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Rozloučení s paní Vilgusovou

rozloučení

Vážení čtenáři
v listopadu podlehla po statečném boji zhoubné
nemoci členka Zastupitelstva MČ Klánovice, paní
Hedvika Vilgusová. Zemřela ve věku 61 let, zakrátko poté, co na světě přivítala své třetí vnouče. Poslední rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kruhu.
Přátelé a známí se setkali a na paní Vilgusovou
vzpomněli při mši svaté, která se konala v sobotu 1.
prosince 2007 v kostele sv. Vojtěcha, Pštrossova 1,
Praha 1.

Každého dne se něco končí, každého dne se
něco počíná...
Na radnici byla paní Vilgusová nováčkem, od posledních komunálních voleb tu zastupovala Stranu
zelených, která ve volbách s převahou zvítězila.
Pokud jí to zdraví dovolovalo, pilně pracovala také
v redakční radě Zpravodaje. Do listopadového čísla
nám poslala svou povídku, inspirovanou pobytem
v n e m o c n i c i . Protože časopis byl v té době již
v tiskárně, dohodli jsme se, že povídku otiskneme
ve vánočním čísle, a paní Vilgusová mi nabídla, že
pro ně připraví některé své ilustrace s vánočními
motivy. Toto číslo, včetně titulní strany, tedy provázejí její obrázky.
Jsem vděčný, že jsem s ní – byť jen krátkou chvíli
– mohl spolupracovat. Poznal jsem statečnou ženu
s „nakažlivou“ silou opravdového lidství. Zemře-li
blízká osoba, které si vážíme, po bezprostředním
pocitu smutku chce člověk poděkovat za to, že ji
poznal, že se mohl od ní učit. Zároveň chce slíbit,
že další kus cesty, který je mu vyměřen na tomto
světě, urazí v pocitem odpovědnosti i s vědomím síly,
že jde i za ni.
Tomáš Ruda

Těžko se hledají slova na rozloučenou s paní zastupitelkou, předsedkyní Strany zelených a také známou ilustrátorkou řady knih, paní Hedvikou Vilgusovou, která nás
12.11.2007 navždy opustila. Tak kultivovaných osobností
člověk v životě příliš nepotká. Paní Vilgusová byla navíc
skutečnou dámou a přitom s přirozeným projevem skromnosti, pečlivosti, starostlivosti a obětavosti.
Narodila se v Praze na Vinohradech, ale dětství prožila na Moravě, kde především vznikl už její vztah
k přírodě. Po absolvování výtvarné školy Václava Hollara
v Praze pracovala mj. v redakci časopisu ABC. Zde začala nesměle ilustrovat první povídky a články. Kromě volné
tvorby - olejomalby a litografií - se od roku 1986 věnovala
především knižní ilustraci. Za posledních dvacet let doprovodila svými obrázky více než 50 knih, které vyšly nejen
v češtině, ale i v jazycích mnoha evropských zemí. Nejucelenější dílo tvoří ilustrace k Pohádkám Boženy
Němcové a Elišky Krásnohorské, které vyšly v četných
reedicích. Podrobněji o profesních úspěších paní Vilgusové hovořil i náš prázdninový Zpravodaj.
Do Klánovic se paní Vilgusová přestěhovala před téměř třiceti lety. S manželem zde koupili chatu, kterou později přestavěli na rodinný domek. Do politiky, jak sama o
sobě říkala, ji vtáhly až změněné vztahy v Klánovicích,
když se objevil záměr výstavby golfového areálu a jejího
mlhou zahaleného investora. V této situaci si uvědomila, že nechce zůstat stát stranou. A aby její snahy získaly oficiální platformu, podílela se na založení místní
pobočky Strany zelených a stala se i první předsedkyní
této strany v Klánovicích. Statečně šla před rokem do
komunálních voleb a stala se jedinou ženou
v zastupitelstvu. Dokázala zaujímat věcný postoj v zájmu
Klánovic a především v tom zájmu, aby Klánovice zůstaly zelené, aby se z nich nestal zlatokopecký Klondike, aby
tu vládla vize citlivá k přírodě i lidem. Letos na jaře se
však paní Vilgusová začala potýkat s vážnou chorobou,
která ji omezila i v její práci pro Klánovice, a ač nerada,
musela opustit členství v redakční radě Zpravodaje i odstoupit z předsednictví Komise životního prostředí. Všichni
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jsme paní Vilgusové drželi palce, moc jsme si přáli její
uzdravení a pevně věřili v její návrat mezi nás. Bohužel
osud rozhodl jinak a my se s ní loučíme nejen jako s naší
spolupracovnicí, ale především jako se vzácnou osobností, která nám bude velice chybět. Její poctivý a přímý boj
s problémy zůstane však pro nás vzorem a vzpomínka
na ni nám i v budoucnu bude posilou a pomůže nám
věci nevzdávat. To, co pro Klánovice udělala, nebylo
v žádném případě marné. Zejména jako ženě jí přicházelo lidsky nemyslitelné pasivně přihlížet k záměru nevratného a nešetrného zásahu do okolní přírody.
Člověk si může klást otázku, proč právě ji předčasně
zradilo zdraví, ale bohužel takový je život a je třeba sebrat síly a jít dál po cestě, která by jí dělala radost.

