal je postříkal sprejem tak, že nejsou vidět čísla značených tras.
S pozdravem
Tomáš Hradecký.

Text a fotografie autor

DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA
HASIČI KLÁNOVICE
Velitel JSDH
Stanislav Huser
Zástupce velitele
Bc. Pavel Jaroš
Strojník
Milan Šup
Starosta SDH
Václav Musil
Případně tísňová linka

603 578 405
607 551 670
607 603 814
602 333 860
150 či 112

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
Policie ČR
Městská policie
Hasiči
Zdravotnická záchranná služba
SOS - jednotné evropské číslo tísňového volání
Výjezdová jednotka SDH byla dne 30.9.2009 v 16.09 vyslána k požáru zahradní chaty do ulice Nadějovské v Praze

158
156
150
155
112

PORUCHOVÁ VOLÁNÍ:
Elektřina
840 850 860
při ohrožení života
224 919 473
internet
poruchy@pre.cz
Plynárna
1239
Vodárna
840 111 112
Veřejné osvětlení, dopravní signalizace, veřejné hodiny:
telefon
800 101 109
internet
www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html

Troška z prevence
Říká se, že opakování je matka moudrosti a proto si
dovolíme, i s ohledem na roční období, připomenout povinnosti občanů při používání topidel:
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Čištění komínů povinnosti a lhůty občanů pro čištění
komínů. Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů
(Nezapomeňte na krby!) Čištění a kontrolu kominíkem
vyhláška MV č. 111/1981 Sb. o čištění komínů. Tuto
službu si musí majitelé objektů objednat sami.
PŘEDEPSANÉ LHŮTY PRO ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
A KOUŘOVODŮ OD SPOTŘEBIČŮ:
Do výkonu 50 kW:
- spotřebiče na tuhá a kapalná paliva – šestkrát ročně
- spotřebiče na plynná paliva, i když jsou opatřeny
komínovou vložkou, dvakrát ročně.
- v rekreačních domcích a chatách, které nejsou používány
celoročně, nejméně jednou za rok.
Vybírání sazí – nejméně jednou za rok.
S výkonem nad 50 kW:
- spotřebiče na tuhá a kapalná paliva – čtyřikrát ročně
- spotřebiče na plynná paliva – čtyřikrát ročně,
Vybírání sazí – při každém čištění komína.
Čištění a kontrolu komínů může provádět jakákoliv
kominická provozovna a kominický mistr, např.:
Kominík:
Jan Porubský
Ježovická 93, Praha-Újezd nad Lesy,
tel: 737 521 413.
SDH Klánovice

II. Benefiční golfový turnaj
„Chůze ve tmě“
V sobotu 17. října se uskutečnil II. benefiční golfový turnaj
Chůze ve tmě pro Středisko vodících psů (www.vodicipsi.cz).
Turnaje, v němž se hrálo svítícími míčky, se zúčastnily čtyři
desítky milovníků golfu. Hosty
večera byli Ing. Jaroslav Losert,
starosta MČ Praha-Klánovice,
pan Zdeněk Srstka, Klánovičák,
herec a milovník pejsků a především zástupkyně SVVP –
Ing. Jana Jasenovcová, ředitelka SVVP, a nevidomá Michaela Holasová se svým kamarádem psem Onyxem.

Ing. J. Jasenovcová,
M. Holasová, Onyx

Z. Srstka, Ing. J. Jasenovcová, M. Holasová
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Výtěžek z turnaje – ze startovného, z prodeje svítících
míčků a z „trouble shotu“ (tedy těžké rány na jamku) činí
38 950,- Kč. Forest Golf Club Klánovice věnuje částku
11 050,- Kč. Celková částka věnovaná na nového vodícího
psa pro dívku z Libereckého kraje činí 50 000,- Kč.
Děkujeme všem účastníkům turnaje a dalším dárcům,
kterým není lhostejný nelehký osud našich nevidomých
spoluobčanů.
FOREST GOLF CLUB KLÁNOVICE
MB/foto Tomáš Hradecký

Dar pro klánovické strážníky
Nadace pro obnovu a rozvoj Michala Voráčka se rozhodla darovat klánovickým okrskářům Městské policie
částku 18.000,- Kč účelově určenou na pořízení technického vybavení pro jejich službu. Strážníci tak získají
mimo jiné např. nový kvalitní digitální fotoaparát a kvalitnější mobilní telefon pro komunikaci s veřejností.
Děkujeme za tento dar a věříme, že nová technika
bude klánovickým strážníkům dobře sloužit.
David Dušek

