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pod širákem



Přijďte se vykoupat



Nenechte kola zahálet



ZDARMA

Dne 8. května jsme si
u památníku obětí obou světových válek u klánovického
kostela připomněli 63. výročí
osvobození Československa.
Slavnostní projev přednesl
starosta Hrabal, zazpíval sbor
Claireton Chorale.
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Slovo starosty

Vážení občané Klánovic,
vstupujeme do měsíce, ve kterém nám jaro přechází
v léto, kdy nám naše slunko bude nejblíže. Startují prvé letní
dovolené, tak Vám přeji šťastnou ruku při jejich výběru.
S jarem se konečně objevilo požadované dopravní
značení v Blešnovská ulici a v oblasti fotbalového hřiště
by měly být příslušné značky osazeny do konce května.
Jejich umístění bylo řádně odsouhlaseno dopravním inspektorátem Policie ČR. Veřejně děkuji panu Mgr. Radku
Hladkému, který na toto značení poskytl naší Městské části
účelový sponzorský dar ve výši 100 000 Kč. Poděkování též
dopravní komisi za přípravu návrhu k umístění dopravních
značek a paní Vayhelové za zajištění realizace.
Nepřestává nás však tížit stav některých našich komunikací - především u Mateřské a Základní školy.
Znovu jsem proto v této souvislosti oslovil pana primátora,
ředitele Odboru městského investora při Magistrátu
hl.m.Prahy pana Tomana a ředitele Dálničních staveb
Praha p. Katzera. V dopise ze dne 2. 5. 08 mj. ke komunikaci Medinská uvádím, že k ní přiléhá jak naše Základní
škola, tak Úřad naší Městské části Praha-Klánovice, a je
vlastně jedinou přístupovou cestou k naší Mateřské škole.
Navíc je do ní výjezd hasičských vozů. Upozorňuji na nezanedbatelné nebezpečí z hlediska možné reálné nutnosti
vjezdu sanitních vozů, že stav této komunikace nutno
hodnotit jako havarijní, který jednoznačně ohrožuje bezpečnost nejen silničního provozu. Že je strženo cca 10 až
20 cm povrchu, ze kterého vystupují kryty kanalizačních
šachet a dešťových vpustí, čímž navíc nemůže dešťová
voda odtékat a zůstává na vozovce. Vytváří se tak prostor
pro různá závažná bezpečnostní rizika, a to i v návaznosti
na výrazné nerovnosti povrchu. Doslova jsem mj. uvedl:
„S plnou vážností upozorňuji na rizika v případech, kdy
hasičské vozy s nádržemi vody mají pak po tomto „autodromu“ co nejrychleji přijíždět k požáru.
Tady udržování tohoto havarijního stavu komunikace
vytváří důvodné podezření na vědomé obecné ohrožení ve
smyslu trestního zákona. Navíc je skutečně tristní, když rodiče a prarodiče po dešti musí přenášet přes kaluže děti,
aby se tak dostaly do Mateřské školy. Ještě horší situace
nastává rodičům, kteří mají dopravit jedno dítě do MŠ a
druhé do ZŠ. Výše popsaný stav komunikace je zdokumentovaný na přiložených fotografiích. Na tyto skutečnosti jsem jak loni, tak letos marně písemně i ústně upozorňoval ředitele OMI pana Tomana, Vašeho náměstka
pana Klegu i paní radní Kousalíkovou. O této situaci jsem
rovněž informoval Vás, a to žádostí o poskytnutí mimořádné dotace dopisem ze dne 1. 11. 2007, ve kterém jsem
Vás též žádal o osobní jednání v této věci. Na tyto mé žádosti jsem ani v jednom případě neobdržel písemnou odpověď. Pro informaci uvádím, že od předsedy představenstva Dálničních staveb Praha pana Katzera mám
osobní příslib, že pokud budou získány potřebné finance,
okamžitě přistoupí k dokončení rekonstrukce předmětné
komunikace. Tato situace vyžaduje skutečně bezodkladné
řešení. Domnívám se, že je zájmem MHMP i Vás osobně
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zajistit bezpečnost občanů naší i okolních MČ z hlediska
požárního a rodičům a dětem přístup do MŠ a ZŠ.“
Bohužel do 20. 5. jsem zatím žádnou odpověď na tuto
mou žádost neobdržel. Jestliže bude však nadále pokračovat pasivita Magistrátu k tomuto stavu, nezbývá mi než
už reagovat právní cestou, neboť další možnosti korektní
domluvy nenacházím. Leckdo by rád viděl viníka v Úřadu
naší městské části, skutečnost je však trochu výše.
Odpovědným investorem je Odbor městského investora
při pražském Magistrátu a ten stavbu převzal, realizuje
a vybírá dodavatele. Přebírá tak veškerou související odpovědnost. O této situaci, konkrétně o naší ulici Medinská,
psal mj. i deník MF Dnes dne 17.5. v článku „Starostové
malých městských částí odmítají způsob rozdělování dotací“.
A nepíší zde jenom o nás.
Jsou však i příjemné informace a k nim tentokrát taky
patří, že dne 13. 5. proběhlo převzetí sklepních prostor
Základní školy ve Smiřické ulici č.1 po náročné opravě
jejich havarijního stavu. Opravy se týkaly zdiva, formou
elektroosmózy se zárukou deseti let a sanačních omítek
se zárukou pěti let. Vše proběhlo dle našich požadavků
za neomezení provozu ZŠ. Finanční prostředky poskytl
Magistrát ve výši 1,5 mil.Kč. Převzetí se kromě ředitele
školy a pracovníků našeho úřadu zúčastnila i předsedkyně školské komise paní Ing.Martinová. Vizuálně lze
konstatovat, že společnost Sabema sanace vlhkých objektů s.r.o. splnila naše očekávání a odvedla dobrou práci.
Dovolím si vyslovit poděkování učitelům a dětem za pochopení při dočasně upravených provozních podmínkách, panu řediteli PaedDr.Černému za operativní organizaci bezproblémového chodu školy a panu Benešovi
za zajištění celé akce.
Byli jsme úspěšní s naší žádostí na Státní fond životního prostředí ČR výzva č.3, k Operačnímu programu
Životní prostředí, a na předložený projekt „Zateplení
objektu Masarykovy základní školy“ jsme získali dotaci
ve výši 3,8 mil.Kč. Takže musíme rychle spustit příslušná
výběrová řízení, abychom o prázdninách stihli zateplovat.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří se
dne 8.5. zúčastnili pietního aktu u příležitosti státního
svátku Dne vítězství u Pomníku obětem světových válek. A zároveň poděkovat za vystoupení i Klánovickému
dětskému sboru Claireton Chorale, paní Tvrzické a panu
Maštalířovi. Je dobré, že stále nezapomínáme na ty, kteří
za naši svobodu, za naši demokracii se dokázali obětovat
a položit i životy. Je dobré, že si uchováváme vzpomínku
na jejich statečnost.
Dne 14. 5. proběhla v KC Beseda zdařilá vernisáž výstavy obrazů a prostorových projektů žáků výtvarné dílny
paní Macholdové. Zpestřením bylo vystoupení žáků naší
Základní školy pod názvem divadlo Náhoda za hudebního
doprovodu ředitele školy pana PaedDr. Černého. S nostalgií
vzpomínám, jak jsem před téměř dvaceti lety dopravoval
dcery na výtvarku do Prahy do Bajkalské, protože v Klánovicích tehdy tato možnost nebyla. I z tohoto pohledu patří
poděkování paní Macholdové, že se této bohulibé činnosti
pro děti v Klánovicích s takovým úspěchem ujala.
A jak postupuje kauza golfu v Klánovicích? Náš úřad má
ve věci stavební úpravy objektu FGRP a.s. Praha-Klánovice,
Axmanova č.p.260, k tomuto poslední sdělení od vedou-
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cího stavebního odboru MČ Praha 21 Újezd nad Lesy
ze dne 18. 3. 2008. Zde se uvádí, že je zahájeno řízení
o odstranění stavby, pokud stavebník nejpozději
do 30. 6. t.r. nepožádá o dodatečné povolení stavby.
Nyní z medií přichází zpráva: „Klubovna na jaře projde
rozsáhlou rekonstrukcí a bude slavnostně otevřena poslední červnový den.“ Jinak golfisté zahájili provizorní
sezónu. Udávají i „lidové“ ceny pro tréninky s profesionálem 900 Kč za 50 minut a se cvičitelem 500 Kč za 50 minut.
Co tomu říkají trenéři fotbalu, tenisu a stolního tenisu
v Klánovicích, netřeba dodávat. Odpovídá to i na otázku,
pro koho se má kácet Klánovický les. Dále FGRP podal
na Ministerstvo životního prostředí žádost na EIA - oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí. Je to
rozsáhlý elaborát vyvěšený na internetu (kód záměru
MZP216) “Výstavba golfového hřiště Praha-Klánovice“.
Píše se tam též o variantě č.1 v záměru na 18-ti jamkové
hřiště. Lze se dočíst různá „doporučení“ jako ze str.100:
„V období hnízdění ptáků a vyvádění mláďat (březen - červen) nebudou v rámci areálu klubovny pořádány venkovní hlučné zábavné akce (např. ohňostroje)“. Že by
přeci jenom FGRP nám respektoval alespoň v těchto
měsících platný zákon o lesích? (Zákon 289/1995§20:
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V lesích je zakázáno rušit klid a ticho. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Atd.)
Závěrem má výzva všem klánovickým občanům, a vůbec
všem, kterým není lhostejná budoucnost Klánovického
lesa, kteří nemají na to zůstat lhostejní k jeho bezohlednému kácení. Dovoluji si Vás pozvat na setkání v pátek
dne 20. června do KC Beseda od 17:30 hodin. Úvodem
vystoupí Klánovický dětský sbor Claireton Chorale a je připraven i další kulturní program. Proběhne informační beseda přímo s místopředsedou vlády panem Martinem
Bursíkem. Bude tak možné vyslechnout vyjádření čelního představitele ČR, který je připraven nás osobně
v boji za záchranu Klánovického lesa skutečně podpořit.
Účast přislíbila i paní poslankyně Kateřina Jacques, radní
hl.města Prahy pan Petr Štěpánek, ředitelka České inspekce životního prostředí paní Eva Tylová a další hosté
z politického a občanského sektoru. Nebude chybět malé
občerstvení ve vegetariánském stylu. Situace s Klánovickým lesem je skutečně vážná, změny by byly nevratné.
Přijďte a nezklamte Klánovický les. Je to otázka každého z nás, nespoléhejte jen na snahu a odvahu druhých.
Prosím, nepromarněme si tuto šanci.

Ladislav Hrabal

POZVÁNKA
na

INFORMAČNÍ BESEDU O KLÁNOVICKÉM LESE A EKOLOGII
S MINISTREM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A MÍSTOPŘEDSEDOU VLÁDY ČR
MARTINEM BURSÍKEM,
která se uskuteční v pátek 20. června od 17.30 hodin v KC Beseda

OVERTURE
CLAIRETON CHORALE: Klánovická hymna
a další skladby klasické a populární hudby
PROGRAM
aktuální informace o nových iniciativách vybudování golfového areálu
na území Klánovického lesa podají:
Předsedové občanských sdružení
Kateřina Jacques (předsedkyně poslaneckého klubu SZ)
Petr Štěpánek (radní hl.m. Prahy za životní prostředí)
Eva Tylová (ředitelka České inspekce životního prostředí)
Ladislav Hrabal (starosta Klánovic - kandidát do Senátu ČR )
beseda občanů
s ministrem životního prostředí a místopředsedou vlády
MARTINEM BURSÍKEM

VEČERNÍ PROGRAM
akustický jam
autorská recitace Jaroslava Holoubka
Memento lesu – divadlo Marza
hudební produkce
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informace Úřadu MČ