Vánoční svátky

Advent nejen v Klánovicích
V minulých letech se zapomnělo na původní význam adventu. Poválečná doba spíše než rozjímání nad
předvánočním časem přinesla honbu za co nejdražším dárkem, největším kaprem či nejbohatším stromečkem. Mnozí zapomněli na původní náplň adventního
času, přesto v našem podvědomí přetrvává řada adventních zvyků a symbolů, které nám přinášejí mnoho
radostných okamžiků. Ať už jde o krásu barborek, mikulášskou nadílku, pečení cukroví nebo výrobu adventních věnců. Vánoce se staly časem, který většina z nás
spojuje s klidem, pohodou, radostí a okamžikem, kdy
zazvoní zvoneček a dětem se v očích blýskne vánoční
hvězdička.
Advent byl a je dobou očekávání - původně očekávání příchodu Spasitele na svět, proto ono latinské „advent“, které znamená „příchod“. Šlo vlastně o přípravnou dobu na vánoční svátky, která se od 11. století
ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým
dnem. Byla to doba postní, v níž se lidé měli zdržet
nadměrného jídla a pití a místo toho se věnovat intenzivnímu zbožnému rozjímání. Zakázány byly zába-
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Nic z toho, co pro Klánovice paní Vilgusová udělala, nebylo nadarmo a my s úctou děkujeme a nezapomeneme!
Ladislav Hrabal,
starosta

Smutná zpráva
ZO Strany zelených v Klánovicích vyjadřuje svou hlubokou soustrast všem nejbližším Hedviky Vilgusové, naší
zakladatelky, předsedkyně a milé kamarádky. Nikdy na ni
nezapomeneme, navždy pro nás zůstane zářným příkladem morální integrity, společenské angažovanosti a noblesy. Byla to skvělá žena…
ZO Strany zelených v Klánovicích

vy, tanec a zpěv. Počátek
adventu, trvajícího 22 až
28 dní, může připadnout
na jakoukoliv neděli mezi
27. listopadem a 3. prosincem. Do adventu patří celkem čtyři adventní neděle
- ta první, „železná“ neděle, letos připadá na 2. prosince. Další tři dnes známe
pod názvy bronzová, stříbrná a zlatá. Slovo advent se promítlo i do pojmenování kalendáře, který připravujeme pro
děti, aby jim rychleji ubíhalo čekání do Vánoc. Tento speciální kalendář ovšem začíná prvním prosincem, končí
Štědrým dnem a mívá podobu 24 drobných dárečků nebo
pamlsků, po jednom pro každý z dnů.
Vánoční čas je dobou, kdy by si lidé měli být na blízku
a těšit se z příjemné atmosféry. V Klánovicích připomíná
advent sváteční pouliční osvětlení či rozsvícení vánočního
stromečku v Dětském domově.
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje čtenářům
Klánovického zpravodaje za Kulturní komisi
Pavla Fischerová
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30.12.

Pondělí
Úterý

31.12.
1. 1.
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10:45
Svátek Svaté Rodiny s obnovou manželských slibů
18:00
Poděkování za uplynulý rok
10:45

Pozvánka
k novoročnímu přípitku
Přeji všem klánovickým občanům hezké Vánoce
a do nového roku především hodně zdraví, spokojenosti a š t ě s t í . A ť ú s p ě š n ě z v l á d n e t e v š e c h ny
p r o bl é m y, ať v př íštím roce můžeme dále
spolupracovat na zlepšení života v Klánovicích.
Jako každoročně vás srdečně zvu na novoroční přípitek v parčíku KC Beseda půl hodiny po půlnoci.
Ladislav Hrabal,
starosta MČ Praha-Klánovice

Vánoce...