Polemiky

KLÁNOVICKÉ „VŘSR... aneb
Klánovice včera, dnes a zítra. .“
Vážení spoluobčané,
před blížícím se referendem bychom Vám rádi alespoň takto
v krátkosti sdělili náš pohled na již pár let v Klánovicích přetřásaný záměr obnovy části prvorepublikového golfového hřiště,
který se snažíme jako investor dokončit. Samozřejmě nepředpokládáme, že byste s námi všichni mohli anebo chtěli souhlasit.
Od roku 1990 až do června 2005 Klánovice chtěly
obnovit golfové hřiště jako jednu - vedle nenávratně zaniklých lázní – z tradic, která před časem udělala Klánovice Klánovicemi.
V červnu 2005 zastupitelstvo doporučilo Lesům ČR
uzavřít s námi nájemní smlouvu k obnově hřiště. Avšak
o tři měsíce později totéž zastupitelstvo doporučilo témuž
podniku přesný opak.
Od konce roku 2005 jsme pak několik let nepřetržitě nabývali dojmu, že Klánovice nemají vůbec žádné jiné problémy
než golf, že zejména starosta Hrabal nemá jiné starosti než golf
a že plán na obnovu části původního hřiště je zřejmě ta nejhorší
katastrofa připravená pro Klánovice zlým investorem.
Nemá dnes smysl zde popisovat předlouhý seznam
projevů sousedské nesnášenlivosti, pokrytectví občanských sdruženíček čítajících pár lidí, ale o to hlasitěji a agresivněji se projevujících, soupis pomluv, lží, obyčejného lidského sprosťáctví a hlouposti, nemluvě o naschválech
a udáních. Byl by to jen popis toho, kam až může dospět boj
o klid u baráků postavených v Blešnovské ulici namísto tam
ještě nedávno stojícího lesa, nezájem získat objektivní informace, neochota k diskuzi o problémech a o jejich řešení,
nulová věcná argumentace, nezájem o možnost kultivovaného kompromisního řešení, povrchnost a nedostatek tolerance, a to vše od spoluobčanů, kterým ještě před pár lety
nevadil ani plán na jednou tak velké hřiště, ze kterého bychom rádi obnovili jen jeho polovinu.
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Kam až to může dojít, když se toho všeho navíc ještě
chytnou političtí vůdci různých barev, kteří z nedostatku jiných idejí a politických témat, se na Klánovickém golfu za
jakoukoli cenu snaží získat přízeň voličů, když se nějaké
vhodné volby najdou skoro každý rok?
Odpovíme si na tuto otázku sami. Došlo to tak daleko, že:
- se „zelení“ ústy svého šéfa Bursíka předváděli u nás
v kině Beseda,
- se alternativně se tvářící mládežníci věšeli za kůži na
strom a paní „biomasa“ to se zájmem sledovala,
- se někteří rodiče nestyděli tahat děti na demonstrace
a nechali je skandovat hesla, kterým děti ani nemohou
rozumět, anebo
- místní „ochránci“ pod vedením radního Štěpánka uspořádali tentokrát za přítomnosti dětí z Klánovického dětského domova oslavný lesní rej kolem zřizování tzv.“přírodní památky“ – prameniště Blatovského potoka, aniž
by si ráčili všimnout, že toto památné místo, stejně jako
celý Blatovský potok, je zamořeno těžkými kovy, toxickými a karcinogenními látkami mnohdy několikanásobně překračujícími povolené limity, majícími neblahý
vliv na chráněné obojživelníky, ale především na lidi,
- ve své svaté válce „ochránci lesa“ bojují proti dětskému hřišti, které jsme už v Klánovicích mohli letos
postavit a které již veřejnosti mohlo sloužit, nebo
- se dokonce nestydí bojovat i proti kanalizační přípojce
ke golfové klubovně, o kterou jsme požádali téměř
před dvěma roky.
Když se k tomu všemu teď v září ještě přidal za ČSSD
pan předseda Paroubek píšící ministrům a řediteli lesů,
aby ten golf v Klánovicích zarazili, to už je opravdu silná
káva. Prý na žádost některých klánovických občanů…
Nevěříte snad? My bychom také nevěřili, kdybychom
to na vlastní kůži nezažili..
Nu a teď tu máme ještě referendum, tak příznačně konané 7. listopadu na neslavné výročí Velké Říjnové Socialistické Revoluce v Rusku.
Když řeknete „ANO“ , věřte nám, že tu nic nezkazíme
ani nezničíme , naopak jsme přesvědčeni, že jsme už kus
práce za sebou nechali a „na golfu“ v Klánovicích to dnes
vypadá zcela jinak než před pár lety.
Bojovníci proti golfu ze Sdružení za Klánovický les ani
z Újezdského stromu ani nikdo jiný z party, která toto „Velké
Říjnové Sobotní Referendum“ zorganizovala, ti pro Klánovice nikdy nic neudělali a také neudělají. To nám také věřte.
Když „ANO“ neřeknete, pak alespoň zelení, červení,
oranžoví nebo jakou to vlastně mají všichni doopravdy barvu,
nebudou muset žádné Klánovické golfové hřiště později zakazovat a rozorávat, jak to už jednou udělali v roce 1952.
Budeme velmi rádi, když přijdete a dáte hřišti své
ANO. Bude tu pro Vás a pro Vaše děti. Děkujeme.
Miloš Drbal, Monika Bažantová, Jiří Křížek

Listopadová výzva Přípravného
výboru pro referendum
Vážení občané Klánovic!
Obracíme se na Vás ve chvíli, která se už nikdy nebude
opakovat. V sobotu 7.listopadu (od 8.00 do 18.00 hodin)
proběhne v Masarykově základní škole v Klánovicích
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místní referendum, v němž budete mít možnost vyjádřit
svůj názor, zda si přejete vybudování golfového areálu na
území Klánovického lesa.
Jak si mnozí z vás dobře pamatují, naší společné snaze
o vyvolání referenda předcházely podivné názorové veletoče
starosty Loserta, jeho zástupce D. Duška a zastupitele J. Brabence. Tito pánové před třemi lety slíbili ochranu lesa, ale za
nevyjasněných okolností svůj názor změnili. Už několik měsíců jsme svědky jevu, na který nemůže být žádný slušný člověk pyšný. Zdá se, že i do Klánovic pronikly „politicko-obchodní trendy“, o nichž si často neradi čteme v novinách.
Je důležité přípomenout, že dva ze tří jmenovaných klánovických politiků (konkrétně pánové Losert a Brabenec) slíbili
odstoupení ze svých funkcí – a to v případě, že „golf“ v referendu prohraje. Tím je řečeno, že hlasováním můžete ovlivnit nejen osud Klánovického lesa, ale i poměr sil v zastupitelstvu naší městské části.
Pokud jde o samotný projekt výstavby golfového areálu,
tak ten je problematický už od prosince 2004. Za zcela zásadní považujeme fakt, že ani po pěti letech nikdo z vás
přesně neví, kdo by měl být skutečným investorem. O ekonomickém pozadí a reálných plánech tedy lze pouze spekulovat. Stejně tak se „přátelům golfu“ nepodařilo naformulovat
přesvědčivé stanovisko, v čem vlastně spočívá výhodnost pro
Klánovice a většinu jejich obyvatel v případě, že golfové
hřiště by bylo zrealizováno. Argument, že v golfové klubovně
se budou scházet „důležití“ lidé, kteří mají vliv na veřejné rozpočty (a snad i na ten klánovický), je možná uspokojivý pro
pěstitele klientelismu, ale normální slušní lidé s tím nemohou
mít nic společného. Brutální zásah do lesního prostoru se dá
jistě „obhájit“ povrchními marketingovými slogany na plakátech, nikoli však zdravým selským rozumem.
Věříme, že to samé si myslí drtivá většina občanů Klánovic. Proto si Vás ještě jednou dovolujeme poprosit,
abyste v žádném případě nepodceňovali stav věcí a v referendu vyjádřili svůj názor jasným „NE“. Pozor - o výsledku může rozhodnout jeden jediný hlas!
Děkujeme za Vaši podporu.
MUDr. Marie Jágrová, Mgr. Zorka Starčevičová,
Jiří Karban, Jiří Kosan, Ing.Boris Procházka

Nejde o golf, jde o právo.
A také o slušnost
K sepsání tohoto krátkého příspěvku mne vedly dva texty,
shodou okolností vzniklé v rozmezí dvou zářijových dnů tohoto
roku. Prvním je příspěvek pana Jarolíma v zářijovém čísle KZ,
kde uvádí, že „…klánovická ODS je golfovou stranou“ Druhým
je dopis předsedy ČSSD Jiřího Paroubka ministrovi zemědělství České republiky, kde se zcela nepokrytě snaží zasahovat do výkonu státní správy, při čemž používá slovník patřící spíše do roku 1949 než do roku 2009 („…veřejností, která
brojí proti elitářské výstavbě golfu pro vyvolené…“) Tento dopis, z jehož tónu jde opravdu strach, je pro zájemce přístupný
na internetu. Jako člen klánovické ODS a demokraticky smýšlející člověk musím na oba tyto texty reagovat a odmítnout je.
Výrok pana Jarolíma je nepravdivý, zavádějící a dle mého názoru zbytečně přispívá k jitření nevraživosti mezi klánovickým
občany. Skutečnost je taková, že projekt golfu nebyl nikdy součástí našeho programu. Co prosazujeme je dodržování zá-
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konů, práv a slušnosti, v čemž se zřejmě lišíme od předsedy
ČSSD. Dále již odkazuji na níže uvedené usnesení Místní rady
ODS k listopadovému místnímu referendu.
Ferdinand Polák, MS ODS Klánovice