Konec popelnic a kontejnerů
v ulicích města
V souladu s Programovým prohlášením Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 – 2010,
se hledají nové způsoby jak zvyšovat čistotu na pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích na území
hlavního města. Jednou z priorit je umístění sběrných
nádob mimo pozemní komunikace a veřejná prostranství tak, aby nepovolané osoby nemohly manipulovat s obsahem sběrných nádob, nedocházelo k odkládání
odpadů v okolí sběrné nádoby a k poškozování sběrných
nádob. Dalším významným důvodem pro umístění
sběrných nádob do objektu vlastníka jsou nepříznivé
povětrnostní klimatické podmínky, jako byla např. vichřice
EMMA, při které některé sběrné nádoby neumístěné
v objektech poškodily zaparkovaná auta.
Pro zacházení s odpadem platí na území Prahy následující legislativa a starají se o ně dále uvedené společnosti. Vlastník objektu (fyzická osoba, právnická osoba
– bytová družstva, společenství vlastníků) má povinnost
umístit sběrnou nádobu v souladu s ustanovením
§ 6 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
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vání komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním
odpadem (vyhláška o odpadech), do domovního vybavení v souladu se zvláštními předpisy (Čl. 50 odst.
3 a 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů).
Na území hl. m. Prahy zajišťují svoz komunálního odpadu svozové společnosti zapojené do systému města Pražské služby, a.s., IPODEC – Čisté město, a.s.,
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., KOMWAG,
podnik čistoty a údržba města, a.s.
Svoz směsného komunálního od živnostníků a podnikatelů zajišťují mimo jiné společnosti .A.S.A., spol. s r.o.,
MIKAPA plus, s.r.o., REMONDIS, spol. s r.o., ASP služby,
spol. s r.o., VAN GANSEWINKEL, a.s., České sběrné
suroviny, a.s., RUMPOLD s.r.o.
ŽÁDNÁ SVOZOVÁ SPOLEČNOST NEMÁ TZV.
VÝJIMKU S UMÍSTĚNÍM SBĚRNÝCH NÁDOB
NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD MIMO DOMOVNÍ
VYBAVENÍ.
V současné době proto některé svozové společnosti
vyzvaly živnostníky a podnikatele, jejichž sběrné nádoby
jsou umístěny na pozemní komunikaci nebo na veřejném
prostranství na území Prahy bez písemného povolení
silničního správního úřadu ÚMČ Praha 1 – 22 (dále
jen „úřad“), aby sběrné nádoby umístili, stejně jako vlastník objektu, do domovního vybavení nebo kontejnerových stání. Pokud nemají povolení úřadu, porušují
ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“). Porušením zákona je spáchán přestupek
(fyzická osoba) nebo správní delikt (právnická
osoba), protože užívají v rozporu s ustanovením § 25
odst. 1 silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým
způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, anebo nedodrží podmínky stanovené v povolení
zvláštního užívání (§ 25 odst.2 zákona). Za tato porušení
může být úřadem uložena pokuta.
ŽÁDÁME VÁS, VÁŽENÍ ŽIVNOSTNÍCI, PODNIKATELÉ A VLASTNÍCI OBJEKTŮ, O OKAMŽITÉ ZJEDNÁNÍ NÁPRAVY TÍM, ŽE SBĚRNÁ NÁDOBA
(TJ. KONTEJNER, POPELNICE) BUDE ODSTRANĚNA Z CHODNÍKŮ A ULIC NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY
V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU.
V Praze dne 19. 5. 2008
Odbor ochrany prostředí,
Magistrát hlavního města Prahy

Kontejnery na objemný odpad
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny
v sobotu 21. 6. 2008 od 9,00 do 13,00 hod.
na těchto místech:
Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova za restaurací
SAMOS u transformátoru)
Přimské nám.
Aranžerská
(křižovatka s ul. Nové Dvory u separovaného odpadu)
Alena Janoušková, referentka Úřadu MČ
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informace z komisí

Z jednání Komise výstavby
dne 6. května
1) Studie Klánovice – sever
Počáteční etapa byla věcně představena Ing .arch. Myškou,
který operativně odpovídal na dotazy přítomných. Pan architekt projevil vstřícnost k dalším jednáním i pochopení
snahy udržet charakter obce jako zónu pro klidné bydlení
v lesoparku. Počítá s dodáním vstupních parametrů i připomínek ke studii od obce. Evidentně by se hodily alespoň úvodní informativní studie / záměry pro důležité uzly
v obci [např. Bazar, Přimské náměstí, Autopark s požární
zbrojnicí, Sportoviště pro děti (zimní i letní), Areál Beseda, umístění služebny policie ...], jejichž potřeba byla
zmiňována Komisí výstavby již v létě 2007. Nyní již na to
nebude tolik času, neboť studie Klánovice - sever by měla
být hotova do konce září 2008 (včetně prázdnin) !!
Vlastní studie je velmi důležitá, protože z ní bude vycházet navíc i nový Územní plán hl.m. Prahy.
Některé body studie:
- TANGENTA (spojka z H. Počernic ) - jedná se o její poloze (Šestajovice i Klánovice ji "chtějí co nejdál od sebe"),
existenci (v Šestajovicích již existuje Občanské sdružení
proti tangentě) i časování (vazba na "obchvat Újezda"
/tedy R12/ i výstavbu Villaparku). Bude prováděn dopravní
průzkum v Klánovicích, z něhož se bude vycházet při řešení, aby tato nová komunikace nezvětšovala dopravní
zátěž obce tranzitem. Vlastní provedení by mělo odpovídat "drobné silnici v zeleni".
- ZELENÁ HRANICE OBCE - jedna z priorit související
s pokračováním "zelené lesní hranice" i s oddělením obce

od "urbanisticky živelné" zástavby v Šestajovicích i od satelitu Villaparku a také samozřejmě od Tangenty.
- REGULATIVY - jak nahlíží i pan Ing.arch. Myška, jejich
účelem je snaha zachovat charakter obce (klidné bydlení
v lesoparku). Jde však o soulad s právními předpisy
a z toho vyplývajícími možnostmi (rozdíl mezi regulativy
a doporučeními). Od původního návrhu, že by toto měla
posoudit a eventuelně aplikovat studie, se při debatě
ustoupilo a bude to řešit zejména obec. A to tak, že dá
dohromady "regulativy" a pak nechá posoudit právníkem
právní možnosti. Protinávrh, aby se nejdřív stanovilo
právní hledisko (zda jde o regulativy či jen doporučení)
a pak došlo ke konkrétní formulaci, neprošel.
- CENTRUM OBČANSKÉ VYBAVENOSTI - uvažováno
v přiléhající lokalitě k Tangentě. Souvisí s celkovou vybaveností obce i s jejími požadavky a záměry (i v tomto
smyslu chybí "informativní studie"). Nebude jednoduché
skloubit "Centrum u Tangenty" se "silnicí v zeleni", "zelenou hranicí" a "oddělením od neurbanistických Šestajovic".
Z uvedeného snad vyplývá důležitost celé akce pro obec
a její perspektivu. Z toho důvodu jistě bude vítána a využita aktivita občanů po laické i odborné stránce (včetně
aktivit občanských sdružení, spolků, skupin a možná i aktivní účastí v projektu "Pondělní besedování"). Je snad
zřejmé, že studie se týká celých Klánovic, nejen severu.
2) Dostavba MŠ
Podařilo se získat 1,5 milionu Kč na dostavbu. Snad bude
možné za tuto částku většinu nutných prvků dokončit (finanční požadavek byl výrazně vyšší).
Za komisi výstavby

Zdeněk Trojan

příspěvky členů Zastupitelstva MČ

Poslední šance na zachování
Klánovic
V současné době prožíváme, zatím bez většího obecního vzrušení, jedno z nejdůležitějších období v historii
Klánovic. V plné síle probíhá zpracování územně plánovací dokumentace pro severní část Klánovic a navazující
plochy v katastru Šestajovic a Horních Počernic. Magistrát zadává vytvoření architektonické studie Klánovice –
Sever a zároveň finišují přípravy nového územního plánu
Prahy platného od roku 2010.
Proč je tento proces tak důležitý pro budoucnost Klánovic?
Jednoznačně proto, že přirozeným stimulem plánování územního rozvoje je zájem o vytvoření podmínek pro výstavbu
v nejbližším okolí naší obce – severně a severozápadně
od Klánovic, západně od Šestajovic.
Developeři potřebují mít území připraveno pro svůj byznys.
Jejich zájmy musíme regulovat a ochránit tím naše zájmy, neboť výstavba bez řádné regulace vede k urbanistické devastaci.

Jaký bude charakter této zástavby? Jaké řešení dopravní obslužnosti tohoto území bude zvoleno? Jaké funkční
využití bude stanoveno pro jednotlivá území? Bude celé urbanistické řešení odpovídat dlouhodobému zájmu Klánovic
a jejich občanů? Právě na tyto otázky a celou řadu dalších
dá odpověď zmiňovaná architektonická studie a nový
územní plán (řešené území na obrázku).
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Zastupitelstvo, s dostatečným předstihem - na začátku roku 2007, zadalo panu starostovi připravit dlouhodobou koncepci rozvoje Klánovic. Přeci, chci-li úspěšně
prosazovat svoje názory na koncepční rozvoj Klánovic,
musím je nejdříve mít! Zpracování koncepce bylo svěřeno
Doc. Turkovi, předsedovi Komise výstavby a územního
rozvoje. Už samotné delegování vytvoření koncepce na
dobrovolnický, poradní orgán bylo chybné. Koncepce je
vrcholným strategickým dokumentem pro dlouhodobý rozvoj, při jehož tvorbě MUSÍ dominovat a jeho strukturu
a obsah musí kontrolovat nejvyšší představitel obce s podporou svého aparátu. Jinak směřujeme do slepé ulice.
Doc. Turek a jeho tým, do jehož práce jsem se rád zapojil svými podněty, připravil první verzi dokumentu. Stále
jsme však ve stádiu analýzy stavu. Víme přibližně „kde
jsme“, ale chybí nám návrhová část „kam jdeme“. Místo
toho, aby vedení obce dále dopracovalo předložené návrhy textů dokumentu, došlo bohužel k očekávanému.
Pan starosta se stal veřejným kritikem analytické části
koncepce a práce Doc. Turka. Proč asi? Protože se na její
tvorbě nepodílel, nesouhlasí se strukturou, hloubkou, závěry, předpoklady, dílčími hodnoceními. Není to vůbec
překvapení. Je to zákonité. Jsou totiž mezi námi lidé, kterým dojde, že šli do slepé uličky, až když narazí do zdi.
Nyní zpět k architektonické studii Klánovice – Sever.
Tato studie a záměr zastupitelstva vytvořit koncepci rozvoje představují procesy, jejichž výsledky předurčí zásadním způsobem rozvoj obce v dlouhodobém horizontu.
Tyto dva procesy jsou dvěma stranami téže mince. Proto
je povinností každého občana, usilujícího o úspěšný rozvoj Klánovic, do tohoto procesu vstoupit a napomoci tak
tomu, aby unikátní charakter naší MČ byl nejen zachován,
ale i rozvíjen v návaznosti na urbanistický odkaz generací
zakladatelů Klánovic. Studie bude především řešit rozvoj
území tzv. Počernicka, dopravní řešení tzv. tangenty propojující naše území s dálnicí, požadavky na občanskou
vybavenost apod. Zásadně důležitou součástí studie bude
i stanovení konkrétních regulativů výstavby pro řešené
území, vymezení území, pro která mají být regulativy dopracovány do úrovně detailního regulačního plánu a návrhy na regulační prvky uspořádání nezastavitelného
území (vymezené využití - rekreace, oddech, atd.). Právě
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zpracování konkrétních regulativů určí, zda se nám podaří
zachránit a podpořit Klánovice, jakožto synonymum pro
les, oázu, biokoridor a klidné bydlení v zeleni, a zda zachováme unikátní charakter Klánovic, jakožto rezidenční
čtvrti s urbanistickou typologicky krajinotvornou tradicí.
Máme poslední šanci vstoupit cílevědomě do rozhodujícího dějství.
Studie by měla být zpracována do září letošního roku.
Jsme pod velkým časovým tlakem. Zpracovatel studie
arch. Myška chce spolupracovat a potřebuje slyšet jasná
stanoviska a názory Klánovic. Proto jsem se pokusil zintenzívnit práce na návrhové části naší koncepce rozvoje
Klánovic. Nebylo a není to jednoduché, neboť všichni, kdo
pracovali na první – analytické části koncepce, jsou předchozím vývojem značně demotivováni (včetně mne). Přesto vznikl pracovní dokument s názvem Klánovická témata, kde jsou stanoveny jednotlivé dílčí strategie rozvoje
území Klánovic, jednotlivých objektů či funkcí v obci.
Dokument měl primárně otevírat pro diskusi všechny klíčové i méně klíčové aspekty budoucnosti Klánovic.
Šlo o nehotový, pracovní, neveřejný, alternativními možnostmi prošpikovaný dokument určený především k připomínkám, tříbení a tvoření názorů, zkrátka k interní diskusi. Jeho cílem bylo určit témata, kde je shoda a tuto
shodu pak prezentovat směrem ke zpracovatelům studie.
Bohužel došlo opět k naprostému opaku. Někteří lidé se
jali nehotová, nekonsensuální, neprodiskutovaná stanoviska a názory vytrhávat z celkového kontextu a charakteru
dokumentu, distribuovat je na veřejnosti a odpovídajícím
způsobem skandalizovat. Nevadí jim, že kritizují zatím
nenavrhované. Nevadí jim, že jde o indiskreci a neprofesionalitu nejhrubšího zrna.
I přes výše uvedené lapálie však věřím, že přípravu architektonické studie Klánovice – Sever a spolupráci s jejími autory
Klánovice zvládnou. Doufám, že se podaří ohlídat zájmy
Klánovic. Pan starosta, zastupitelé, členové komisí a rovněž pracovníci úřadu si naštěstí uvědomují závažnost situace. Diskuse se vede spíše o tom kdo, co, kdy a jak udělat.
Věřím, že se podaří shodu najít dříve, než bude pozdě. Navždy.