MO SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

nám klepou na dveře. Je před námi adventní čas se čtyřmi
adventními nedělemi. Své byty zdobíme adventními věnci.
V kostelích se pořádají nedělní adventní bohoslužby a koncerty. Nastává čas, kdy k sobě mají lidé blíž.
Konají se charitativní sbírky pro nejpotřebnější – pro
děti z dětských domovů a různé stacionáře. A po adventu přichází vyvrcholení:
24. prosinec – Štědrý den. Zasedáme ke slavnostní štědrovečerní večeři. Při večeři se rozsvěcí vánoční
stromky, na což se těší naši nejmenší. S jiskřičkami
v očích rozbalují své dárky.
25. prosinec je dnem Narození Páně – Hod Boží vánoční. O půlnoci se konají „půlnoční“. Při těchto bohoslužbách slavíme narození Ježíše Krista, který přichází dle proroctví mudrců, aby nás spasil a zbavil dědičného hříchu.
26. prosinec je svátek svatého Štěpána
27. prosince si připomínáme svátek Mláďátek.
Proroctví oznamovalo, že se v Betlémě narodil Mesiáš, král židovský. Římský správce Judeji Herodes se
ho bál. Proto dal povraždit všechna novorozeňátka.
6. leden připomíná Zjevení páně. Do Betléma
k Ježíškovým jesličkám přicházejí tři mudrcové od východu – tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar. Je to
konec Vánočních svátků. V tyto dny si lidé navzájem
přejí vše dobré, zdraví a pohodu.
Jiří Crkal st.

Vánoce v klánovickém kostelíku
Mše v klánovickém kostele Nanebevzetí panny Marie
budou o svátcích slouženy v těchto termínech:
Pondělí
Úterý
Středa

24.12.
25.12.
26.12.

22:00
10:45
10:45

vigilie Narození Páně
Narození Páně
Svátek sv. Štěpána

v Praze - Klánovicích

přeje svým členům a členkám, také všem
občanům Klánovic klidné prožití Vánočních
svátků, zdraví a spokojenost v r. 2008

DĚTI
Z DĚTSKÉHO DOMOVA
Praha-Klánovice
přejí všem dětem hezké Vánoce,
hodně dárků, radosti a zdraví
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Vánoční přání z mateřské
školy
Vážení spoluobčané,
máme tu opět předvánoční čas, čas adventní. Přejeme
Vám všem krásné a klidné prožití vánočních svátků a do
nastávajícího roku pevné zdraví, sílu k zvládání životních
problémů, radost a pohodu po celý rok.
Děkujeme také všem našim příznivcům a sponzorům za
jejich ochotu se podílet na vylepšování naší mateřské
školy.
Za kolektiv MŠ Klánovice
Ilona Grešková

oslava státního svátku
K oslavě 89. výročí vzniku Československa se občané sešli v neděli 28. října u památníku u klánovického kostela. Již tradičně převažovaly starší a střední
ročníky, nejstarším účastníkem byl pravděpodobně pan
Jiří Suchánek, jen o necelé dva roky mladší, než naše
republika. Starosta Ing. Hrabal přednesl projev, jehož
text přinášíme, a s místostarostou dr. Brabencem položili kytici k pomníku.
Obě foto
Tomáš
Hradecký

Projev starosty Hrabala
Vážení spoluobčané,
je to už devětaosmdesát
let, co přijali v pražském
Obecním domě představitelé našich národů, sdružení v
Národním výboru, zákon o
zřízení Československého
státu. První věta tohoto našeho prvního zákona pravila, že „samostatný stát československý vstoupil v život“.
28. října 1918 tento stát
skutečně v život vstoupil. Dlouholeté úsilí našeho zahraničního odboje, vedeného Masarykem, Štefánikem
a Benešem, a dlouholeté úsilí několika našich domá-