FGRP se bojí pravdy !
FGRP stáhl svůj záměr na projekt golfového areálu
v Klánovickém lese v posledních dnech před vyhlášením
posouzení EIA (MZP216). Zřejmě se oprávněně obával,
že posouzení nezávislých odborníků nebude nakloněno
ničení přírody a zvláště chráněných oblastí. Stažení záměru může být dočasné, sledující určitý cíl, investor může
kdykoliv požádat o pokračování hodnocení EIA.
Jedním z důvodů odstoupení, které investor veřejně
hlásá je, že záměr je prý zpolitizován na základě dopisu
p. Paroubka odpovědným ministrům, aby vzali v úvahu, že
výstavba by se měla odehrát ve zvláště chráněných oblastech Klánovického lesa a likvidovat vzrostlý zdravý les,
což je nejen v rozporu s politikou vlády i MHMP o nezbytnosti rozšiřování zeleně, ale i se zdravým rozumem.
Na druhé straně investor jaksi nepovažuje dlouhodobé vměšování špiček ODS a lobbing exministra Vondry,
Gandaloviče a primátora Béma za zpolitizování případu.
U primátora Béma se nejedná jen o vměšování, ale i zneužití funkce k neoprávněnému nátlaku na Klánovice.
Vážení občané, nenaleťte na triky investora a dostavte se všichni k referendu dne 7.11.2009.
Jediné co může les zachránit je Vaše rozhodné NE.
Boris Procházka

Usnesení místní rady ODS
Praha-Klánovice
ze dne 18. 10. 2009
MR ODS Praha-Klánovice vydává v souvislosti s vyhlášením místního referenda k otázce obnovy golfového
areálu v Klánovicích toto prohlášení:
MR ODS Praha-Klánovice vyjadřuje přesvědčení,
že každý projekt předložený veřejným nebo soukromým subjektem má plné právo na řádné, odborné
a věcné projednání.
Tímto způsobem je proto třeba posoudit i projekt obnovy golfu v Klánovicích, který by, v případě splnění
všech zákonných podmínek, přinesl zkvalitnění sportovního a společenského života v Klánovicích, a to bez nároku na veřejné finance.
Jsme přesvědčeni, že v demokratickém a právním
státě musí mít přednost respektování zákonů před nátlakem účelových seskupení všeho druhu a/nebo populistickými prohlášeními politiků, kteří ve snaze
upevňovat vlastní pozice nahrazují vládu práva politickými rozměry.
V Klánovicích 18. 10. 2009

,,Klánovice - sever“ nebo
,,Horní Počernice - jih“?
V současné době probíhá připomínkové řízení ke studii
,,Klánovice -sever“, která byla zpracována v rámci přípravy
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konceptu územního plánu hl.m.Prahy arch. Myškou. Jedná
se o koncepční studii, která zahrnuje jak katastrální území
Klánovice tak i k.ú. Horní Počernice a Šestajovice těsně přiléhající ke Klánovicím. Doba, kdy bylo možné spolupracovat při vytváření uvedené studie a ovlivnit tak např. velikost
dotčeného prostoru a rozsah plánovaných obytných domů,
již uplynula. Je za námi období, kdy jsme se mohli aktivně
zasadit o to, aby Klánovice mohly být tím, čím je chceme mít
- tedy široké ulice se stromořadími, rozlehlé parcely s rodinnými vilkami, množství zeleně, omezená výška budov,
omezení vjezdu nákladních aut…
Klánovice se dle studie mají rozrůst o dalších cca
3000 obyvatel (tedy na dvojnásobek) a zásadně se tak
změní jejich charakter. Studie nijak neřeší další významný
vliv - s vybudováním železničního koridoru Berlín-PrahaVídeň dojde k posílení železniční dopravy s četností spojení s centrem Prahy v intervalu 15 min a tím logicky k nárůstu dopravního zatížení v Klánovicích, ale i zvýšení
poptávky po dalších parkovacích místech.
Tyto změny se dotknou každého z nás. Je tedy
nutné rozumně vybalancovat zájem ,,velké Prahy“ a jednotlivých městských částí. Místní organizace ODS Klánovice se, stejně jako většina klánovických občanů, obává
především toho, že po schválení územního plánu bude
v zájmu investorů provádět především výstavbu domů
bez toho, aby byly k dispozici hotové komunikace, řešena občanská vybavenost, MHD, parkování a další
otázky. Takovémuto možnému vývoji je potřeba zabránit.
Klánovická ODS prostřednictvím svého předsedy
a zastupitele iniciovala svolání mimořádné schůze zastupitelstva MČ na konec měsíce října, kde předloží zastupitelům návrh podmínečné posloupnosti (etapovitosti) výstavby „Klánovice-sever“ v následujících oblastech:
1) vybudování nadřazených komunikací;
2) řešení dopravní obslužnosti MHD v této lokalitě;
3) řešení kapacity parkovacích míst u železniční zastávky
Praha-Klánovice;
4) občanská vybavenost – především školy a školky;
5) řešení problematiky správního členění a stanovení
jednotných regulací pro novou výstavbu.
ODS tedy nabízí řešení, jak v Klánovicích začít koncepčně a smysluplně pracovat pro obec…
Marcela Horáková, Martina Petráčková
MS ODS Klánovice
-------------------------------------------------------------------------Pozn.: Pokud se aktivně zajímáte o studii Klánovice-sever a máte konstruktivní a věcné připomínky, které s námi
chcete sdílet, kontaktujte nás na e-mailové adrese:
odsklanovice@seznam.cz.
Řešme společně věci současné a budoucí.