Petr Kubíček, zastupitel
www.petrkubicek.blogspot.com

informace z odboru výstavby
Na podrobnosti sanačního zákroku ve škole čp. 1
jsme se zeptali pana Petra Beneše, aut. tech., vedoucího Odboru výstavby Úřadu MČ Klánovice:
Ve druhé polovině loňského roku proběhla první etapa
sanačních prací v budově Základní školy čp. 1 ve Smržovské ulici. Práce probíhaly zejména v suterénu a okolo
obvodových zdí. Vlhkost byla odstraněna procesem tzv.
elektroosmózy na základě projektu expertního atelieru
Ing. Balíka, CSc., jenž je mimochodem autorem mnoha
odborných publikací a dlouholetým spolupracovníkem
Egyptologické sekce Archeologického ústavu ČSAV. Dodavatelem vlastních prací byl rovněž velmi zkušený zhotovitel, firma Sabema Praha, která se může pochlubit
úspěšnými zásahy v budovách Poslanecké sněmovny

i Senátu Parlamentu ČR. V lednu byla 1. etapa po měsíčním zkušebním provozu předána uživateli a zároveň bylo
dohodnuto pokračování prací. Druhá etapa zahrnovala
zejména sanační práce (především nové sanační omítky,
opravy odvětrání, vnitřního schodiště, soklu, apod.).
Práce probíhaly letos od března do května ve spolupráci
se školou tak, aby byla co nejméně narušena výuka. Akce
byla hrazena z účelové dotace MHMP ve výši 1,5 mil. Kč.
Závěrečné přejímky se vedle dodavatele zúčastnili
také zástupci Úřadu MČ, základní školy a školské komise.
Nebyly shledány žádné závady, dílo slouží ke spokojenosti všech zúčastněných.
Zapsal
Tomáš Ruda
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Přijďte se vykoupat
Po roce Vás opět zveme do příjemného prostředí klánovického koupaliště, které nabízí bohatou škálu služeb
a možnosti relaxace. Otevřeno denně od 10.00 do 19.00.
Parkování je zajištěno na nově vybudovaných odstavných
plochách v areálu koupaliště a je pro návštěvníky tradičně
zdarma. Jako v loňské sezoně bude i letos nabídka koupaliště obohacena o populární Aqua Aerobic. Aktuální
program bude uveřejněn na
www.koupalisteklanovice.cz.
Společnost Camping Praha, s.r.o., která provozuje
koupaliště a kemp v Klánovicích, zajistila ve spolupráci
s DP Praha umístění automatu na prodej jízdenek. Auto-

mat je umístěn na budově úpravny vody, hned u nástupní
a výstupní autobusové zastávky Klánovice. Je přístupný
24 hodin denně.
Mgr. Boris Kučera

bezpečnost

Výzva majitelům psů
V Klánovicích se bohužel stále opakují případy, kdy
volně a bez dozoru pobíhající psi obtěžují nebo dokonce
napadají chodce a cyklisty, a to včetně malých dětí. Tyto
problémy se projevují jak v intravilánu obce tak především
v lese. Městská část Praha-Klánovice proto opětovně vyzývá všechny majitele a držitele psů k větší ohleduplnosti
vůči okolí a zejména k tomu, aby zamezili útěku a volnému pobíhání psů na veřejných prostranstvích a možnému napadení člověka.
Majitel psa samozřejmě právně odpovídá za chování
svého psa, odpovídá tak i za škodu (újmu na zdraví), kterou pes způsobí, a to podle občanského zákoníku i trestního zákona. Volně pobíhající pes může být odchycen,
na náklady majitele vyšetřen a odvezen do útulku. Pes
volně pobíhající v lese či na poli bez dozoru ve vzdálenosti
větší než 200 m od nejbližší obydlené nemovitosti může
být zastřelen mysliveckou stráží. Pes závažně útočící
na člověka může být zneškodněn (i usmrcen) nejen policistou či strážníkem, ale kýmkoliv v rámci právního institutu tzv. krajní nouze (sebeobrany).
Pokyn k přísnějšímu postupu proti volně pobíhajícím
psům i proti bezohledným majitelům psů již obdržela
Městská policie i Policie ČR.
Děkujeme Vám za pochopení
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

Informace od hasičů
Den Hasičů Brno 2008
13. – 17. 5. 2008 se v Brně uskutečnil veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET,
který byl největší akcí svého druhu v nových členských zemích Evropské unie.
Část Klánovických hasičů se také na veletrh vydala
na akci s názvem „Den hasičů v Brně 2008“. K vidění

zde byla hasičská technika, výzbroj, výstroj, pomůcky
pro hasiče a mnoho dalšího. Na programu byla i ukázka
stavby osmi různých protipovodňových opatření, z nichž
jedno instaluje i naše jednotka u Sovových mlýnů
a Úřadu vlády ČR.
Z Brna jsme si přivezli mnoho dalších zkušeností
a nových kontaktů, které v naší současné i budoucí činnosti určitě využijeme. Z celé akce na nás dýchala úcta jak
k profesionálním, tak i dobrovolným hasičům, ale také veliká ochota členů a příslušníků k pomoci ostatním.
Závěrem bych chtěl konstatovat, že hodně lidí je hasičům nakloněno, mají k nim respekt a snaží se jim jakkoli pomoci a poté i odvděčit. Bohužel se mezi nimi najdou
i tací, kteří si myslí, že jsou hasiči jen levná pracovní síla,
která se dá využít skoro na vše. Bohužel i v Klánovicích
panuje názor, že hasiči udělají vše a zadarmo. V této
souvislosti mi dovolte, vážení čtenáři, ještě malé poučení: členové výjezdové jednotky mají za povinnost učinit veškerá opatření, aby nedošlo k ohrožení zdraví či životů občanů, a odvrátit vznik či minimalizovat materiální
škody. Co to znamená: například to, že při padlém stromě
jsou povinni zprůjezdnit komunikaci či chodník, ale nejsou povinni ani oprávněni strom „špalkovat“, odnášet
do zahrad a odvážet větve. Toto může provádět Sbor
dobrovolných hasičů jako přístěvková právnická osoba,
ale ta již to provede za úhradu.
Michal Raiser
člen SDH Klánovice
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Co se dělo u hasičů
Konec měsíce dubna byl ve znamení pálení čarodějnic.
Tak, jak se již stalo tradicí, byla jednotka požádána a starostou pověřena k požární asistenci při pálení čarodějnic
na Přimském náměstí dne 30. 4. 2008. Jednotka SDH Klánovice na místo vyrazila v 19.30 s technikou CAS 32 Tatra
148 a CAS 25 Liaz K. Po preventivním ochlazení nejbližších
keřů a stromů si jednotka připravila osvětlení prostoru pomocí
elektrocentrály a halogenových lamp se stojany.
Po celou dobu akce nedošlo k žádné události a jednotka
v 1.30 provedla zalití ohnišť, zabalila techniku a vyrazila zpět
na základnu, kde doplnila vodu do cisteren a techniku
připravenou na další zásahy uložila do zbrojnice
Bc. Pavel Jaroš
JSDH Klánovice

Výjezdy jednotky
Dne 8. 5. 2008 v 17:06 vyzval OPIS HZS Praha jednotku
k výjezdu na adresu Slavětínská 76, k požáru motorového vozidla. Na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár osobního
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vozidla Škoda, který byl likvidován majiteli nemovitosti. Po
naší jednotce dorazila na místo ještě jednotka HZS ze stanice Strašnice. Jednotka se vrátila na základnu v 17:30.
K výše uvedenému je třeba opět zdůraznit, jak jsou nutné
místní jednotky SDH, protože i při svátečním prozu na silnicích jsou dojezdové časy profesionálních jednotek delší, než
místních jednotek.
Další z výjezdů nedal na sebe dlouho čekat.
Již 10. 5. 2008 v 10:58 vyjíždí jednotka s oběma vozy k nahlášenému požáru dřeva do ulice Bečvářská, za objektem
ČOV do Újezda nad Lesy. Na místě zjištěno zahoření dřevěných štěpků o ploše 3x2m. Po likvidaci pomocí 2C
proudů se jednotka v 11:58 vrátila na základnu.
Poslední ze zásahů v minulém období byl výjezd dne
21. 5. 2008 v 10:38, kdy jednotka vyjížděla do ulice Žiželická na sídliště Rohožník k likvidaci uniklých PHM na parkovišti z poškozené nádrže zřejmě po vloupání. Jednotka
se vrátila v 11:20.
Bc. Pavel Jaroš
JSDH Klánovice

rovolných hasičů Klánovice
Sbor dob
pořádá

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
S HASIČI
KDY:
21. ČERVNA 2008 OD 14.00 HODIN
KDE:
PARKOVIŠTĚ U HALY STAROSTY HANZALA, Klánovice
PROGRAM:
Soutěže pro děti
Dětské dopravní hřiště
Ukázka výcviku služebních psů, apod.
Ukázka Hasičské techniky
Otevřené dveře rekonstruované zbrojnice
Pořádá SDH Klánovice pod záštitou MČ Klánovice
Občerstvení zajištěno
z klánovické školky

Loučení se školkou
Kdo z vás v minulých letech zažil zahradní rozloučení, které
patří k červnovému programu Mateřské školy v Klánovicích, ten
jistě uzná, že „vyřazování předškoláků“ je slavnost nadmíru dojemná a pro všechny zúčastněné nezapomenutelná. Za slzy se
nestydí malí ani velcí. Právě letos došlo i na naši rodinu, mladší
dcera po prázdninách nastupuje do první třídy základní školy. Ale
proč o takové „banalitě“ vlastně píšu.
Přijde mi totiž nespravedlivé, že se o klánovické školce
často mluví především v souvislosti s architektonickým řešením, nedodělky a finanční nedostatečností. Rád bych
připomenul, že před šesti lety zde byla tak složitá situace,
že některým rodičům nezbývalo nic jiného, než vozit děti
do školek v okolí, například naše starší dcera prožila

první školkový rok v Sibřině. Tehdejší starosta Oldřich
Hanzal se naštěstí dokázal postarat o důležitý přísun financí, čímž nastartoval přístavbu nových pavilonů. Mnoha
rodinám tím významně ulehčil život. Klánovická školka se
na pět let stala místem, kam se naše dcery těšily a odkud
si odnášely nové dovednosti a poznatky.
Děkuji všem, kteří se dobře starají o to, aby v tomto zařízení vládla profesionalita a laskavost. Školce jsem vděčný
i za to, že díky ní jsem poznal nelhostejné lidi, kteří byli tahouny spolku přátel a ve svém volném čase organizovali
různé akce, spoluvytvářeli pozitivní atmosféru a všelijak pomáhali. Někteří tak činí doposud. Přál bych si, aby klánovická
školka nadále spojovala nejen děti, ale i rodiče a probouzela
tak zájem o věci veřejné.