cích vůdců bylo toho dne - kdy je svým veřejným vystoupením podpoř il všechen lid - kor unováno
úspěchem. Z trosek zhrouceného Rakousko-uherského
mocnářství a na pozadí jeho válečné porážky povstal
nejen náš novodobý samostatný stát, ale zároveň první
demokratický stát na naší půdě v celé dlouhé historii
našich národů.
28. říjen je právem naším hlavním státním svátkem.
A to i se zřetelem na to, že 1.ledna 1993 vznikly po
rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky dva
samostatné státy - Česká republika a Slovenská republika.
Po dlouhých desetiletích se můžeme zcela jednoznačně přihlásit k idejím, s nimiž je tento den neodmyslitelně spjat, totiž k ideálu svobody, politické plurality,
skutečné demokracie, občanské rovnosti, sociální spravedlnosti, humanity a v neposlední řadě plné státní nezávislosti.
To všechno je zajisté důvodem k upřímné radosti. Bylo
by však nebezpečným sebeklamem, kdybychom dnešní
výročí vnímali pouze jako důvod k radosti. Není jen tím.
Je pro nás zároveň výzvou k zamyšlení nad sebou samými. Žijeme totiž v době, která nám klade bezpočet zneklidňujících otázek. V jejich pozadí se skrývá jedna základní: zda a jak se nám daří prosazovat hodnoty, jejichž
jménem jsme v roce 1989 povstali proti totalitnímu režimu,
a zda a jak uskutečňujeme ideály, které tehdy byly veřejně
artikulovány. Je třeba zmínit jednu prostou pravdu, a totiž,
že svoboda nikdy nebyla, není a nebude zadarmo.
28. říjen je příležitostí ke vzpomínce na ty, kteří za
naši svobodu nejvíce zaplatili, především na
československé legionáře.
A toto vyplývající poučení platí dodnes. Nic není
zadarmo. I jiná ohlédnutí zpět nás poučují, že vše, čeho
kdy bylo dosaženo, bylo plodem zásluh a obětí. Platí to i
pro nás v Klánovicích a to pokud si chceme i něco jenom
uchovat. Stojíme-li si například pevně za zachováním
Klánovického lesa, musíme si být plně vědomi, že i tomuto
neodmyslitelně musíme přinést oběti.
Jsem přesvědčen, že všechno nakonec dopadne
dobře, že v sobě nalezneme sílu se za své cíle postavit.
Už Tomáš G.Masaryk říkal „Ne jeden a nebo dva, ale
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vždycky všichni“. I v této ideji hledejme cestu.
Vážení spoluobčané, obracím se na Vás, zamysleme
se dnes nad oběťmi, které vedly k 28.říjnu 1918, nad
naším vztahem k naší republice, nad její budoucností,
nad tím, co připravujeme našim dětem.
Zamysleme se třeba i nad tím, co ovlivnilo, že domy
v Klánovicích postavené za první republiky jsou opatřeny
žerděmi na státní vlajky. Zamysleme se třeba i nad tím, o
čem nám vypovídají okna v našem kostelíku. Zamysleme
se třeba i nad tím, o čem vypovídají tyto i další skutečnosti
tehdejších občanů ve vztahu ke Klánovicím.
Závěrem si dovolím vyslovit výzvu, aby každý z nás
přispěl pozitivně a odpovědně ke společné budoucnosti
naší i našich dětí, abychom třeba i jenom lhostejností
nepřipustili nejen hrůzné opakování válečných dějin, ale
i možnost nedemokratického a nehumánního ignorování
názorů výrazné většiny občanů, aby co nejvíce mezi nás
vstoupila lidská slušnost a poctivost.
Jsem rád, že mohu poděkovat všem, kteří jste se
dnešního pietního aktu zúčastnili.
Děkuji Vám za pozornost.

sdělení redakce
Zájemci o Klánovický zpravodaj, kteří ho z
nejrůznějších důvodů nedostanou do své poštovní
schránky, si mohou aktuální číslo zakoupit za 5 Kč v trafice
na nádraží, v nákupním centru Pohoda nebo v Bazaru.
Tomáš Ruda
šéfredaktor KZ