Golfisté vycouvali z procesu
EIA, bojí se výsledku
Další zajímavý vývoj nabrala kauza projektu výstavby
golfového areálu v Klánovickém lese. Společnost Forest
Golf Resort Praha (FGRP) požádala Ministerstvo životního prostředí (MŽP) o ukončení procesu hodnocení vlivu
na životní prostředí (tzv. procesu EIA). Jako oficiální důvod, stručně řečeno, uvedla FGRP „neobjektivnost“ MŽP
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při posuzování jejich bohulibého záměru. Ministerstvo v takovém případě skutečně musí proces zastavit, posouzení
tedy nebylo provedeno a v případě nové žádosti investora
by mělo začít od samého počátku. Co z toho vyplývá?
1. Jediným možným vysvětlením tohoto kroku, učiněném
investorem v závěrečné fázi dlouhé a pro něj jistě nákladné procedury EIA, jest, že ve světle došlých posudků
odborných pracovišť zhodnotil své šance na kladný výsledek jako mizivé. Než čelit riziku záporného verdiktu, tj.
že by MŽP nedoporučilo záměr k realizaci z důvodu jeho
rizikovosti či přímo škodlivosti pro přírodu Klánovického
lesa, raději golfisté vycouvali ještě před jeho vyhlášením.
2. Proces EIA má naopak všechny stránky objektivity. K
záměru se vyjadřují tentokrát odborníci, které si investor
sám nevybral a nezaplatil. Ti také v drtivé většině označili
záměr za velmi rizikový pro životní prostředí. Problém
tedy bude spíše v tom, že MŽP je jednou z mála institucí,
kam se klánovičtí golfisté nezvládli dostatečně prolobovat,
narozdíl třeba od pražského magistrátu, Lesů ČR či …
klánovického zastupitelstva.
3. Jen naivka by mohl doufat, že tímto krokem FGRP
ustoupil od svého záměru významně rozšířit stávající golfový areál na úkor Klánovického lesa. Ačkoliv podle současně platné legislativy musí podstoupit posouzení vlivu
takto citlivé stavby na životní prostředí, zažili jsme za
čtyři a půl roku jejich snažení už řadu překvapivých rozhodnutí či obratů. „Kamarádů“ mají pořád všude dost,
obezřetnosti je proto stále třeba.
4. Jak se k této nové skutečnosti staví starosta Klánovic
ing. Losert? Z jeho článků (např. v KZ 7-8/2009), kde vysvětlovat svůj obrat v názoru na golfový projekt, vyplývá
podmíněnost jeho podpory právě „splněním podmínek
EIA“ ze strany investora. Podobně se vyjádřil i např. Dr. Brabenec (viz jeho článek Les a golf v tomtéž čísle zpravodaje).
Ptám se proto obou zastupitelů, zda pro ně aktuální krok
FGRP znamená nesplnění podmínky a svou podporu odvolají nebo zda opět popřou svá dřívější stanoviska?
Odstoupení investora z procesu EIA je jen dalším důkazem kontroverznosti golfového projektu a s ním spojených rizicích pro Klánovický les. I proto půjdu hlasovat 7.
listopadu v místním referendu. Nenechme se ovlivnit
řečmi, že referendum nemá valný význam (míním tím zejména manipulativní články místostarosty Duška). Nemá
pravdu a navíc tuší, že to bude, svým způsobem, i referendum o něm, proto odrazuje od účasti. Přijďte k urnám,
Váš hlas má svou váhu!
Ing. Jan Kinšt

jištění společného postupu spádových obcí, vedoucí
k prosazení co nejvýhodnější varianty NP pro občany. Investor logicky preferuje jen rekonstrukci podchodu (s bezbariérovými výtahy), která je nejjednodušší,
nejpohodlnější a nejlevnější. Varianty NP ze studie počítají s bezbariérovými rampami místo výtahů a s komplet novou technologií podchodu navíc s cyklopodjezdem. Jsou to snad tak zřejmé výhody, že stojí za to se
pokusit je prosadit i v naší pozici.
Zastupitelstvo rozhodovalo o zpětném proplacení
studie na základě odborného posouzení její použitelnosti Komisí výstavby. Ta jí vyhodnotila jednoznačně
jako použitelnou. Jedině MUDr. Karbanová posoudila
zřejmě komplexněji studii a byla proti, protože studie
byla objednána bez vědomí vedení obce.
Již na Zastupitelstvu 15.12. 2008 mne tehdejší starosta
Ing. Hrabal, CSc., a zejména zastupitel p.Karban veřejně
nepravdivě osočili tím, že jsem po obci požadoval proplacení studie. Ohradil jsem se proti tomu a požadoval důkazy, či veřejnou omluvu (viz zápis Zastupitelstva). Ani
jednoho jsem se dosud nedočkal. To byl také jeden z
důvodů mé současné žádosti o proplacení a bylo pro
mne jistým zadostiučiněním i potvrzením toho, že jsem
o proplacení žádal až nyní poprvé to, když hlasovalo Zastupitelstvo pouze třemi hlasy proti zpětnému proplacení. Dva výše zmiňovaní zastupitelé nedokázali zřejmě v
sobě najít dostatek síly ke změně stanoviska, ani po tom
všem, co se také prostřednictvím studie podařilo dokázat
(např. změna stanoviska ve věci velmi důležité Městské
části Praha - Újezd nad Lesy, deklarace společného postupu 4 spádových obcí, ustavení Odborných komisí
NP v Klánovicích a Újezdu nad Lesy – přiklánění se investora k náhradě výtahů rampami). Navíc prezentace
potřeby etiky a morálky při jednání Zastupitelstva je právě
od zmíněných zastupitelů více než k zamyšlení.
Jako většina z vás jsem v životě přišel o víc než 10 tisíc,
ale z principu si myslím, že není správné dotovat svými
prostředky pohodlnou nečinnost. To byl také další důvod
mé žádosti o zpětné proplacení. Samozřejmě čtenář si sám
udělá názor, zda je to špatný precedens, jak opět teatrálně
prezentovali 2 zmiňovaní zastupitelé, či něco jiného. Vždy jsou
alespoň dvě cesty a vaše volba na nich…
Zdeněk Trojan
Poznámka redakce: omluvám se autorovi, předaný text
v originál podobě se vymyká sazbě KZ, proto originální
text, včetně jeho grafické úpravy, naleznete v KZ+

Jiné principy / špatný
precedens, či zadostiučinění?