Jiří Karban
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Tři otázky pro pana Miroslava
Klučinu
Pan Miroslav Klučina, klánovický občan a v současné
době také operátor a sondážník meteorologické stanice
Praha–Libuš, zaznamenává od dětství výsledky svého
měření teplot, srážek a dalších meteorologických údajů
o Klánovicích. (Při své práci v meteorologické stanici zjistil,
že měření teplot v Klánovicích se dlouhodobě přesně shodují s hodnotami naměřenými v Praze–Libuši, v jiných částech Prahy se naměřené hodnoty velmi často liší.) Ve své
domácí knihovně má pan Klučina přesné záznamy o našem počasí z let 1971–1978, 1979–1986, 1987–1994,
1995–2002 a rozepsanou knihu začínající rokem 2003.
Z jeho záznamů a grafů se můžeme například dozvědět, že v červenci 1996 k nám nepřišla žádná bouřka,
v červenci 1997 jsme měli 13 letních dní (maximální denní
teplota nad 25 °C) a bouřek 5, v červenci 1999 dokonce
21 letních dní a z toho pět tropických (maximální denní
teploty nad 30°C) a v sedmém měsíci povodňového roku
2002 napršelo v Klánovicích 121 mm srážek.
V současné době provádí pan Klučina v Praze-Libuši
také aerologická měření (informace o tlaku vzduchu, rychlosti a směru větru ve výšce). Pokud uvidíte na nebi
nad Prahou obrovskou světlou kouli ozářenou sluncem,
nejedná se pravděpodobně o UFO, ale o jím (či jeho kolegy z Českého hydrometeorologického ústavu) vypuštěný
meteorologický balón.
Pane Klučino, jaký byl u nás od roku 1971 nejteplejší, nejchladnější a nejdeštivější den?
Rekordy od roku 1971 jsou: maximum 39 stupňů 27. července 1983, minimum –25 stupňů 9. ledna 1985. Nejvíce
srážek bylo 82 mm 19. července 1981. Ale za zmínku stojí
i to, že od 18. do 20. července 1981 napršelo celkem
141 mm srážek, tedy 141 litrů na metr čtvereční.
A pokud se podíváme do Vaší poslední knihy,
kterou vedete od roku 2003?
Maximum je 37,5 stupňů ze 13. srpna 2003 a nejvyšší
úhrn srážek od roku 2003 byl 19. srpna 2007, a to 63 mm.
A ještě, jaké tipujete, že nás letos čeká léto? Studené, nebo teplé, suché, nebo deštivé? Prosíme Vás
samozřejmě o tip, ne o předpověď.
Na to Vám opravdu mohu jen těžko odpovědět, jelikož
to není možné předvídat. Předpověď počasí je velice složitý
proces, který počítají velice výkonné počítače. A dokážou
to tak na 7 dní dopředu, v některých případech maximálně
na 10 dní. Dlouhodobější předpověď není reálná. Ale teď
k Vaší otázce: Jaké bude léto? Můžu si myslet, co chci, ale
Medardova kápě je docela pravdivá pranostika. Nevychází přesně z 8. června, ale z počasí, jaké panuje přibližně od 10. května až po tak první polovinu června. To
je často rozhodující pro následujících 40 dní, tudíž pokud
je druhá část května a první část června slunečná a suchá, bývá léto teplejší a sušší, a naopak, pokud tato část
proprší, není výjimkou, že proprší celý červenec. Ale
jedná se o statistiku, není to předpověď!
Připravila
Alžběta Dvořáková

Kompostejner
šetří přírodu i vaši peněženku
Barevné kontejnery na sklo, papír nebo plasty už se staly
samozřejmou součástí našeho života. Když je rozšířilo i třídění obalů od nápojových kartonů, nikomu to nepřišlo
nelogické, prostě jsme začali oddělovat tyto barevné krabice od novinového papíru. Tím ale možnosti, jak přispět
k ochraně životního prostředí, nekončí.

Přírodní produkty zpět do přírody
Je logické, že přírodní produkty jako zelenina a ovoce,
květiny, které už ztratily svoji krásu, nebo ostatní rostlinné zbytky, určitě nepatří na skládku nebo do spalovny.
Každý, kdo alespoň jednou slyšel o kompostu, ví, že ideální je, když se tyto produkty přírody zase vrátí zpět tam,
odkud přišly. Nemusíme k tomu mít ani zákonem nařízené
třídění, které se ostatně připravuje, abychom mezi ty barevné nádoby zařadili už dnes (nebo v co nekratším termínu) i nové, hnědé, s vysvětlujícím názvem: kompostejnery.

Když se řekne kompostejner
Znamená to, že vám společnost Pražské služby, a.s. nabídne speciální sběrné nádoby hnědé barvy o obsahu 120
nebo 240 litrů určené výhradně ke shromažďování přírodních zbytků. Co si pod tím představit? Určitě ne kosti
z kuřete nebo mrtvého krtka. Do kompostejneru patří
např. shrabané listí, posekaná tráva, plevel, zbytky rostlin,
nepotřebná zemina z květináčů, dřevné štěpky z větví
stromů či keřů, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny,
čajové sáčky a kávová sedlina, skořápky od vajec a další.
Výčet je široký.

Šetříte hned dvakrát
To, že přispějete k šetrnějšímu zacházení s přírodou, je
jasné, ale není to hned vidět. Každý z nás je ale tak trochu domácím ekonomem, a tak si stačí vzít kalkulačku
a počítat. Jen musíme vědět, že v příštích letech budeme
platit jak za skladování, tak za spalování komunálního
odpadu stále víc a víc. Jedna ze studií, se kterými pracují
v Pražských službách, potvrzuje, že pečlivým tříděním bioodpadu lze snížit váhové množství směsného odpadu
v nádobě pro komunální odpad až o 19 %. Vezmeme-li
v úvahu roční náklady domácnosti na svoz odpadu
a odečteme-li z nich toto množství, máme představu o úspoře. Ale to je jen obecný, statistický údaj. Jestliže dnes
např. pravidelně týden co týden do odpadu sypeme trávu
ze sekačky, větve z živého plotu, zbytky z naší záliby v zeleninových nebo ovocných salátech a na konci sezóny
všechny muškáty i s hlínou, tak se můžeme pohybovat
v mnohem vyšších číslech.

Funguje to…
Což potvrzuje i praxe. Jinak by si asi těžko takovou službu
pořídilo hned šest městských částí a další o ní uvažují. Na
zkušenosti se může každý zeptat v MČ Dolní Chabry,
Klánovice, Běchovice, Koloděje, Újezd nad Lesy a Šeberov.
Kompostejnery jsou obsluhovány společností Pražské
služby, a.s., které je pravidelně jedenkrát za čtrnáct dní
(v sobotu) odeberou speciální svozovou technikou. Že se
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to koná jen ve vegetačním období, tedy od 1. dubna
do 30. listopadu kalendářního roku, je logické.

Co to všechno stojí
Cena za službu sběru a svozu bioodpadu činí v roce
2008 podle velikosti sběrné nádoby celkem 412 Kč/120 l,
resp. 714 Kč/240 l (s DPH). Do celkové ceny služby je zahrnut i pronájem kompostejneru. Smlouva o sběru a svozu
bioodpadu je ze strany společnosti Pražské služby, a.s.
uzavírána s jednotlivými zájemci, a i když se jedná o zpoplatněnou službu, neznamená to, že objednavateli služby
musejí automaticky vzrůstat celkové náklady odvozu
komunálního odpadu.

Chcete také u vás šetřit?
Samozřejmě můžete, zatím je to na vaší svobodné vůli
a chytrosti, protože kdo začne dříve, nebude zaskočen ani
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zdražováním likvidace odpadu ani zákonem, který separaci bioodpadu nařídí všem. Co pro to tedy musíte udělat?
Základní podmínkou systémového svozu bioodpadu v nových svozových teritoriích je, aby každý potencionální zájemce nejprve provedl registraci u společnosti Pražské
služby, a.s. Po shromáždění požadovaného počtu registrací v konkrétní městské části bude podepsána smlouva.
Jakmile je zaregistrováno padesát zájemců, což je spodní
hranice pro zajištění optimální ekonomiky a efektivity,
může být tato nová služba realizována. Registraci lze
uskutečnit telefonicky v call centru společnosti Pražské
služby, a.s. na tel. č.: +420 284 091 888 v provozní době:
po – pá od 8.00 do 18.00 hodin. Nebo se podívejte na internet: www.psas.cz
Armin Sandman

klánovické fórum

Květnový koncert
Tonyho Ackermana
V příjemný páteční podvečer 16. května vystoupil
v KC Beseda již popáté „klánovičák“ s cizokrajně
znějícím jménem - Tony Ackerman. Pan Ackerman je
Američan, poprvé navštívil Čechy v 15 letech a ihned
si je zamiloval. To ještě nevěděl, že se mu Praha stane
osudovým městem, protože za několik let potká v Americe
svoji budoucí manželku, českou emigrantku Helenu.
Společně žili střídavě v Praze a v USA, po revoluci se trvale usadili v Klánovicích. Tony Ackerman je vystudovaný hudebník (klasická kytara), v současné době vyučuje na mezinárodní škole v Nebušících. O jeho koncerty je
v Klánovicích vždy velký zájem, návštěva toho letošního (80 platících diváků) tento zájem jen potvrzuje.
Tony Ackerman vystoupil tentokrát v sólovém večeru na pěti akustických kytarách. Přítomní si odnesli
hluboký hudební zážitek a již teď se těšíme na další vystoupení v příštím roce.
Martina Petráčková

Z programu Klánovického fóra na červen

Attila Gál: „…dnes je ale krásně!“
(vernisáž výstavy se koná 14. června 2008
od 18.30 hodin)

- výstava, na které je stále krásně!...takže pozvedne
náladu stejně tak zaměstnavatelům jako zaměstnancům,
rybářům, vizionářům či traťovákům, prostě všem až
po prodejce balónků. Přijďte nalézt smysl života!
Attila Gál, ročník 1971, pochází z východoslovenského Kráľovského Chlmce, ale od roku 1989 žije v Praze.
Je prototypem renesanční osobnosti. Jeho talent se uplatňuje nejen na poli výtvarného umění, ale i hudby, literatury
a organizace kulturně-společenských aktivit převážně
mezi Maďarskem a Českem.

Z tvých obrazů vyzařuje optimismus, jakási dobrá nálada,
přestože tematicky vždy nemusí působit zcela jednoznačně. Odpovídá to tvému pohledu na svět?
Ano, odpovídá. Ovšem můj pohled na svět, především
na člověka, na nás, na sebe, se neustále mění, což
v dnešní době při tak silném proudění informací, obrazů,
špatných a občas i dobrých zpráv z různých částí a sfér
světa, snad není nic divného. Neříkám, že se můj názor
mění radikálně, ale střídá se můj optimismus s pesimismem, dobrá nálada se špatnou, což je docela lidské.
Proto je na mých obrazech ten kontrast, je to tam cíleně.
Ale snažím se rozšiřovat spíš tu lepší náladu, nevím, nakolik
se mi to daří... Naděje by ale měla umírat jako poslední.
Když dostaneš nápad, víš dopředu, jestli ho zúročíš
v nějaké kresbě, malbě nebo třeba v textu písně pro tvou
kapelu?
Ano, protože strukturálně jsou to docela odlišné nápady.
Nemyslím si, že by se vizuální nápad dal adekvátně převést např. na muziku, ale ani do slov. Slova, obrazy
a zvuky se dají přiblížit, může je pospojovat nějaká společná nálada, amorfní myšlenka, ale nemůže plně nahradit
jedno druhé. Také se můžou inspirovat navzájem, podporovat se, ale v podstatě hudební nápad je hudební, literární je literární atd. Proto jsou tak výrazné film a divadlo,
jelikož spojují tyto prvky. Ale může tak komplexně působit
i vystoupení kapely.
Nejdále, pokud vím, jsi vystavoval v Indii. S jakou ses tam
setkal odezvou?
S dobrou. Potkal jsem tam dobré a vnímavé lidi, ale i jiný
druh nadšení a výkladu. Trochu naivnější a patetičtější,
řekl bych, což mi přišlo celkem milé. Jinak to byla menší
výstava, která výrazně nezměnila můj život. Ale ta země
možná do určité míry ano. Trochu jsem tam cestoval a viděl nádherné, ale i šokující věci. Rád bych se do Indie někdy vrátil na trochu delší dobu.
Pro KZ se ptal
Mates Nadássy
Výstava probíhá v KC Beseda po celý červen, přestože
její vernisáž proběhne netradičně až v rámci kulturního odpoledne v sobotu 14. června

Klánovický zpravodaj

6

XVII. ročník

strana

11

z kultury

Knihovna informuje
Sláva, máme sponzora! Pan Tomáš Kučírek nabídl
naší knihovně sponzorský dar na nákup knih a možnost získání několika desítek publikací v angličtině z knihovny v USA.
Vzhledem k tomu,že se ceny knih v letošním roce citelně zvýšily a náš rozpočet na jejich nákup bohužel ne, pomoc pana
Kučírka velice vítáme. Umožní nám koupit znovu všech
sedm dílů Harryho Pottera (původní knížky jsou dětmi silně
„očtené“), dále velmi oblíbené, ale drahé cestovní průvodce
a několik dalších čtenáři žádaných dražších publikací. Pane
Tomáši Kučírku, děkujeme Vám za naše čtenáře.
Děkujeme také drobným dárcům knih z řad našich čtenářů, kteří nám nezištně pomáhají doplňovat knižní fond,
jejich pomoc je pro nás vítaným přínosem.
Činnost knihovny není jen půjčování knížek.
Spolupracujeme se ZŠ i MŠ, pro mladší děti připravujeme
seznámení s knihovnou (děti se hravou formou učí využívat naše fondy), starším dětem nabízíme přednášky
o historii písma, knih a knihoven, přiměřené jejich věku.
V tomto školním roce nás už navštívilo čtrnáct tříd ZŠ
a MŠ jak z Klánovic, tak ze Šestajovic, tj. asi 350 dětí.
Do konce června máme domluveno několik dalších
návštěv ze škol, včetně dětí z Jiren.
Již čtyři roky poskytujeme prostory pro aktivity Clubu
2002, který u nás pořádá většinu svých podvečerních
setkání. Jeho pořady jsou zajímavé, témata pestrá a
účastnit se jich může kdokoli a zdarma. Doporučujeme
všem!
Od loňského roku má naše knihovna webové stránky
na adrese www.praha-klanovice.cz (odkaz knihovna).
Součástí stránek je také fotogalerie, kde si můžete prohlédnout obrázky z našich akcí.
Na červen chystáme ve spolupráci se základní školou
„Pasování prvňáčků na čtenáře“. Chceme z této slavnostní události udělat každoroční tradici a podpořit tak dětské
čtenářství. Pasování připravujeme v pohádkovém duchu
ve spolupráci s dramatickým kroužkem pí. učitelky Boukalové.
S organizací akce nám pomáhá také vedení školy a třídní učitelky prvňáků. Děti obdrží „Pasovací glejt“, knižní dárek, který
financuje MÚ Klánovice, a průkaz čtenáře naší knihovny
na rok zdarma. Knižní odměny nám zajistil za velkoobchodní
cenu a dodal až do knihovny pan Martin Tomek z knihkupectví Havana, se kterým naše knihovna spolupracuje při získávání knih do fondu již několik let. I jemu patří náš dík.
Od ledna v knihovně přibylo přibližně 300 knih, nelze je
tu všechny jmenovat, ale každý z našich čtenářů si mezi
nimi jistě najde to, co ho zajímá. A vy, kteří Místní knihovnu
v Klánovicích zatím neznáte, přijďte se třeba jen podívat!