slovo starosty
Vážení občané Klánovic, přenesli jsme se přes významný měsíc, ve kterém jsme vzpomenuli především
výročí naší sametové revoluce. Právě před osmnácti lety
jsme sametově přehodili výhybku na kolej, která směřovala k našemu politickému návratu zpět do Evropy.
Mám synovce, který se právě ten den narodil. Ačkoliv
sanitka byla tenkrát volána už k večeru, přijeli až v noci
s omluvou, že museli svážet zraněné studenty, „rozbité
hlavy“. To je však historie a my bychom za těch osmnáct let vlastně v současné době měli být v této souvislosti dospělí. Ale opravdu v nás demokracie dospěla?
Nedávno byl v novinách např. rozhovor s bývalým
politikem a současným lobbistou s nálepkou estéta panem Mackem. Uvádím z tohoto rozhovoru tři věty, jejichž obsah myslím též o mnohém dnes vypovídá: „Jednou za dva týdny se účastním úterních schůzek poradců
pana prezidenta na Hradě.“ A dále na otázku, v čem
podniká, odpovídá, že si jej najímají firmy, které mají
problém. Například jim říká: „Běžte od toho, šlapete na
malíček silné skupině, která má politické vazby, a přes
to nepřejedete.“ A co by poradil nám, odpůrcům záměru
výstavby golfu na úkor Klánovického lesa? Nebo by nám
něco jiného poradil třeba další lobbista pan Šlouf? Ale
tady nejde o posuzování názoru na práci pánů lobbistů,
ale o to, že vazby silných ekonomických skupin na
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politiky skutečně stále ještě někdy bohužel převálcují
většinové skupiny občanů i zastupitelů.
I když bychom přijali, že tyto nedokonalosti polistopadového vývoje naši kauzu golfu neovlivňují, nevyhneme se dalším otázkám, jako např. co až golfový boom
opadne? Co když se lidi spíše začnou zaměřovat na
sporty, u kterých se člověk alespoň trochu zapotí, kde
má člověk možnost se alespoň minimálně proběhnout?
Až se postaví další golfová hřiště v okolí, 18-ti jamkové
v Dolních Počernicích, největší v ČR ve Vinoři a dokonce
snad i v sousedních Šestajovicích, pak i z těchto důvodů
budeme jenom koukat na nevratné škody na
Klánovickém lese? Nehledě na to, že „nyní slibované“
devítijamkové hřiště v této konkurenci nemá šanci
obstát, pokud však lákavé lesní prostředí nebude
výrazně doplněno „společenskými atrakcemi“. A na to
se jistě již lesní zvířátka těší…
Nad těmito i dalšími návaznými otázkami možno ve
vánočním čase meditovat a doufat, že boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě. A ten příští „osmičkový“ rok
přinese už ta rozuzlení, která budou taková, jaká si
zasloužíme, respektive jak se dokážeme za záchranu
Klánovického lesa odhodlaně postavit.
V této souvislosti bych chtěl i touto cestou vyslovit
poděkování letošnímu Zlatému slavíkovi z Úval, kapele
Divokej Bill, která v rámci svého vystoupení v naplněné
Sazka-aréně dne 12.11.t.r. veřejně a jednoznačně
podpořila zachování celistvosti Klánovického lesa. Pane
kapelníku Václave Bláho, velmi si vážíme Vašeho postoje
a děkujeme i za Klánovický les.
Dne 12.11. se konalo zasedání zastupitelstva naší
MČ, které jsem bohužel musel uvést slovy „… paní
zastupitelka Hedvika Vilgusová není od dnešního rána
už mezi námi …“ Minutou ticha uctili zastupitelé i všichni přítomní tichou vzpomínkou tuto vzácnou paní, která
v poslední době pro Klánovice tolik udělala, která
Klánovice v poslední době tak výrazně ovlivnila. Paní
zastupitelce věnuji samostatnou vzpomínku v tomto
čísle KZ.
Informace k tomuto zasedání jsou uvedeny též
v tomto čísle KZ. Já bych zde považoval za důležité
upozornit, že mj. byly schváleny podmínky pro udělování grantů v oblasti kultury a sportu na rok 2008 s tím,
že termín pro podání přihlášek je do 18.12.2007. Další
podrobnější informace k tomuto lze získat na webu naší
MČ nebo osobně na úřadě.
Zastupitelstvo muselo vzít na vědomí rezignaci
Ing.Kubíčka z funkce člena i předsedy finančního výboru, a to už ke dni 30.10.2007 z důvodu „souhrn událostí
soukromě pracovního charakteru“. Za dané situace byl
jako první na předsedu finančního výboru navržen
zastupitel pan Jindřich Lukáš, který však odmítl tuto
funkci převzít. Škoda, mohl by hospodaření kontrolovat
a ne až následně zpochybňovat v novinách. Jelikož i dále
navržený zastupitel pan Jiří Karban rovněž tuto
nabízenou funkci zatím nepřijal, byl dočasně pověřen
vedením finančního výboru současný člen výboru pan
Ing.Gabriel. Na řádném zasedání zastupitelstva dne
17.12.t.r. by měl být však jmenován předsedou tohoto
výboru někdo ze zastupitelů, ve smyslu jak ukládá
zákon.
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Jak jsem v minulém KZ informoval, podařilo se získat mimořádnou dotaci na havarijní opravu vlhkosti
v naší Základní škole ve Smržovské 1 ve výši 1,5 milionu Kč. Operativním přístupem úřadu se podařilo již
uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem opravy, organizací
Sabema sanace vlhkých objektů, s.r.o., Průhonice, a dne
20.listopadu došlo v koordinaci s ředitelem školy
k předání stavby. Realizováno bude v souladu
s projektovou
dokumentací
vypracovanou