Je poněkud zarážející, jak čelní skupina ochránců Klánovického lesa umí pracovat s pejorativy i negativními
emocemi: strachem, obavami, bázní ba i psychickým nátlakem a jak je využívá k podsouvání stále nových a nových, potřebným směrem orientovaných, informací. Nevím, kdysi jsem také měl ve zvyku „hlasitě se vyhovářet“
a bouchat pěstí (ne botou) do stolu. Zásluhou vlídného
okolí jsem z toho však, ke svému dobru, vyrostl. Několikrát
se mi pak stalo, že při pozdějším setkání s bývalými ostrými
soupeři jsme si porozuměli a našim tehdejším půtkám se
upřímně zasmáli. Jen nevím, zda to obecně bude možné
v Klánovicích. Na okraj si dovolím sdělit, že při jedné, hla-

Jsem rád, že po několika uveřejněných článcích také
o novém podchodu (NP) jen v „prestižním KZ+“ ( včetně
schváleného článku za Komisi výstavby), mohu po výměně vedení KZ podat pár pozitivnějších informací o
NP. Je však třeba číst i mezi řádky.
Na posledním jednání Zastupitelstva bylo odsouhlaseno zpětné proplacení Studie NP (10 tisíc), která byla
mnou objednána bez předchozího souhlasu vedení
obce. Hlavním důvodem objednání bylo její využití k za-

Negativní emoce
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sitě vedené diskuzi 5 : 1 jsem slíbil (a dodržel), že se při hlasování o návrhu na vypsání referenda v otázce výstavby
golfového hřiště hlasování zdržím. V další velice exponované situaci jsem na kameru už nevím které TV řekl, že odmítne-li referendum výstavbu golfového hřiště, udělali jsme
něco špatně. Závěrečná perlička: Na jaře jsem odmítl ČT
poskytnout rozhovor (avizovaný s malým předstihem), protože pracovní doba již skončila a odjížděl jsem mimo Klánovice. Jaké bylo druhý den (sobota) mé překvapení, když
mně kontaktoval p. zastupitel Hrabal a tvrdě napadl, že jsem
zmařil vysílání již připraveného programu (o užitých impulsních invektivech pomlčím). Ale všemu se dá usmát –
pracoval jsem více než deset let s televizí, a vždy si bláhově
myslel, že je barevná a ne někdy jednobarevná. V informacích také platí, že pošetilost lahodí představivosti mnohem více než fakta.
Jaroslav Losert

Kutura a sport

Club 2002 – Pochody II
Již loňská předvánoční klubová schůzka připravená otcem a synem Suchánkovými přinesla setkání s pochodovými rytmy, jak však předeslal p. Jiří.Suchánek st., tehdy
šlo o pochody převzaté k jinému účelu (například jako součást opery). Slibovaná druhá schůzka, tentokrát s pochody určenými skutečně k pochodování, se měla konat
v červnu pod širým nebem, ale kvůli nepříznivému počasí
musela být odvolána. Až 22. září se příznivci klubových
schůzek dočkali.
Pan Suchánek ukázky pochodů seřadil podle času jejich vzniku, takže jsme začali snad nejslavnějším pochodem
z „doby císaře pána“, Radeckého pochodem od Johanna
Strausse st. Dále jsme slyšeli směs pochodů Františka
Kmocha, z nichž mnohé zlidověly. Na vlasteneckou notu
(stejně jako Kmoch) hrály i mnohé slavné pochody sokolské, s nimiž si spojujeme období od konce 19. století až
do nástupu komunismu po 2. světové válce. Z té jsme slyšeli pochod Směr Praha od Víta Nejedlého, příslušníka
čs. vojenské jednotky v Sovětském svazu. Poválečné období představily pochody Radima Drejsla a zajímavá spolupráce otce a syna Smetáčkových.
Opět jsme se mohli přesvědčit o tom, že p. Jiří Suchánek má o hudbě velký přehled a umí ukázky doplnit
i vlídným průvodním slovem - a za to vše mu patří náš dík.
Tomáš Ruda

10 let klánovického dětského
sboru CLAIRETON CHORALE
Ani se nám nechce věřit, že sbor Cleireton Chorale
slaví 10 let od svého založení! Ale nic nezastavíš, protože
léta běží...
A za těmi lety je vidět nejen ohromnou kupu práce, ale
díky paní sbormistryně Světlaně Tvrzické jsou za touto
prací hlavně vidět a slyšet i výsledky. Ne nadarmo má
znělka sboru tato slova : „Naše písničky k Vašim srdcím letí
… ať starosti zmizí a úsměv zůstává …“, a to se dětem
opravdu podařilo. A to nejen doma v ČR, ale i ve světě!
Abych vypisovala všechny koncerty, soutěže a akce,
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kterými sbor pod vedením paní Světlany Tvrzické reprezentuje ČR a Klánovice i v zahraničí, nemá smysl. Však je
známe z minulých KZ.
Jen malým ohlédnutím za jejich vystupováním si připomeňme:
Svoji koncertní činnost zahájil sbor charitativním koncertem pro děti z DD v pořadu „Strom splněných přání“
ve Vinohradském pavilonu. Od té doby má za sebou každoroční vystoupení na vánočních koncertech. Také vystupuje již 10 let na charitativních akcích paní Livie Klausové
„Děti dětem“. Hned od počátku svého vzniku sbor vystupoval v žižkovském Divadle Járy Cimrmana, kde nejen zpíval,
ale i hrál „Pohádkovou říši“, vystupoval v ČT se Zdeňkem
Svěrákem, Jaroslavem Uhlířem a dalšími umělci. Ve svých
vystoupeních stále pokračuje v ČR, kde se účastní i různých
soutěží pěveckých sborů, soutěží v zahraničí – jmenujme
Itálii, Rakousko, Holandsko. Tam všude svým programem reprezentují Českou republiku i naše Klánovice. Ani polovina
KZ by mi nestačila, kdybych měla vyjmenovat všechna jejich vystoupení. A proto hlavně všem „clértoňatům“ přeji za
nás všechny hodně sil a zdraví do další práce, čistý tón
a paní sbormistryni Světlaně Tvrzické hodně trpělivosti!
Díky Vám všem za tu radost, kterou nám již 10 let rozdáváte!
Snad jen dodatek: moc se těším na Váš koncert v Divadle pod Palmovkou 14. prosince 2009 od 19.00 hodin, který
bude pořádán k 10. výročí vzniku sboru. Srdečně na něj
zveme občany Klánovic a věříme ve Vaši hojnou účast.
Hana Ziková,
foto archiv Claireton Chorale
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Pozvánka do KCB
KONCERT: 10. listopadu proběhne v KC Beseda koncert věnovaný 20. výročí sametové revoluce. Hlavním protagonistou celého večera bude Vladimír Merta - zpěvák, kytarista, skladatel, textař, tv scénárista a režisér, publicista,
esejista a písničkář. V 80. letech byl jedním z nejoblíbenějších
muzikantů u nás, byť oficiálními místy nepodporován. Absolvent FAMU, jeho absolventský film na motivy povídek Oty
Pavla Smrt krásných srnců byl za komunismu kultovní záležitostí. K filmu se vrací, ať již jako režisér, nebo autor hudby.
Jako textař se otevřeně hlásí k odkazu básníka Josefa Hory.
Na koncert, který začne v 19.30, jste srdečně zváni.
BARMSKÝ JV: V roce 1988 byl Josua jako malý chlapec
svědkem brutálního zásahu barmské vojenské junty proti
demonstrantům, během něhož byly zabity více než tři tisíce
lidí. Od té doby se rozhodl bojovat za demokracii. Vyzbrojen
malou kamerou a mobilním telefonem se společně se třemi
desítkami další odvážných mladých Barmánců z exilové televizní stanice Democratic Voice of Burma rozhodl podrobně
zachytit protivládní demonstrace v září roku 2007 a jejich následné surové potlačení. Záběry dramatických událostí z kamer těchto reportérů se objevily ve zpravodajství všech významných světových medií a byly po určitou dobu jedinou
možností, jak se mohl svět dozvědět o skutečné situaci
v Barmě. Barmský JV získal řadu ocenění na mezinárodních
festivalech, mimo jiné zvláštní cenu Václava Havla na festivalu
Jeden svět a hlavní cenu na festivalech dokumentárních
filmů CPH: DOX v Kodani a IDFA v Amsterdamu.Film poskytla
obecně prospěšná společnost Člověk v tísni a v KC Beseda
bude promítnut 25.11.2009 od 19.30 s komentářem Jana Milera.
VÁNOCE SE BLÍŽÍ: Přemýšlíte už nyní o vánočních
dárcích pro své blízké? Nebo o originální adventní výzdobě svého bytu? Pak máte jedinečnou příležitost zúročit svou dovednost pod laskavým vedením zkušené lektorky při kursech uměleckých řemesel a výtvarných
technik. První proběhne 7.11. od 14.00 a vyrábět se budou šperky z korálků a druhý bude kurs výroby adventních
věnců 28.11. též od 14.00 . Více podrobností najdete
v programu KC Beseda Klánovice.
Romana Kubíčková