Jitka Frýdmanová,
knihovnice

Lidové pranostiky k 24. červnu
Na svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto
k horku
Letní slunovrat je počátkem astronomického léta, kdy
den trvá 16 hodin a krátká noc, která otvírá prostor pro pů-

sobení nadpřirozených sil a jejich setkání s lidmi, jen 8 hodin.
Pranostiky říkají: „Na svatého Jana noc nebývá žádná“
a „O svatojánské noci si dny podávají ruce“.
Lidé již v dobách pohanského dávnověku věřili, že slunce
v den letního slunovratu (okolo 21. června) na chvíli ztrácí
moc nad negativními silami a ty vystupují na povrch, létají
povětřím čarodějnice, divoženky – víly, rusalky schopně
dívku i mládence utancovat k smrti, ale i vyměnit rodičce
novorozeně za vlastní nestvůrné pohoděnce, bludičky
dokáží vlákat svou oběť do bažiny či slatiny, kde zahyne,
v té noci vylézají z děr okřídlení hadi a z jeskyní draci,
kteří svým dechem otravují studny a vodní prameny, a ty
jsou zdrojem epidemií včetně tyfu a moru. Ohně, které se
v pravěku a starověku pálily v době letního slunovratu, byly
zcela jistě spjaty oběťmi bohům i zlým silám, aby neškodily dobytku nemocemi a nedojivostí a úrodě suchem, bouřemi, krupobitím a povodněmi, které v červnu bývají časté.
Červen je časem senosečí a dozrávajícího obilí.
Moravský pedagog, jazykovědec a národopisec František
Bartoš (1837-1906) vyslovil domněnku, že lid ve snaze oklamat negativní síly posunul letní slunovrat o tři dny později
na 24. červen. Pravděpodobnější však je, že posun provedlo
křesťanství ve snaze nahradit pohanské zvyky novými křesťanskými, tak jak to známe z novověku z Latinské Ameriky,
Afriky i Asie. Lidová víra v síly nadpřirozené se vnesla
i do křesťanského svátku Narození sv. Jana Křtitele.
Tak jako o filipojakubské noci i o svatojánské noci plály ohně na návrších nad obcemi i městy, Prahu nevyjímaje. Ale již v 19. století zvyk i na českých vesnicích zanikal a déle se udržel v prostředí německy hovořícím a to
i v českých zemích. Nemalou roli v tom hrála polovina
19. století, kdy lid odkládá lidový kroj i nábytek, je mu všeobecně dostupné vzdělání, má možnost číst noviny
a hlavně respektovat protipožární předpisy. Uvědomme
si, že svatojánské ohně vzplály v době senosečí a v době
dozrávání obilí na polích. Byl tak ohrožen výsledek celoroční práce, zajišťující přežití obyvatel vesnické komunity
i dobytka do úrody příštího roku. Nejnebezpečnější
byla kola doslouživších vozů namočená do smoly nebo
kolomazi a hořící spouštěná ze svahů dolů. Ohroženy byly
i obecní, církevní a soukromé lesy sedláků.
Lid velmi dobře znal účinky bylin, pečlivě je sbíral sušil,
ukládal do plátěných pytlíků a když bylo třeba, vařil z nich
čaje. Nejzkušenějšími bylinářkami byly zaříkávačky, které při
léčení pronášely magické formule. Své znalosti nikomu neprozrazovaly, protože věřily, že by tím ztratily samy tuto schopnost. Lid byl přesvědčen, že byliny sebrané o svatojánské
noci mají obzvláště silný účinek léčebný i magický.
Ženy v produktivním věku, nahé, zahalené jen koutní
plachtou (bílá, vyšívaná plachta, kterou bylo odděleno lože
rodičky po šest neděl od ostatního prostoru jizby či světnice) křížem krážem procházely lány polí ve víře, že klasy budou dobře sypat. Věřilo se, že o svatojánské noci jen
hodinu před půlnocí lze v lese nalézt zlaté kapradí, dávající nálezci nezranitelnost, případně natrhat kvetoucí kapradí, pomocí kterého bylo možno odkrýt ukryté poklady,
a být neviditelným. Naděje, že žena zkrásní, jí dávala odvahu vyjít nahá do lesa a tam se umýt rosou z kapradí.
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Věřilo se, že na sv. Jana Křtitele je nejvhodnější doba
na řezání virgulí. Hovoří o tom i lidová pranostika: „V noci
na svatého Jana se řeže vidlička na hledání vodních
pramenů a rudných žil“.
Ludvík Skružný

Prosba o informaci
Vážení spoluobčané, při jedné z návštěv u našich
jubilantů jsem se dozvěděl, že náš památník obětem
obou světových válek je nedokončený. Podle původního
záměru měl být po odhalení doplněn plastikou českého
lva zhotovenou z nerezové oceli. Ta měla být i objednána.
K dokončení záměru však nedošlo. Zeptal jsem se odborníka, zda je pomník takto koncipován, odpověď byla
kladná – pomník nemá zakončení. Prosím proto každého
z Vás, kdo by o záměru věděl, či měl doma jakékoliv doklady případně i náčrt, aby se u mne přihlásil a umožnil
doklady okopírovat. Bylo by totiž pěkné, kdybychom k devadesátinám naší republiky mohli alespoň uspořádat soutěž na dopracování pomníku.
S poděkováním za snahu Váš
Jaroslav Losert

společenský život

Mateřské centrum Klánovice
Léto se nám blíží a Mateřské centrum Klánovice
se pomalu chystá na loučení se svými maličkými návštěvníky na dobu letních prázdnin. MC by rádo využilo příležitosti dvouměsíčního volna ke svému
zvelebení, opravám, úpravám, úklidu apod. Máme
velice lákavou nabídku na opravu a vymalování našeho sídla a další nápady na zpříjemnění našich prostor. Jak to často bývá, stojí nám v cestě otázka
peněžních prostředků, kterých se nám příliš nedostává. Z tohoto důvodu se na Vás, rodiče ratolestí,
které MC využívají, ale nejen na ně, ale i na Vás, milí
spoluobčané, obracím s prosbou o poskytnutí finančních prostředků ve formě sponzorského daru
(dá se odečíst z daní) k realizaci předestřených záměrů. Budeme vděčni za jakoukoli částku, kterou budete moci zasílat na bankovní účet MC č.
162948873/0300 vedený u ČSOB, a.s., se sídlem
Praze 9, Slavětínská, variabilní symbol 001, nebo v
hotovosti do rukou naší patronky, pí. Jitky Dlaskové,
oproti potvrzení o přijetí částky. Námi zamýšlené
plány mohou být uskutečněny pouze s VAŠÍ POMOCÍ.
Předem velice děkujeme,
za Mateřské centrum Klánovice
Kateřina Růžičková
(případné dotazy Vám rády zodpoví J. Dlasková 604
315 231 nebo K. Růžičková 603 734 310)
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Hudební přátelství

Koncert komorní
hudby
v neděli 8. června 2008 v 17 hodin
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích

Jan Kvapil – housle
Karel Huth – violoncello
Magdalena Rysová – flétna
Na programu:
C. Stamitz – G. P. Telemann – V. Hálek – G. B. Cirri
Vstup volný
Koncert pořádá Agentura „H“ ve spolupráci
s Římskokatolickou farností
za finanční podpory Městské části
Praha–Klánovice

Klánovický zpravodaj
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Klánovické jaro pod „širákem“
Již tradičně zahájila neformálních setkání občanů, občánků i pohádkových bytostí Filipo-Jakubská noc
na Přimském náměstí. Na programu byly různé atrakce,

Když konečně sluníčko zmizelo za obzorem Klánovického kopce a přilehlého hvozdu, vzplála velká hranice,
aby pohltila nepravosti zimy a otevřela úplně nové, nefalšované klánovické jaro.

výroba laskomin při opékání vuřtů na malé vatře.

17. a 18. května
navázal dění Petrův
cech, MS ČRS, dvěma
počiny v klínu Vidrholce na Placinách. V sobotu od časného rána
probíhaly závody mládeže v lovu ryb na plavanou – pro neznalé –
ilustrační foto.

Kam se hrabou profíci na naše kreace!
K počasí, které mládeži přálo, se přidali podporou
svých ratolestí i rodiče.

Pro případ, že by přítomní kouzelníci a kouzelnice nebyli dosti mocní, nastoupili hasiči SDH Praha-Klánovice
s novou „výzbrojí“.

Úlovky byly zajímavé a děti byly za ně odměněny
cenami.

Klánovický zpravodaj

6

XVII. ročník

strana

14

Den pak zpestřilo tradiční pasování nových členů
Petrova cechu podle dávných tradic a obyčejů – vodou
a rybářským právem.

Vytrvalý déšť bohužel soutěž ukončil a děti přebraly ceny věnované zejména Distribučním centrem Lego® Group z Jiren
u Prahy, které během krátké doby zajistil Sláva Artman.
V neděli se mládež a děti na Placina vrátily, počasí
se ale, bohužel, nevrátilo.

MS ČRS hostila příznivce ryb z řad obyvatel Dětského
domova v Praze-Klánovicích a jejich závod doplnila soutěží „Chyť si svoji první rybu“ pro dětské zájemce z publika.
Ani zde nebyla nouze o úlovky a jen svačina zvedla děti
z promočených stanovišť.

Na závěr s poděkováním všem dárcům cen za štědrost, také panu Petru Kárníkovi, dále pořadatelům za neúnavnost, zbývá vyslovit přání:
Nashledanou pod „Kopcem“ a „Petrův zdar“
na Placinách i v dalších letech!
Zpracovali

Richard Hladík a Jaroslav Losert

sport

Chvála malých ostrostřelců
Fotbalové jaro se blíží ke svému vrcholu. Jak se v posledních týdnech vedlo všem klánovickým týmům? O tom
nás informoval Michal Fuchs, předseda FK Klánovice.
A-mužstvo se v I.B třídě drží v klidném středu tabulky.
V domácím utkání porazilo důrazného soupeře Újezd P 4
po výsledku 2:1 (Zajíc, Pilát). Hosté vyrovnávali těsně
před poločasem gólem do šatny. Utkání na půdě sestupem ohroženého Prosexu předcházela nepublikovatelná
zákulisní hra. Klánovicím byl po druhé žluté kartě vyloučen Král a dva góly domácích padly z velmi „sporných“
ofsajdových situací, prohře 1:3 (Šteffel) opravdu nešlo
zabránit. Naši si naštěstí spravili chuť doma s Juniorem B,
který rozdrtili 5:1 (Pilát 2, Borovský, Dlabal, Filoun). V dalším kole hráli v Kolovratech 1:1 (Dlabal), škoda jen, že