Ing.M.Balíkem,CSc., který se může prezentovat již
šestisty úspěšnými návrhy řešení především v oboru
sanace zdiva historických staveb z hlediska vlhkosti.
Společnost Sabema má též velmi dobré reference, mj.
sídlo Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnskou jízdárnu,
dominantu severní části Malostranského náměstí Palác Smiřických a další. Práce přitom budou organizovány tak, že neomezí provoz ZŠ a převážně budou ukončeny ještě v tomto roce.
Smutnou epizodou současné doby je stav rekonstrukce ulic V Soudním a Medinské, který nutno jednoznačně hodnotit jako havarijní, a to nejen z pohledu
výjezdu hasičských vozů (garážovány s vjezdem do
ulice Medinská), ale i z reálné možné nutnosti vjezdu i
sanitních vozů. Navíc ulice Medinská je komunikací,
ke které přiléhá jak naše Základní škola, tak naše Mateřská škola. Dálniční stavby Praha měly údajně na tuto
rekonstrukci dosti závazně přislíbeny peníze a z důvodu, aby je prostavěly, ihned započaly. Tato dotace však
nebyla poskytnuta a dodavatel započaté práce ukončil.
Současný rozpracovaný stav těchto komunikací je však
neúnosný. Je strženo cca 10 až 20 cm povrchu, ze kterého vystupují kryty kanalizačních šachet a dešťových
vpustí. Tím nejenže tyto kryty nebezpečně vystupují a
navíc nemůže dešťová voda odtékat a zůstává na vozovce, ale vytváří se tak prostor pro různá závažná
bezpečnostní rizika, a to i v návaznosti na vytvořené
výrazné nerovnosti povrchu. Tyto skutečnosti
o nevyhovujícím stavu předmětných komunikací jsem
jednak sdělil panu primátorovi MUDr.Bémovi dopisem
ze dne 1.11.t.r. s žádostí o osobní jednání v této věci
a dále 19.11.t.r. i řediteli Odboru městského investora
panu Ing.Tomanovi (s kopií na pana pr imátora
MUDr.Béma, náměstka primátora Ing. Klegu a na
ředitele Dálničních staveb Praha pana Ing.Katzera) a
to nejen jako starosta naší městské části PrahaKlánovice, ale i oficiálně jako soudní znalec v oboru
dopravy, neboť tento stav jednoznačně ohrožuje
bezpečnost silničního provozu. Dále jsem uvedl, že
v zimním období tento současný stav vylučuje možnost
údržby, přičemž se jedná o přístupové komunikace
k naší Základní i Mateřské škole a k výjezdu hasičských
vozů, což jsem dokladoval fotografiemi v příloze.
Zdůraznil jsem, že tato situace vyžaduje skutečně
bezodkladného řešení, které není v možnostech
samotné naší městské části, a že jsem o poskytnutí
potřebné dotace jednak písemně požádal dopisem ze
dne 17.5.2007 (na Ing.Kousalíkovou, Ing.Klegu a
Ing.Tomana) a jednak jsem dále v poslední době zatím
bezúspěšně jednal v této věci s náměstkem primátora
panem Ing.Klegou a i s panem ředitelem OMI
Ing.Tomanem.
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V závěru svého dopisu na ředitele OMI pana
Ing.Tomana jsem uvedl: „Jelikož Váš odbor je odpovědným investorem této stavby, obracím se znovu v této
krizové situaci na Vás, vážený pane řediteli, s naléhavou
žádostí o pomoc v řešení této havarijní situace, respektive o uvolnění potřebné dostupné dotace, která by
umožnila rozpracovanou stavbu dokončit.“ Od předsedy představenstva Dálničních staveb Praha pana
Ing.Katzera mám přitom osobní příslib, že pokud budou
získány potřebné finance, okamžitě přistoupí k
dokončení rekonstrukce předmětných komunikací. Vážení spoluobčané, prosím o pochopení v této věci. Věřte, že v rámci svých pravomocí a možností věnuji této
situaci skutečně mimořádnou pozornost a úsilí.
S panem MUDr.Brabencem jsem měl tu čest osobně popřát členu prvního „porevolučního“ Místního zastupitelstva a prvnímu místostarostovi Prahy-Klánovic,
panu Zdeňku Kutzendörferovi, k jeho úžasným „osmdesátinám“. Protože jsme oba technici, sklouzl hezký večer
samozřejmě i na debatu na tepelná čerpadla a jiné alternativní tepelné zdroje, což je obor, ve kterém je pan
Kutzendöfer zkušeným odborníkem a dodnes v této
oblasti projektuje. A zde by mohl být pan Kutzendörfer
vzorem pro mnohé spoluobčany, jak se mu i v těchto
letech daří úspěšně skloubit fyzickou práci na zahrádce
s duševní technickou. A v tom určitě nutno hledat
především elixír jeho současné skvělé svěžesti. Pane
Kutzendörfere, ještě jednou hodně a hodně zdraví a
úspěchů nejen při projektování a na zahrádce!
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás pozvat k účasti
na rozsvícení našeho přírodního, loni zasazeného vánočního stromečku v parku před Základní školou. A to
na stejný den jako loni, tj. 6.12.2007 (čtvrtek) v 17 hodin. Opět bude při této příležitosti odstartována „Dětská
vánoční loterie“ pro žáky Základní školy. Věřím, že mohu
předem poděkovat za Vaši účast.
Závěrem přeji Vám všem, vážení spoluobčané, prožití poklidných Svátků vánočních, mnoho radosti a dárků, do nového roku hodně a hodně především zdraví,
úspěchů a co nejlepších vzájemných vztahů. A kdo můžete, přijďte 1.1.2008 v 0:30 hodin do parčíku KC Beseda si opět společně připít do nového roku.
Hezké Vánoce a nový rok 2008!
Ladislav Hrabal
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z jednání zastupitelstva MČ