Malí šlapou, velcí tápou
Při porovnávání podzimních výsledků týmů
FK Klánovice snadno dojdete k závěru, že dospělí
fotbalisté zatím zaostávají za svými mladšími kolegy.
A-mužstva si i v dalších kolech budovalo pozici pro
záchranářské práce v I.B třídě. Z hřišť soupeřů si přivezlo
dva debakly (Háje B 1:6, Junior B 2:5) a zvítězit nedokázalo
ani na domácí půdě (Admira B 1:1, Dubeč B 1:2).
B-mužstvo (II. třída) sice vyhrálo v Bohnicích nad tamní
rezervou 2:1, poté však prohrálo doma s béčkem Kbel 2:3
a dvakrát venku (Třeboradice B 1:7, Chabry B 1:3). Zdá se,
že naše béčko taktéž bude bojovat o záchranu v soutěži.
Dorost (I.třída) doma přehrál tým Chodova 3:2, ale podlehl
Stodůlkám 0:3. Venku prohrál s Tempem 2:3, se Střešovicemi dokonce 1:13 a pak dokázal remizovat s Kingem 2:2.
Starší žáci (I. třída) venku prohráli s Podolím B 2:9, přivezli
bod od sousedů (Újezd n.L. 1:1), avšak doma vyšli dvakrát
naprázdno (Union Vršovice 0:6, P.Kopanina 0:1). Dorostenci
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i starší žáci se pohybují spíše v „neklidném“ středu tabulky.
Mladší žáci (II. třída) sice neuspěli v Kyjích (0:4), ale
poté už jen sbírali body. Na domácím hřišti rozdrtili Kunratice 10:0, Uhříněves 10:1 a Pragu přehráli těsně 2:1.
Cenný bod přivezli ze hřiště Realu (3:3). Po osmém kole
jim patřilo lichotivé páté místo.
Starší přípravka Mini 10 (II. třída) „vyloupila“ Dubeč 5:0,
poté na domácím trávníku deklasovala King 16:0, prohrála
s vedoucím týmem tabulky Juniorem (0:5) na jeho hřišti
a doma přehrála Uhříněves B 11:0.
Mladší přípravka Mini 8 (II. třída) vyhrála tři zápasy (doma
s ČAFC C 3:0, venku Satalice 7:0, doma Xaverov 6:0) a neuspěla
na půdě Junioru (0:13). Obě přípravky se zhruba po polovině podzimní části mohly pochlubit čtvrtými příčkami v tabulkách. Další
zápasy byly na programu až po uzávěrce tohoto vydání KZ.
Fotbalové informace včetně aktualit a kontaktů najdete jako obvykle na internetu, www.fkklanovice.cz.
Jiří Karban

Golfem proti drogám
FOREST GOLF CLUB KLÁNOVICE se aktivně zapojil do
projektu ČGF Golfem proti drogám. Ve spolupráci
s Masarykovou základní školou Praha-Kánovice se v měsíci
září a říjnu tr. zúčastnilo cca 150 dětí výuky golfu vedené
trenéry. Zapůjčení golfového vybavení, míčky, vstup na driving
včetně učasti trenéra a cvičutele – vše bylo pro děti zdarma.
Nadšení dětí z golfu bylo pro nás tou největší
odměnou a tak, věřím, že se v příštím školním roce podaří
zařadit golf do výuky školy jako volitelný předmět. A třeba
nám v Klánovicích vyroste příští olympijský vítěz.
FGCK děkuje vedení a pedagogickému sboru
Masarykovy základní školy Praha-Klánovice
za vstřícnost a pomoc při přípravě projektu.
Dovětek: „Golf je krásná hra a aktivita, která dokáže
změnit smysl života a dává poznat zdravý životní styl.
Především v městských aglomeracích v dnešní době, kdy
drogy pronikají i mezi školní mládež, je golf skvělá
alternativa trávení volného času v kultivovaném prostředí
a v přírodě. Golf navíc díky přirozenému pohybu – chůzi
je vhodný pro všechny věkové kategorie a významně
přispívá ke zlepšení tělesné i duševní kondice
a ke snížení kardiovaskulárních onemocnění.“ (výňatek
z bulletinu Evropské golfové asociace, ČGF)
Monika Bažantová, výkonná presidentka FGCK.

Naši jubilanti
V listopadu oslaví své narozeniny
naši spoluobčané:
Kolbabová Jaroslava
Starčevičová Jana
Tříska Rudolf
Müllerová Božena
Vlasáková Marie
Blahopřejeme!!!
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Upoutávky
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KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD

WEB KZ +

v MČ Praha – Klánovice

Na webových stránkách KZ naleznete:
Jiné principy / špatný precedens, či zadostiučinění Ing. Zdeňka Trojana, člena KVÚR

Pomoc a podporu v situaci,
ve které nevíte jak dál,
najdete v Běchovicích a na Újezdě!
Pokud máte problémy s prací, bydlením, financemi,
v rodině, v zaměstnání, chcete vědět, jakou finanční
podporu v nepříznivé situaci můžete získat od státu, jaký
druh rodičovské si zvolit, či se potřebujete poradit v právním
problému, obraťte se na poradenský servis PORSE.
Pomůže Vám se v situaci zorientovat a poradíme, co
dále dělat. Servis je určen všem, kteří si se svou situací
nevědí rady a nemohou si dovolit placeného poradce - to
platí převážně u právních problémů. Najdete nás v pondělí
16.00 - 18.30 hod. a úterý 14.30 - 16.30 hod.
v Běchovicích na adrese Mýtní 73, 190 11 Praha Běchovice (v prostorách ZŠ Běchovice) změna adresy!!
nebo ve středu 11.00 - 15.00 hod. na adrese Středisko
osobní hygieny, Živonínská 1630, Praha - Újezd nad
Lesy. Své dotazy můžete konzultovat i na tel. č.
733 765 615 pro dotazy pouze ve středu, na tel. č.
739 491 633 pro dotazy v ostatní dny nebo mailem
na adrese porse@neposeda.org.
Před navštívením servisu se telefonicky či osobně
objednejte. Možné je individuální setkání v jinou než pevně
stanovenou dobu.