rozhodčí odpustil soupeři dvě penalty.
B-mužstvo ve III. třídě dosáhlo dalšího jarního vítězství,
doma se Záběhlicemi 3:1 (Škvor, Vodička, Rousek). Vyrovnanou partii sehrálo v Benicích, kde podlehlo 0:1, když
domácí se trefili už v první minutě a pak ještě neproměnili „problematickou“ penaltu. Naše rezerva v domácím
zápase s Točnou po dvaceti minutách prohrávala už 0:4,
nakonec uhrála přijatelnější výsledek 2:4 (Filoun, Rousek).
Veselejší to bylo doma s Hloubětínem B, který jsme porazili 3:0 (Rousek 2, Cón). Béčko ještě stačilo na svém
pažitu sehrát přátelský zápas se sousedními Šestajovicemi
1:1 (Dlabal).
Dorostenci (I. třída) se vytáhli na umělé trávě třetích
Horních Měcholup, kde po perfektním taktickém výkonu remizovali 2:2 (vlastní, J.Záruba). Utkání se Střešovicemi bylo
smolné, naši vedli 2:1, ale po hrubce v obraně a vlastním
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gólu podlehli 2:3 (M.Žatečka, T.Žatečka). Dorost bojoval
také na Spartě Krč, jenže zbytečnými chybami si přivodil
prohru 0:2. Doma proti Újezdu nad Lesy náš tým hrál nedisciplinovaně a zaslouženě prohrál 1:3 (M. Žatečka).
Starší žáci (II. třída) sbírají body. Nejprve doma porazili
Kopaninu 5:1 (Volek 2, Loužecký 2, Heřmánek) a poté
venku „smázli“ sousedy z Újezda n.L. 7:0 (Lorenc 3,
Machalický 2, Utěšil, Mareška). Domácí střetnutí s béčkem Tempa bylo přehlídkou neproměněných šancí, naši
kluci prohráli 1:2 (M.Lorenc). Poté na domácí půdě přehráli dívky Slavie 5:0 (Richter, Machalický, Michal, Utěšil
z pen, Heřmánek).
Mladší žáci (I. třída) nevzdávají boj o záchranu v soutěži.
Z utkání na umělé trávě Meteoru odešli s debaklem 0:7.
V dalším kole na domácí půdě hráli vyrovnaný zápas
s Motorletem a bohužel nešťastně podlehli 0:2. Další lekci
dostali v Podolí po prohře 0:9. Naděje však umírá poslední, doma naši kluci podali výborný výkon a porazili
Zbraslav 1:0 (Pavlíček).
Mini 10 (II. třída) sice prohrálo na Admiře B 1:7 (Staněk),
ale zato doma nandalo Rapidu 16:0 (L. Šperl 7, D. Kut-

objektivem Tomáše Hradeckého
Na křižovatkách ulice Blešňovské byly instalovány
nové dopravní značky.
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zendörfer 4, T.Ulrich 2, M.Halász 2, Josífek). Malí ostrostřelci nešetřili ani Dolní Počernice – 7:2 (Nejedlý 3, Bílý,
Ulrich, Kutzendörfer, Šperl). Na Pragovce nadějný klánovický tým remizoval 1:1 (Šperl).
Mini 8A (II. třída) se příliš nedařilo. Bez pěti hráčů základní
sestavy (škola v přírodě, nemoci) prohrálo nejdřív na Xaverově 0:3 a poté v Podolí 0:4. Kluci však v obou zápasech bojovali a soupeřům nedali nic zadarmo. Doma
s Dubčí prohráli 0:2.
Mini B (2001) si zahrálo přátelský zápas na Hájích a zvítězilo 2:0 (Philipp, Chvojka). V dalším přáteláku na Újezdě
remizovalo 3:3 (D.Beránek 2, S.Belhocine). Mini B
(2000+2001) odehrálo pěkné utkání v Zelenči. Bez kluků
ze základní sestavy (chyběl kanonýr Svoboda) prohrálo 4:8
(Gabriel 2, Dašek, Beránek).
Tři zápasy sehrála také Stará garda. Nejprve podlehla
doma Čelákovicím 0:1. Poté se v Zápech utkala s velmi
kvalitním mužstvem Brandýsa n.L. a prohrála 2:5 (Soukup,
Duchlev). Naši „senioři“ se nakonec radovali po domácím
vítězství nad Mukařovem 2:1 (Kadleček, Beran).

Jiří Karban

anketa

Vážení čtenáři,
odpovědi na minule ohlášenou otázku na nejlepší využití areálu Besedy přineseme v příštím čísle. Dnes přidáme ještě dva náměty pro Přimské náměstí, které došly
po uzávěrce minulého čísla. Jeden navrhuje pozemky
vpravo při pohledu ke koupališti rozparcelovat pro zástavbu rodinnými domky, na levé straně zbudovat suchý
poder pro odvodnění okolních ulic a dětské hřiště. Druhý
navrhuje vybudovat park, přidat lavičky, cestičky a okrasné
dřeviny. Kopec oba návrhy (stejně jako převážná většina
hlasů v minulém čísle) chtějí zanechat na svém místě.

Byl jsem pozván na sobotu 17. 5. k návštěvě restaurace Léta Páně v souvislosti s oslavou 1. výročí jejího
otevření. V hlavním sále jsem seděl s pozvanými – měli
jsme k dispozici jídlo a pití na švédských stolech - a v ostatních prostorách bylo mnoho dalších platících hostů.
Hosté byli i venku v předzahrádce, kde hrála reprodukovaná hudba. Byl přítomen i starosta Dolních Počernic
Zbyněk Richter.

Tomáš Hradecký

Tomáš Ruda

nenechte kola zahálet

Bojíte se aut?
Budete se jistě divit, že se zase ozývám. Ale nerad si
své poznatky nechávám pro sebe, mohou-li také posloužit jiným. A tak vám chci sdělit, co mě v poslední době
zaujalo. Nebudeme se toulat po dálavách, zůstaneme
pěkně blízko doma, doslova za humny.
Vyjedeme si do ulic, které mají dobré asfaltové povrchy,
žádná stoupání a hlavně téměř žádná auta. Hlavní silnici
podle potřeby jen přejedeme, nebo přejdeme po přechodu.
Začneme doma v Klánovicích. Tady toho ale moc nepochytíme. Některé ulice jsou sice solidně dlážděné, ale hladký
asfalt je jen v ulici V Pátém a to ještě jen v její části. Samozřejmě se dá jezdit v lese až k objektu městské policie, ale
o víkendu tu bývá docela nával pěších i cyklistů a ti jezdí
někdy docela „drsně“. Můžeme si také zajet na cyklostezku
do Horních Počernic. Tam zase bývá hodně bruslařů.

Klánovický zpravodaj
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Tak si zajedeme do sousedních Šestajovic. Tam je
řada pěkně asfaltovaných silnic téměř bez aut, a to po
obou stranách hlavní silnice. Začneme od klánovického
koupaliště. Ulicí V Jehličině přijedeme do široké ulice Holekovy. Její větší část je asfaltovaná, ale nemá spojení
s hlavní, a to je její přednost. Ulice tvoří hranici mezi Klánovicemi a Šestajovicemi. Můžeme se zde projíždět podle
libosti, stejně jako v ulici Havlíčkově, která je s ní rovnoběžná. V příčném směru je spojuje řada většinou asfaltovaných ulic. Těmi se dostaneme až do ulice Tyršovy. Z té
můžeme u Nové Hospody přejet hlavní a Žižkovou dojet
až k malému parčíku s dětským hřištěm.
Když se zde dáte doleva, dojedete do široké ulice
Běchovické. Její asfalt končí současně se zástavbou, ale
dále pokračuje málo používaná polní cesta, která naváže
v Klánovicích na ulici Všestarskou. Ta pokračuje lesní
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cestou na Nové Dvory a dále až na hráz bývalého Slavětínského rybníka. Tahle trasa sleduje spojení mezi bývalými
Slavěticemi a Šestajovicemi, historickou komunikaci mezi
tehdy významnými lokalitámi.
Ale vraťme se do dnes prosperujících Šestajovic.
Kolem Běchovické je řada ulic. Zajímavé jsou Na Balkáně,
Alšova a Za Humny. Rozhodně si projeďte ulicí Ve Viničkách
do Úzké až k vyústění do ulice K Remízkům. Tou vlevo,
objeďte zábranu a asfaltovou polní cestou dojeďte na její
konec u jednoho z remízků. Odtud je hezký pohled na severozápadní část Klánovic. Na zpáteční cestě odbočte
do ulice Trativody a jste zase v Běchovické. Teď byste se
za sucha mohli dát tou polní cestou do Klánovic.
Tak vidíte, že se můžete pohodlně projíždět neobtěžováni
auty a nemusíte nechat kola zahálet.
Jiří Suchánek

názory, komentáře, polemiky

Problém kaluž
Již delší dobu (několik let) se snažím bez úspěchu na
Místním úřadě o zasypání či nějaký jiný vhodný způsob likvidace kaluže před našimi vstupními vrátky do čp. 31/1
v Lovčické ulici. Automobilový provoz je zde velice intenzivní a na protější straně již dva roky stojící nepojízdné
auto situaci ještě zhoršuje, neboť řidiči se mu vyhýbají
a najíždějí až k našim vrátkům, což má za následek neustálé prohlubování kaluže. V současné době je hloubka
kaluže po dešti cca 15 cm. Před pár dny jsem si zde zvrtnul kotník, protože první krok po opuštění prostoru mezi
vrátky směřuje právě na strmý okraj kaluže, což za tmy
není vůbec vidět. Odstřikující voda a bláto dopadá na
naše vrátka a jistě přispívá ke korozi jejich spodní části a
stálému podmáčení základů plotových sloupků. O estetickém dojmu při pohledu na vrátka ani nemluvím. Každá
návštěva, která k nám přijde, nevychází z údivu.
Je to ale, soudě podle bývalého názvu "Zelenina
u Kaluže", v Klánovicích asi normální. Pro ilustraci posílám obrázek situace.

B. Hammerschmied

Odpověď na Slovo starosty
z KZ 4/2008
Pozn.red.: tento článek byl určen již do minulého
čísla, mým opomenutím však nebyl otisknut, za což se
autorovi i čtenářům omlouvám
Tomáš Ruda
Pan starosta se v KZ č. 4/08 pozastavil nad tím, že
jmenovitě já nic nenamítám proti rekonstrukci předválečné golfové klubovny v Klánovicích. Podle důvěryhodných informací je cílem rekonstrukce zachovat původní
vzhled i objem budovy a upravit vnitřní dispozici tak, aby
lépe vyhovovala svému účelu. Dosavadní provoz jasně
prokázal, že objekt sloužil i veřejnosti jako velmi atraktivní
restaurace, kam se nikdo nemusel stydět pozvat své
známé. Sloužil i k občerstvení návštěvníkům Klánovického
lesa. A především sloužil jako zázemí pro výuku golfu i desítkám klánovických dětí, které zde absolvovaly jak letní
týdenní školy golfu, tak pravidelné tréninky od jara do podzimu. To vše bez grantů, které ostatní klánovické sportovní
kluby na práci s dětmi čerpají. Jsem proto přesvědčen, že
tato rekonstrukce je účelná a v zájmu Klánovic.
Totéž ovšem nemohu s jistotou prohlásit o dvou
jiných stavbách, které klánovická radnice naopak
podpořila. Tou první je „rekonstrukce“ staré hájovny
na Nových Dvorech, při které z původní malé stavby zbyla
jen tabulka s popisným číslem. Vyrostla zde přímo uprostřed Klánovického lesa a uprostřed přírodní rezervace nová stavba objemově i výškově podstatně větší,
než byla „rekonstruovaná“ hájovna. ÚP zde novou stavbu
pro bydlení nepřipouští, byla proto s vědomím klánovické
radnice zvolena fiktivní rekonstrukce jako právní klička,
jak ÚP obejít. Stavba je navíc čistě privátní – veřejnost
z ní nebude mít vůbec nic. K této stavbě v Klánovickém
lese mlčelo OSZKL, mlčel i jinak velmi „aktivní“
Újezdský strom. Zajímavé, že?
Druhou pozoruhodnou aktivitou je klánovický kemp.
Je umístěn na obecních pozemcích v místech, kde platný
ÚP kemp nepovoluje! Plocha SP je určena pro sport a při-
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pouští ubytovací zařízení (ne však kemp, který má vyhrazen jiný typ plochy) s kapacitou do 50ti míst. I tu místní
kemp výrazně překračuje! Pro kempy je v ÚP určena plocha SO4, která se v Klánovicích nevyskytuje, a žádný
kemp by tu tudíž neměl vzniknout. Přesto ho tu soukromý
investor na obecních pozemcích umístil a provozuje! Navíc
neproběhlo ani povinné posouzení vlivu na životní
prostředí, které u kempu s kapacitou nad 50 míst
zákon jasně požaduje! A co pozitivního má klánovická
veřejnost z existence tohoto kempu, který zde historicky
nikdy nebyl, nechávám na úvaze každého čtenáře….
Pokud si tedy v Klánovicích někdo zcela účelově
vybírá jen některé stavební činnosti za účelem šikanování jejich investora, zatímco jiných si nevšímá, nejsem to já, ale právě pan starosta Hrabal!
Závěrem zdůrazňuji, že nemám vůbec nic proti investorům stavby na Nových Dvorech a Kempu Klánovice.