Informace z listopadového
zasedání
K mimořádnému jednání se osm členů našeho
Zastupitelstva sešlo v pondělí 12. listopadu.
Z projednávaných bodů vyjímáme:
• starosta oznámil, že v ranních hodinách podlehla
své nemoci členka ZMČ pí. Hedvika Vilgusová. Přítomní
uctili její památku minutou ticha.
• byla podána žádost na MHMP o svěření Haly
starosty Hanzala do majetku Klánovic.
• rozpočet Klánovic byl navýšen o 492 tis. Kč
z Fondu obnovy a z výsledků VHČ. Prostředky se použijí především na opravy čerpadel kanalizace, havarijní opravy komunikací, instalaci žaluzií v MŠ, odkup
majetku (vybavení skládky) firmy Naidr a úpravu topení v bytě v Bazaru.
• do 18. 12. musí zájemci o granty z oblasti sportu a kultury předložit své požadavky, v lednu je posoudí
mimořádné zasedání ZMČ, výše prostředků na granty
bude známa až po schválení rozpočtu na příští rok.
• předseda Finančního výboru Ing.Petr Kubíček
oznámil svou rezignaci z tohoto výboru. Předsedou výboru musí být člen ZMČ. Pp. Lukáš a Karban místo odmítli.
Až do zvolení nového předsedy byl vedením výboru pověřen jeho člen Ing. M. Garbriel.
• smlouva s Klánovickým fórem byla rozšířena o pronájem části dvora v Besedě a dále o dodatek, že nájemce má ke dni ukončení nájmu nárok na úhradu 50% zhodnocení objektu po odečtení amortizace. Do rekonstrukce kina bude vloženo 750 tis. Kč, polovina je dotací Fondu
kinematografie, druhou polovinu uhradí Klánovické fórum.
• byl schválen odprodej pozemku 1413/8 o výměře
120m2 (bývalá úzká cesta mezi zahradami na Počernicku) ve dvou částech majitelům sousedních pozemků za
cenu cca 3500 Kč/m2.
• byl vypsán záměr na prodej zbývajících obecních pozemků v areálu bývalé Sempry (pozemky 1015/
14 a 1015/58 o celkové výměře 1319 m2).
• Fan Clubu hokejového mužstva Slavia Praha požádal o souhlas s konáním setkání fanoušků ve fotbalovém areálu u koupaliště ve dnech 3.-6.7.2008. ZMČ
požaduje upřesňující informace, jednání s dosavadním
nájemcem, FK Klánovice. Ing. Kubíček namítl, že záležitost je v kompetenci Úřadu MČ a nepatří na jednání
Zastupitelstva.
• starosta informoval, že Dálniční stavby, které opravují klánovické komunikace, nedostaly z MHMP přislíbených 20 mil. Kč, takže nemohou pokračovat v započatých
pracích. Dále informoval, že požádal o schůzku
s primátorem, a obrátil se na přítomné zástupce klánovické ODS, jestli by vzhledem k pozici ODS v pražském
Zastupitelstvu nemohli pomoci s řešením situace.
• starosta vysvětlil postoj Úřadu ke vzniku nové honitby v přilehlém lese. Uvedl, že materiál, šířený po Klánovicích, obsahuje nepravdivé údaje, platný zákon totiž
nepřipouští, aby zahrady byly honebními pozemky (podrobnější informace dále v tomto čísle).
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• J. Karban se zeptal, jak se bude řešit prosakování
vody do podchodu u nádraží – ÚMČ prověří stav čerpadla, zásadní změny lze očekávat příští rok při rekonstrukci
podchodu.
• P. Kubíček se dotázal na odezvy na zavedení kamerového systému – kamery pomohly, ale krádeže a vloupání do vozidel se přesunuly jinam – bylo by třeba přidat
další kamery.
Připravil
Tomáš Ruda