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 mohou občané Prahy
odevzdat bezplatně obsluze sběrového vozidla.

10. 11. 2009 (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

Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny:

v sobotu 21. 11. 2009
od 9,00 hod. do 13,00 hod.
na místech:

Všestarská ul.
(křižovatka s ul. Krovova
za restaurací SAMOS u transformátoru)

Přimské náměstí
Aranžerská
(křižovatka s ul. Nové Dvory u separovaného odpadu)
Alena Janoušková

KONTEJNERY NA LISTÍ
A ROSTLINNÝ ODPAD
budou přistaveny:

v sobotu od 9 hod. do 12 hod.
v těchto dnech
14. 11. 2009
Lochenická x Medinská
Želkovická x V Cestkách
21. 11. 2009
Lovčická x Malšovická
Aranžerská x Bydžovská
Žádáme Vás, abyste rostlinný odpad neodkládali
před dnem přistavení kontejnerů a v okolí udržovali
pořádek.
Nabízíme možnost individuálního přistavení kontejneru na rostlinný odpad na Váš pozemek za úhradu
500,- Kč.
Přistavení kontejneru objednávejte u pana Husera tel.č.
603 578 405. Podmínkou je vytřídění na kompostovatelný rostlinný odpad (tráva, listí) a zvlášť na větve.
V pracovních dnech je možné odkládat rostlinný odpad též v ul. Smidarská (bývalá deponie Naidr) za přítomnosti pracovníka údržby po předchozím nahlášení na tel. č. 605 272 413 nebo 603 578 405.
Podmínkou je i zde roztřídění na kompostovatelný
rostlinný odpad (tráva, listí) a zvlášť na větve.
Alena Janoušková

Hledáte bydlení?
Nabízíte zajímavou službu?
Rádi byste něco prodali?
Inzerujte
v Klánovickém zpravodaji!
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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
PRODÁM ŠTĚŇÁTKA
Velkého švýcarského
salašnického psa
7 pejsků a 3 fenky.
Více na www.foxkingdom.xf.xz,
tel: 606 75 88 49 (Šestajovice)
Privátní psychologická poradna
Mgr. Pavla Sokalská
psycholog, psychoterapeut
· manželské, partnerské poradenství a psychoterapie
· rodinná terapie ( dětská psychologie )
· individuální psychoterapie
Citlivé a zodpovědné zacházení s vašimi důvěrnými informacemi samozřejmostí

Adresa poradny: Ke Znaku 3, 190 14 Praha 9 – Klánovice
Ordinační hodiny objednávejte na tel. 739 639 144

KURZY ANGLIČTINY V BĚCHOVICÍCH
Od října probíhají kurzy v úrovních - začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, pokročilí. Pokud se chcete přidat,
stále je možné se přihlásit! Výuka probíhá v malých skupinách. Příznivé ceny, kvalifikovaní lektoři.
Termín I.semestru: říjen 2009 – leden 2010.
Více informací na www.neposeda.org/vzdelavani
Mobil 733 685 911, e-mail: vzdelavani@neposeda.org

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ
Od října opět zahajujeme individuální doučování
žáků ZŠ v předmětech: matematika, český jazyk,
angličtina, po dohodě i dalších předmětů.
Cena lekce: 200 Kč.
Doučování bude probíhat v budově Běchovické Základní
školy.V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel:
733 685 911, vzdelavani@neposeda.org

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA
- výuka dětí předškolního věku
- doučování žáků ZŠ a SŠ včetně přípravy k maturitní zkoušce
- příprava k přijímacím zkouškám
- výuka zaměstnanců zahr. firem
16 let praxe v SRN
cena vyučovací hodiny dohodou
Kontakt : 733 170 821, e-mail : p.antosch@centrum.cz
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XVIII. ročník

ANGLIČTINA

NABÍZÍM INDIVIDUÁLNÍ
VÝUKU DOSPĚLÝCH
FIREMNÍ KURZY

DOUČOVÁNÍ PRO DĚTI

KURZ ŠITÝ NA MÍRU
DLE VAŠICH
POŽADAVKŮ A POTŘEB

MÁM SEDMILETOU PRAXI
VE VÝUCE ANGLIČTINY
VE FIRMÁCH I SOUKROMĚ
ČASOVÁ FLEXIBILITA
CENA DLE DOHODY

KONTAKT 608 958 731
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587, http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na LISTOPAD 2009
Neděle 1.1.2009
Pondělí 2.11.2009, 19.00

VÝSTAVA – HEDVIKA VILGUSOVÁ – KRESBY A ILUSTRACE ČESKÝCH POHÁDEK. Výstava potrvá do konce měsíce.
KONCERT – CLAIRETON CHORALE - Organizuje Forest Golf Resort Praha. Koncert na podporu obnovy golfového

hřiště v Klánovicích. Moderuje Libor Bouček. Těšit se můžete na zajímavé hosty.Věnováno památce pana O. Hanzala.
Úterý 3.11.2009, 19.30
KINO – HODINU NEVÍŠ - ČR, SR 2009, drama, režie: Dan Svátek, Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti
dostal označení heparinový vrah.
Středa 4.11.2009, 19.00
BESEDA ODBORNÍKŮ S OBČANY – Klánovický les – naše rodinné stříbro. Organizuje OSZKL. Klánovický les - pozůstatek někdejšího pralesa, jedinečný přírodní komplex, největší les v Praze. Ale i dominanta Klánovic, oáza klidu a zdravého bydlení pro zdejší obyvatele. Podpoříme les,
který je nyní ve vážném ohrožení? Hlas každého z nás bude v referendu slyšet.
Čtvrtek 5.11. 2009, 19.30
KINO – MILOŠ FORMAN: CO TĚ NEZABIJE… - ČR, 2009, drama, 105 min, od 12 let, režie: Miloslav Šmídmajer, hrají: Miloš Forman a jeho přátelé. Život oscarového režiséra zachycený v novém celovečerním dokumentu.
Pátek 6.11.2009, 19.30
KONCERT – BLUES KLAN - Blues Klan je klánovická bluesová skupina čerpající repertoár zejména z dílen legendárních bluesmanů jako je Willie Dixon, Muddy Waters, Fredie King, rovněž i současníků jako je Eric Clapton, nebo Stevie