Petr Šafránek

Snížení stočného
Na stránkách Pražských vodovodů a kanalizací jako
informace pro zákazníky jsem si přečetla odpověď
na tento dotaz:
Je možné požadovat odpočet stočného při používání části pitné vody na zalévání? Odpověď zněla: Zde se
jedná o případ prokazatelného rozdílu mezi objemem vody
odebrané z veřejného vodovodu a objemem vody odpadní,
vypouštěné do veřejné kanalizace. Zákon č. 274/2001 Sb.
§ 19, odstavec 7 stanoví, že jestliže odběratel vodu dodanou
vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace
a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí
se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď
měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak.
Protože se nás tato problematika týká, neboť máme
velkou zahradu, bazén a zahradní jezírko, dotázala jsem
se přímo na PVK a.s., jak se v této věci postupuje a co
je potřeba zařídit. Dostala jsem odpověď, že v těchto případech se zřizuje tzv. podružný vodoměr, který měří
vodu, která je vyvedena např. na zahradu a nejde tedy do
kanalizace, a stočné se potom vypočítává jako rozdíl
hlavního a podružného vodoměru. V našem případě, kdy
kanalizaci neprovozují PVK a.s., je potřeba jednat s firmou, která kanalizaci provozuje, a to je firma BMTO
Group. Obrátila jsem se tedy na tuto firmu nejprve emailem na jejich emailovou adresu. Psala jsem 2x, ale nedočkala jsem se odpovědi. Zavolala jsem tedy na telefonní
číslo, které máme na fakturách od BMTO Group a mluvila
jsem s ing. Zdrůbkem. Jeho jednáním jsem byla ale velmi
nemile překvapena, protože mi řekl doslova: To mě nezajímá, to je Váš problém, my se tím vůbec nebudeme zabývat, napouštějte si do bazénu třeba dešťovou vodu…
Napsala jsem tedy doporučený dopis přímo na firmu
BMTO Group do Liberce. Přestože uběhl více než měsíc,
na dopis nepřišla žádná reakce. Oslovila jsem tedy opět
PVK a.s., zda by mi poradili, co se dá v tomto případě
dělat. Odpověď byla, že se mám obrátit na zřizovatele kanalizace v naší městské části, což je ÚMČ v Klánovicích.
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Bohužel ani oni mi nedokázali nijak pomoci. Domnívám
se, že v Klánovicích je určitě více odběratelů vody, kteří
jsou v podobné situaci. V době, kdy se poplatky za vodné
i stočné neustále zvyšují, to není již zanedbatelná částka,
kterou firmě BMTO Group každoročně platíme navíc.
Máte, prosím, někdo jiné zkušenosti? Byli jste úspěšní v této věci? Prosím, máte-li někdo nějakou zkušenost, ráda bych se o ní dozvěděla. Předem děkuji
za zprávy od Vás.
Eva Kvíčalová, Klánovice
KvicalaJ@Centrum.cz

Je rozdíl mezi „zelenou politikou
a antigolfem?
Minulý článek mi nebyl otisknut,neboť jsem jej z důvodu řádkového limitu prošpikoval zkratkami. Bylo to chápáno jako "pokus o nepodařený vtip". Jsem rád
za vtipálka, i když to tak nebylo myšleno. Z důvodu limitu
tentokrát "vynechám" úvod článku.
"Zelenou politiku" v rámci naší obce lze chápat jako
navrácení/ zachování/ vytvoření (jak kdo chce) možnosti
klidného bydlení v lesoparku. My "péďové" to řekneme
zkratkou: Preference budoucích generací. Ve volebních
programech se to hemžilo "zelení a dětmi".
Čekají nás velká témata: např. Tangenta, Villapark,
Parkování i Regulativy pro snahu zajistit výše zmíněnou
prioritu. Studie Klánovice-Sever s tím souvisí a má být hotova do konce září (až nebo už?). Bude směrodatná pro
tvorbu územního plánu. Nestojí za to využít alespoň nyní
odborný potenciál (ekologický i právní) Strany Zelených
pro pomoc při řešení těchto témat? Předpokládám, že do
přípravy Studie KLánovice - sever se aktivněji odborně
zapojí i komise ŽP. Je zřejmé, že nejen GOLF, ale i uvedená témata souvisí s ekologickou zátěží obce.
Byť jsou proti předchozímu prkotinami témátka jako
"Hřiště v parku před školou" (úroveň, údržba ) či pořádné
neškolní sportoviště pro děti se zimním i letním provozem
(sáňky, boby, lyžičky i brusle, ... terénní kola, rampa, ...
údržba s občerstvením ...) alespoň v Úvodní studii / záměru
ať již s vazbou na "Přimák", či jinam. To by nebyla preference,
ale alespoň zohlednění dětí.
Zdeněk Trojan

od sousedů

Program Divadla Horní Počernice
Středa 4. 6. 2008 od 18.00 hod.
Taneční matiné 2008
Členové TS Glanc, Malého tanečního studia I + II a hosté
pod vedením Soni Fikejsové předvedou směs různých
tanečních stylů. vstupné: 50 Kč

Pátek 6. 6. 2008 v 17.00 hod.
Festival studentských orchestrů
„ Hudební odpoledne “ III. ročník
Vystoupí smyčcový soubor ZUŠ Praha–Horní Počernice,
pěvecké trio ZUŠ Marie Podvalové, Praha-Čakovice,
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smyčcový soubor ZUŠ Praha 9–Prosek, saxofonové kvarteto ZUŠ Praha–Horní Počernice, komorní smyčcový orchestr ZUŠ Žerotín, Olomouc, komorní smyčcový
orchestr ZUŠ Praha 9, Učňovská. Pořádá ZUŠ Praha 9
Horní Počernice ve spolupráci s MČ Praha 20

v ceně 500 Kč, která platí na všechna představení pro veřejnost pro dvě osoby. Permanentní vstupenky lze zakoupit před
představením v Divadle v přírodě nebo v kanceláři Divadla
Horní Počernice, Votuzská 379/11, Praha 9 po předchozí
telefonické dohodě na 281 920 326.

Úterý 10. 6. 2008 v 18.00 hod.
Párty se saxofonovými party
Vystoupí mladí sólisté, Malé a Velké saxofonové kvarteto,
saxofonové kvarteto Quartissimo (j.h.), Komorní saxofonový
orchestr a Velký saxofonový orchestr, který provede skladbu
Terry Rileyho "in C". Pořádá ZUŠ Praha 9, Horní Počernice.

V případě nepříznivého počasí NEHRAJEME, proto
jednotlivé vstupné nelze zakoupit v předprodeji.
Pořadatel: Kulturní centrum Horní Počernice, Votuzská 379,
193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 920 326,
www.divadlopocernice.cz.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA !!!

Středa 18.6. 2008 od 18.00 hod.
ZUŠ Brandýs nad Labem - vystoupení tanečního oboru
Vstupné 50 Kč
Po dobu letního festivalu (květen a červen) je pokladna otevřena hodinu před představením.
Rezervace jsou možné na níže uvedených kontaktech:
Divadlo Horní Počernice, Votuzská 379/11
tel.: kancelář 281 920 326, pokladna 281 860 174,
e-mail divadlo@pocernice.cz, www.divadlopocernice.cz
38. ročník festivalu Divadlo v přírodě

Festival ochotnických divadel
Nejstarší festival ochotnických divadel konaný pod širým
nebem v České republice.

Program:
Premiéra 5. června ve 21 h., reprízy: 6.6. v 21.h., 7.6.
v 17 a 21 h., 8.6. v 17 h.
LIMONÁDOVÝ JOE (Jiří Brdečka)
Jedna z nejslavnějších českých komedií, kde správní
muži pijí pouze kolalokovu lihuprostou limonádu a zákon
má podobu sympatického pistolníka v bílém.
Premiéra v pátek 13. června ve 21 hodin.
Reprízy: so. 14.6. v 17 a 21 hodin, ne. 15.6. v 17 hodin.
MRAZÍK (Jana Galinová, Jurij Galin podle filmové předlohy
M. Volpina a N. Erdmana)
Bylo nebylo – žila hodná Nastěnka u zlé macechy a nevlastní sestry a musela tvrdě pracovat. A žil – byl pyšný
Ivánek, který se do Nastěnky zamiloval, ale pro jeho
pýchu ho začaroval dědeček Hříbeček v medvěda.
Premiéra ve čtvrtek 19. června ve 21 hodin.
Reprízy: pá. 20.6., so. 21.6., ne. 22.6. vždy ve 21 hodin.
OSKAR (Claude Magnier)
Příběh významného a poněkud cholerického podnikatele
Barniera, kterého jeho zaměstnanec podvede a okrade
jenom proto, aby získal ruku jeho dcery. A právě záměna
dcer a kufrů činí zdánlivě normální situaci komickou.
Divadlo v přírodě najdete na adrese: zahrada ZŠ Svépravice, Spojenců 1408, Praha 20 – Horní Počernice
Do divadla v přírodě dojedete z konečné metra B Černý
Most autobusy: 261, 222 do stanice Krahulčí (1 minutu
od divadla), 223 do stanice Vysokovská (cca 5 minut
od divadla), 221, 273, 303, 304, 323, 353 do stanice Vojická
(cca 15 minut od divadla)
Vstupné: děti od 3 do 12 let 30 Kč, všichni ostatní 50 Kč.
Rodinné vstupné: 2 dospělí a 2 děti 120 Kč.
Ušetřit můžete zakoupením permanentní vstupenky

Občanské sdružení Neposeda
nabízí poslední běh VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO
PROGRAMU
Projekt je určen pro maminky či tatínky na rodičovské
dovolené, ale i po ní, kteří se během půl až jednoho roku chystají zpátky do zaměstnání a chtějí si oprášit anebo získat nové
dovednosti, aby obstáli při hledání zaměstnání a i v něm. Projekt
je určený osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
Připraveny jsou pro Vás:
1. Bezplatné VZDĚLÁVACÍ BLOKOVÉ KURZY, které probíhají od 9.00 do 12.30 hodin.
•
Jak na návrat do zaměstnání
První část zážitkového kurzu bude o sebepoznání, uvědomění si, kde
jsou moje hranice a jak si říct o podporu. V druhé části se dozvíte, jak
zvládnout pohovor a jak se na něj dostatečně připravit.
út - 3. 6. út - 10. 6.
st - 4. 6. st - 11. 6.

pá - 6. 6. čt - 12. 6.
•
Trénink komunikačních dovedností
Zaměřeno na sebeprezentování, techniky asertivního jednání a jak vést
úspěšný rozhovor.
po - 16. 6. po - 23. 6.
st - 18. 6. st - 25. 6.
čt - 19. 6. čt - 26. 6.

•

Práce s počítačem a internetem III.

Zaměřeno na praktickou obsluhu MS Word, MS Excel, MS Powerpoint
a internet.
út - 17. 6. út - 24. 6.
st - 18. 6. st - 25. 6.
pá - 20. 6. pá - 27. 6.

+ Možnost využít podpůrných služeb - dohled nad dětmi
předškolního věku v průběhu programu.
2. Bezplatný PORADENSKÝ SERVIS - PORSE.
Obrátit se na nás můžete s otázkami ohledně přechodu
z rodičovské dovolené do zaměstnání, jak a kde hledat zaměstnání, jaké sociální dávky můžete využívat aj. Pomůžeme i v právních problémech - bydlení, výpověď z práce,
návrat do práce po MD/RD atd. Poradenství mohou využít
i osoby ve věku 18 - 64 let, které projekt nenavštěvují, ale
mají trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
Vzdělávací programy a poradenství se koná v prostorách Nízkoprahového klubu Autobus, Českobrodská 1, 190 11 Praha - Běchovice.

Těšíme se na Vás

Václava parkánová - ředitelka sdružení
Věra Jílková - konzultantka programu
Kontakt: tel. č. 739 491 633, vera@neposeda.org,
http://www.neposeda.org/vpp
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naši jubilanti
o.s. Neposeda a RC KOLOBĚŽKA nabízí

Program na červen 2008

V měsíci červnu se dožívají významného

„přijďte si k nám pohrát a pobavit se“

životního jubilea tito naši spoluobčané:

Klub pro rodiče s dětmi (úterý 10 – 12 hodin)
Vstup 30 Kč (na 1 dítě, pro sourozence tj. 2 děti 40 Kč)
Náš klub navštěvují rodiče na rodičovské dovolené se svými dětmi.
Pro děti je připraven program (cvičení, zpívání, hrátky a soutěžení, trocha výtvarničení).
Klub vede lektorka Romana Voženílková.
Program:
út. 3. 6. 2008 Velký automobilový závod
pokračuje!!!
út 10. 6. 2008 Malování na kamínky.
út. 17. 6. 2008 Co to svítí, co to hřeje?
út. 27. 5. 2008 Prázdninové prostírání.