Sobota 7.11. 2009, 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
Neděle 8.11.2009, 16.00
KINO – DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů - USA 2008, animovaný, 94 minut, dabing, režie: Carlos Saldanha, Mike
Thurmeier. Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství. Vstupné: 65,- Kč
Pondělí 9.11.2009, 19.30
KINO - MUŽI V ŘÍJI - ČR, 2009,116 minut,komedie, přístupný, režie: Robert Sedláček. Hrají: Jaroslav Plesl, Eva Vrbková, Martin Trnavský, Jaromír Hanzlík, Marta Vančurová, Pavel Zedníček, Jaromír Dulava, Jiří Lábus. Veselá komedie o velkých věcech na malém místě, o velké politice,
velkých citech a velkém umění. S prvotřídními herci i v epizodních rolích.
Úterý 10.11.2009, 19.30
KONCERT – VLADIMÍR MERTA - koncert věnovaný 20. výročí sametové revoluce
Zpěvák, kytarista, skladatel, textař, tv scénárista a režisér, publicista, esejista a písničkář, v 80. letech jeden z nejoblíbenějších muzikantů u nás. Vstupné: 120,-Kč
Čtvrtek 12.11.2009, 19.30
KINO – PŘEDČÍTAČ - USA, Němcko, 2008,123 minut, drama, titulky, od 15 let, režie: Stephen Daldry. Hrají: Kate
Winslet, Ralph Fiennes, David Kross, Lena Olin, Bruno Ganz. Film podle nejznámějšího německého románu o poválečném období a o tom, jaký dopad měl nacismus
na samotné Němce.
Čtvrtek 19.11.2009, 19.30
KINO – NEDODRŽENÝ SLIB - USA,ČR,SR, 2008,drama,129 minut, od 12 let, režie: Jiří Chlumský. Hrají: Samuel Spišák, Ondřej Vetchý, Ľuba Paulovič, Marián Slovák, Ivan Romančík, Pavel Kříž. Příběh židovského chlapce, kterému se podařilo uniknout deportaci díky svému neobyčejnému fotbalovému talentu a několika šťastným náhodám. Dnes žije v L.A. v USA. Hlavní cenu v kategorii hraný film na festivalu Los Angeles Jewish Film Festival.
Pátek 20.11.2009, 10.45
DĚTSKÉ DIVADLO – PRINCEZNA A DRAK … aneb jak to bylo dál, když si Jirka Zlatovlásku vzal. O tom, jak statečný Jirka nad drakem zvítězil. Hraje Divadlo Vysmáto. Vstupné: 40,- Kč/os.
Pátek 20.11.2009, 19.00
KONCERT – MODRÝ PONDĚLÍ A FROMÁŽ - Podzimní koncert českofolkové hudební skupiny Modrý Pondělí a
neagresivní folkové kapely Fromáž. Fromáž - kapela hrající folk s prvky rocku. Část repertoáru je inspirovaná dnes už klasickými francouzskými písněmi z druhé poloviny dvacátého století v modernějším pojetí a další velká část rockovou hudbou s bretaňskými kořeny
Neděle 22.11.2009 17.00
KONCERT - 9. LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ - Tentokrát Vám účinkující Folkového čaje nemusíme představovat. Večer
zahájí zakladatel a moderátor této pravidelné akce Luky Lukáč s nejnovějšími písněmi a historkami. Pak jeho manželka Markéta Lukáčová představí její novou knihu s názvem ”Mámo, táto, tvořte se mnou. Nesporně největší hvězdou, jaká kdy na Folkovém čaji hrála, bude Dáša Voňková – Andrtová, kterou znají folkoví fanoušci nejen u nás,
ale třeba i v Japonsku. Přijďte si vyslechnout její nevšední písně a neopakovatelný kytarový a pěvecký projev. Určitě nebudete litovat.Vstupné: 50,-Kč
Úterý 24.11.2009, 19.30
KINO – ULOVIT MILIARDÁŘE - ČR, SR 2009, komedie,90 min,od 12 let, režie: Tomáš Vorel.Hrají: Tomáš Matonoha,
Ester Janečková, Jiří Mádl, Kateřina Sedláková, Miroslav Etzler, Milan Šteindler.
Středa 25.11.2009, 19.30
KINO S BESEDOU – BARMSKÝ JV - Burma JV – Reporting form a closed country, Norsko, Švédsko, Dánsko, Velká
Británie, 2008, 84 min., dokument. V roce 1988 byl Josua jako malý chlapec svědkem brutálního zásahu barmské vojenské junty proti demonstrantům, během něhož byly
zabity více než tři tisíce lidí. Od té doby se rozhodl bojovat za demokracii. Vyzbrojen malou kamerou a mobilním telefonem se společně se třemi desítkami další odvážných
mladých Barmánců z exilové televizní stanice Democratic Voice of Burma rozhodl podrobně zachytit protivládní demonstrace v září roku 2007 a jejich následné surové potlačení. Barmský JV získal řadu ocenění na mezinárodních festivalech, mimo jiné zvláštní cenu Václava Havla na festivalu Jeden svět a hlavní cenu na festivalech dokumentárních filmů CPH: DOX v Kodani a IDFA v Amsterdamu.Film poskytla nadace Člověk v tísni. Vstup: zdarma
Čtvrtek 26.11.2009, 19.30
KINO – HLAD - Velká Británie, Irsko,2008, 96 min,drama, titulky, od 15 let, režie: Steve McQueen. Hrají: Michael Fassbender,
Stuart Graham, Rory Mullen, Brian Milligan, Laine Mega. Tělo jako zbraň – skutečné drama ze severoirské věznice Maze.
Sobota 28.11. 2009, 14.00 - 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - ADVENTNÍ VĚNCE - vyrobte si svůj neopakovatelný adventní věnec. Tradiční i nové techniky. Cena 280,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720569245 nebo email: andreajan@seznam.cz. Kurs
proběhne v Kolomazné peci (objekt u nádraží v Klánovicích, naproti restaurace U Dašů)
Neděle 29.11.2009, 15.00
DĚTSKÉ DIVADLO – JAK ŠLO VEJCE NA VANDR - Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů, loupežníky životní velikosti, jejichž ukrutnost je nezměrná, a velmi dramatickou hudbou.Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé kohout René, osel Otokar a užovka Věra putovali tam a zase zpátky. Hraje divadlo Koňmo. Vstupné: 45,-Kč/dítě, 50,-Kč/dospělí

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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