Čtvrtek 12. 6. 2008 od 18.00 do 20.00 hodin Vás srdečně zveme na besedu:
PŘESTÁVÁME BÝT PARTNEŘI, ZŮSTÁVÁME RODIČI
ANEB JAK ZŮSTAT DOBRÝM RODIČEM! V rámci projektu SYNDROM ODCIZENÉHO RODIČE.
Beseda je pořádána Českým helsinským výborem ve spolupráci
s RC Koloběžka.
(Českobrodská 1- Stará pošta, Praha 9 Běchovice)

Sobota 28. 6. 2008 od 15.00hodin - Vernisáž Výtvarných
dílen pro nejmenší, přijďte se všichni podívat na naše malé

Magdalena Kořínková
Jiří Štrasmajr
Vlasta Štěpová
Helena Bartošová
Anna Čípová
Erna Kolátorová
František Fischer

Přejeme jim ještě mnoho šťastných let

umělce, přijďte se inspirovat, nebo si přijďte něco s námi vyrobit!

Od 7. 7. - 11. 7. 2008 pořádáme Letní výtvarné hrátky
se Zdenkou Hoškovou a Romanou Voženílkovou.
Pro školáky i menší děti bez rodičů bude každý den od 9.00 – 12.00
hodin připravený program plný her, soutěžení, písniček, možná tancování, ale především VELKÉ VÝTVARNIČENÍ SE ZDENKOU! Na konci
týdne bude uspořádána VERNISÁŽ. Cena: 980 Kč (max.počet přihlášených dětí – 10).

Veškeré dotazy a informace Vám zodpoví:
vedoucí RC Koloběžka Romana Voženílková, (tel. 737 215 611)
kolobezka.romana@email.cz (www.neposeda.org/kolobezka)

Úřad městské části Praha 21 uvádí

Koncert bývalé členky Schovanek

HANY HORECKÉ

placená inzerce

w w w. k l a - a r t . e u
Slavětínská 32, Klánovice

nabízí:
O B R A Z Y, G R A F I K U,
KRESBY A SOCHY
N A Š I C H I S V Ě T OV Ý C H
U M Ě L C Ů, P O R A D E N S T V Í ,
V Ý T VA R N Á D Í L A P Ř Í M O
D O VA Š I C H I N T E R I É R Ů,
ZAHRADNÍ PLASTIKY

19. června 2008 – od 19:00 hod.
Společenský sál ZŠ Masarykova

info@kla-art.eu,
608 760 617

Vstupné 100 Kč.
Předprodej: Knihkupectví nad Lesy
a podatelna úřadu

Otevřeno:
úterý 14-18 a čtvrtek 10-14

Informace: zdenek.vorisek@praha21.cz
tel.: 777 811 331

návštěvu lze dohodnout telefonicky
i na jiný termín včetně so + ne
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“ PARTNER PRO VAŠI STAVBU “

STAVEBNINY KRUTSKÝ

ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 724 790 791, 602 384 790
www.krutsky.cz e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR ZDARMA !!!
 Cihlový zdící systém POROTHERM, HELUZ SUPERTHERM, přesné tvárnice YTONG, tvárnice H+H, cihly, překlady, PZD,
stropní systém MIAKO, stropní panely HELUZ
 Cement, vápno, multibat, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
 Střešní tašky KM BETA, KB BLOK, BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní šindel
 Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
 Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy BASF,PRINCE COLOR , PRIMALEX, RELIUS
 Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie HASOFT, DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna....
 Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
 Betonové plotovky KB BLOK, BEST, COLOR BETON, ztracené bednění, ploty, pletivo
 Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let, COLOR BETON
 SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
 Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS, barvy kov, dřevo, podlahy
 Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd…..







Tónování omítek a barev BASF, PRINCE COLOR,PRIMALEX, RELIUS na počkání
Rozvoz materiálu automobily 2x MAN s HR , VOLVO s HR, LIAZ s HR – dosah ruky 6-11m
Kamionové dodávky po celé ČR
Kompletní zásobování staveb
Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace, individuelní cenové nabídky
Montáž střešních oken Velux pro RD zdarma (9% DPH)

!! ZAJÍMAVÉ CENOVÉ AKCE A SLEVY – INFORMACE NA
WWW.KRUTSKY.CZ, NEBO V PRODEJNĚ STAVEBNIN !!

20
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A U T O D O P R AVA
NONSTOP
MILAN

PETRUŽÁLEK

Novozámecká 520, 190 16 Praha 9
●

odvoz kontejnery
● sutě, odpad, písky
● přeprava materiálu

●

avia, liaz, tatra,
iveco
● zemní a výkopové
práce

Tel.: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142
Viladomy Klánovický les, s.r.o
PRODEJ LUXUSNÍHO BYTU
180 m od Klánovického lesa
Újezd n. Lesy, Hrádková ulice

Nový 5 + k.k. + 2G + balkon, 135 m2,
vlastní zahrada 120m2 + spol. zahrada,
2 koupelny, vana, sprcha, 2 WC,
bidet, dřevěné podlahy, dýhované
a bezpečnostní dveře, zásuvky TV
v každém pokoji, sklepní box, 2G stání
Ihned k nastěhování
www.hezkebyty.cz
tel.: 777 246 147
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DENTÁLNÍ HYGIENA
odborné čištění zubů
Jozefína Martinková, DiS.
Vybíralova 964, Praha 9 (Černý Most)
V areálu budovy ZŠ
tel.: 723 211 783
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AGELENA

❐ pokládka parket
❐ broušení a lakování parket
dřevěné a laminátové podlahy
❐ pokládka plovoucích podlah
❐ čištění koberců a čalounění
Načešická 1492
Praha 9 - Újezd nad Lesy
e-mai: zidkova@tiscali.cz

tel./fax: 281 971 284
mobil: 603 523 210

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 červen 2008
Pátek 6. 6. 2008, 10.00

DĚTSKÉ DIVADLO – JAK PEJSEK A KOČIČKA MYLI PODLAHU

Divadelní představení na motivy pohádek Karla Čapka O pejskovi a kočičce. Hraje divadlo Bubec. Vstupné: 40 Kč/os.

Čtvrtek 5. 6. 2008, 19.30

KINO - VENKOVSKÝ UČITEL

ČR, 2008, 126 minut, od 15 let, režie: Bohdan Sláma, Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská, Ladislav Šedivý, Marek Daniel, Tereza
Voříšková, Zuzana Kronerová, Miroslav Krobot. Režisér Bohdan Sláma zachycuje ve svém novém filmu osudy tří hlavních hrdinů učitele, Marie a chlapce - jejichž náhodné setkání rozpoutá velký příběh lásky, přátelství a odpuštění.

Čtvrtek 12. 6. 2008, 19.30

KINO - …A BUDE HŮŘ

ČR, 2008, 86 minut, drama, od 15 let, režie: Petr NIKOLAEV. Hrají: Karel ŽÍDEK, Filip KAŇKOVSKÝ, Tereza HOFOVÁ, Mirek ŠKULTÉTY, Radek UHLÍŘ, David STRNAD, Michal GULYÁŠ, Eva ČERNÁ a další. Undergroundový film, který původně vznikal pro čtenáře
kultovního románu Jana Pelce, překonal skromná očekávání tvůrců a díky velkým ohlasům u diváků i kritiky se po svém putování
po hospodách a klubech ocitl v kinech, získal nominace na Českého lva za nejlepší režii, kameru, střih a výtvarný počin. Přijďte se
podívat na autentickou připomínku doby „husákovské dusivé vaty“.

Pátek 13. 6. 2008, 19.30

KONCERT – SKUPINA PROXIMA

Po zimním koncertu v kavárně KC Beseda bude hrát zelenečská kapela Proxima tentokrát v parku „Pod kaštany”. Kromě vlastních
skladeb zařazuje Proxima do repertoáru pro radost svou i posluchačů také revivalovou klasiku ze 60. – 90. let. Skladby aranžérsky
připodobňuje svému stylu a vystupuje s nimi v pražském teritoriu (více na www.proxima-rock.cz). (V případě nepřízně počasí bude
koncert v prostorách KC Beseda.) Vstupné: 50 Kč.

Sobota 14. 6. 2008, 16.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ ATTILY GÁLA „…dnes je ale krásně!“

Příjemné odpoledne i večer v klánovické Besedě pro děti i dospělé, hudba, malování, promítání, hry,
KONCERT SKUPINY NEDĚLNÍ LIDÉ - „HNĚTETĚTO TOUR 2008“
po celou dobu jam session jazzový, bluesový, rockový, lidový, noční promítání rockové opery „Král Štěpán“ režie: Gábor Koltay, 1984
Vernisáž samotná bude na programu v 18.30 hod.

Úterý 17. 6. 2008, 19.30

VEČER NA TÉMA - PO STOPÁCH EMILA HOLUBA

Nevím, kdy jsem poprvé slyšela o cestovateli Emilu Holubovi, ale každopádně na mě kdysi udělal velký dojem film “Velké dobrodružství”, který popisoval cestu Emila Holuba do vnitrozemí Afriky se všemi problémy, které ho provázely. To jsem ještě zdaleka netušila, že se nám jednou naskytne možnost projet část cest Emila Holuba Afrikou a vidět Galulongu - místo, kde cestování
Emila Holuba bylo předčasně ukončeno. Zážitky z našich cest doplněné fotografiemi bude tématem povídání „Po stopách Emila
Holuba“. Majka a Olda Mikušovi

Čtvrtek 19. 6. 2008, 17.00

DIVADELNÍ PŘEDSTANÍ – HOUBIČKY

Dětský divadelní soubor Náhoda pod vedením PaedDr. Michala Černého vám představí premiéru jednoaktové bajky Houbičky
(v podání mladších dětí souboru) a ukázky z připravovaného hororu jehož premiéra bude na podzim (v podání starších dětí).

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz
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KINO - KARAMAZOVI

Čr, Polsko, 2008, drama, 100 min, přístupný, režie: Petr ZELENKA. Hrají: Ivan TROJAN, David NOVOTNÝ, Igor CHMELA, Martin MYŠIČKA, Radek HOLUB, Michaela BADINKOVÁ, Lenka KROBOTOVÁ, Roman LUKNÁR, Lucie ŽÁČKOVÁ a další. Příběh
se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s režisérem hry, aby na alternativním
festivalu v netradičním prostoru oceláren uvedla jevištní adaptaci Dostojevského hry Bratři Karamazovi, jejímž základem je
vyšetřování otcovraždy.

Pátek 20. 6. 2008,17.30

INFORMAČNÍ BESEDA O KLÁNOVICKÉM LESE A EKOLOGII
S MINISTREM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MARTINEM BURSÍKEM

Setkání občanů nejen z Klánovic a také přiznivců lesa se zůčastní následující hosté: ředitelka ispekce životního prostředí Eva Tylová,
radní hlavního města Prahy Petr Štěpánek, předsedové občanských sdružení, starosta Klánovic Ladislav Hrabal, kandidát do senátu,
a další zajímavé osobnosti. V průběhu večera budete svědky různorodého hudebního a dramatického vystoupení, recitace,
projekce fotografií. Součástí akce bude netradiční občerstvení a další doprovodný program. Všichni jste srdečně zváni!

Neděle 22. 6. 2008, 16.00

KINO - LOVCI DRAKŮ

Francie / Německo / Lucembursko, 2008, 80 minut, animovaný dobrodružný, dabing, režie: Guillaume Ivernel, Arthur Qwak
Novopečení cestovatelé, vítejte na palubě! Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá za každým rohem, a na seznámení
s nejstatečnějšími hrdiny. Vstupné: 65 Kč

čtvrtek 26. 6. 2008, 19.30

KINO - DECH

Jižní Korea, 2007, drama, 84 minut, od 15 let. Režie: Kim Ki-duk. Hrají: Cheh Chang, Jung-woo Ha, Kim Ki-duk…
Nový film jednoho z nejoriginálnějších současných tvůrců je jedním z jeho dalších brilantních počinů. Do života vězně odsouzeného
k trestu smrti vstoupí neznámá žena a s každou další návštěvou se vztah mezi nimi prohlubuje. Snímek o lásce, překročení tabu
a smrti. Film poeticky vykresluje cit mezi odsouzencem na smrt a ženou, která je ve svém manželství nešťastná.

Pátek 27. 6. 2008, 19.00

KONCERT SKUPIN BLUESBERRY A BLUESKLAN

!... a saunu a halu s fíkusem, Klánovice jsou můj sen ..." Slavná bluesová kapela Bluesberry s Petarem Introvičem přijede do Klánovic.
Více informací o kapele na www.bluesberry.cz. Jako předkapela vystoupí klánovický Bluesklan a pokřtí své nové CD. Vstupné 80 Kč

Od června bude v provozu pétanquové hřiště, hrací koule budou k dispozici u obsluhy kavárny
Rezervace a ceny vstupenek
•

Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého
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
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.
Změna programu vyhrazena.

076

Poděkování dárcům

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

Velice si vážíme pomoci
a podpory, kterou aktivitám
Klánovického fóra poskytuje
ÚMČ Praha Klánovice.

Státní fond České republiky pro podporu
a rozvoj české kinematografie finančně
podpořil projekt technického rozvoje
a modernizace kinosálu v roce 2007.

ÚMČ Praha–Klánovice
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