informace z Magistrátu

Otázky k nakládání s odpady
Co s odpadem, který nám vzniká v domácnosti?
Odpad vznikající nejen v domácnosti musíme podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, třídit.
Na co všechno mám odpad doma roztřídit?
Hlavní město Praha zavedlo v souladu s obecně závaznou vyhláškou č.5/2007 Sb.hl.m.Prahy, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), komplexní systém
nakládání s komunálním odpadem. To znamená, že svůj
odpad můžu roztřídit na tyto složky:
• Papír a lepenka
• Plasty
• Sklo barevné a čiré
• Nápojové kartony
• Bioodpad
• Nefunkční elektrozařízení, baterie, pneumatiky
• Nebezpečné složky odpadu
•· Objemný odpad
• Stavební suť
To, co již nemůžeme z odpadu vytřídit, patří do černé
(antracitové) popelnice na směsný odpad.
Na území hl. m. Prahy je rozmístěno cca 3100 stanovišť pro separovaný (tříděný) sběr komunálního odpadu.
Dalších 1000 stanovišť je umístěno na území Pražské
památkové rezervace přímo v bytových domech. Sběrné
hnízdo tvoří barevné popelnice na papír, plasty, sklo a
nápojové kartony. Všechen odpad, který skončí
v barevných popelnicích, se odveze na třídící linku, kde
se dále roztřiďuje. Takto vytříděný odpad se stane druhotnou surovinou pro další výrobu. Například z 25 kusů
PET lahví lze vyrobit sportovní fleecovou bundu nebo při
výrobě 1 tuny recyklovaného papíru se ušetří 240 000
litrů vody a 12 stromů. Při výrobě skla mohou sklárny
použít až 80% skleněných střepů, sklo lze také recyklovat nekonečně dlouho. Pro sklárny je velice důležité rozlišovat barvu skleněného střepu a Praha se snaží
postupně sběr čirého skla rozšířit. Z nápojových kartonů
se v papírnách získávají kvalitní dlouhá papírová vlákna,
nebo se rozdrcením kartonů vyrobí lisováním za tepla
desky použitelné jako izolace či jiný stavební materiál.
Od 1.září 2007 odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s akciovou společností Pražské služby zahájil pilotní pro-
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jekt třídění odpadu ve dvou pražských mateřských školkách.
Jedná se o Mateřskou školu Jílkova, Jílkova ul. 1700/
3, Praha 6 – Břevnov a Mateřskou školu v Praze – Kunraticích, Předškolní ul. 880/1.
V Mateřské škole v Kunraticích se třídí především papír, nápojové kartony a baterie.
Mateřská škola v Praze 6 – Břevnově třídí papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad a nápojové kartony
a od listopadu 2007 školka obdržela i kontejnerek na monočlánky.
Do jednotlivých tříd nebo na patra školy Pražské služby, a.s., dodaly vnitřní odpadkové koše na tříděný sběr
výše uvedených komodit.
Svoz odpadu probíhá z nádob na tříděný odpad
v pravidelném režimu. Všechny děti z obou školek se velice aktivně zapojily do třídění odpadů.
Bioodpad z kuchyně (tvořený rostlinnými zbytky) nebo
ze zahrad mohou občané zdarma odevzdat na kompostárně v Malešicích nebo na deseti sběrných dvorech města.
Nejlepší je mít vlastní kompost na zahradě.
Vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, mobilní telefony, výpočetní technika,…) lze odevzdat zdarma na deseti sběrných dvorech hl. m. Prahy nebo při nákupu nového spotřebiče přímo v prodejně kus za kus. Pneumatiky
odeberou také sběrné dvory v ceně 25 kč/kus.
Nebezpečný odpad (rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, barvy, lepidla,…) se může zdarma odevzdat na sběrných dvorech nebo na 12 stabilních sběrnách nebezpečného odpadu. Občané také mohou využít mobilní sběr nebezpečného odpadu – 250 tras po osmi zastávkách po
celé Praze. Informace o zastávkách na trase lze dostat na
příslušném úřadu městské části.
Monočlánky (baterie) lze navíc odevzdat na úřadech
městských části nebo v budově Magistrátu hl.m.Prahy, dále
pak na všech základních a středních školách.
Pro objemný odpad jsou pravidelně přistavovány velkoobjemové kontejnery, do kterých lze zdarma odložit vysloužilý nábytek z domácnosti – skříně, židle, stoly, koberce apod. Dny, kdy bude velkoobjemový kontejner přistaven,
občané zjistí na úřadech městských částí nebo na jejich
internetových stránkách. Nábytek také zdarma odeberou
na všech deseti sběrných dvorech hl. m. Prahy.
Do popelnice na směsný odpad dále nepatří stavební suť. Tu mohou občané Prahy odevzdávat zdarma do 1
m3 za měsíc ve sběrných dvorech hl.m.Prahy. Pokud
stavební sutě vznikne více, musí ji občan předat oprávněné osobě (firma zabývající se odstraňováním stavebního
odpadu – lze najít na internetu).
Více informací naleznete na envis.praha-mesto.cz/
odpady.

Sběrné dvory hl.m. Prahy a dispečinkový způsob odvozu odpadu
Sběrné dvory tvoří nedílnou součást systému
nakládání s komunálním odpadem na území hl.m. Prahy.
Slouží pro obyvatele Prahy k odkládání vybraných
druhů odpadů - objemný odpad, stavební odpad do 1m3,
odpad ze zeleně, dřevo, kovy, papír, sklo a plasty, nápojové
kartony, nebezpečné odpady.V rámci zpětného odběru lze
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odložit i vyřazená elektrozařízení.
Fyzické osoby s trvalým pobytem na území města mají
možnost odkládat odpady zdarma (kromě stavebního odpadu v množství nad 1m3 na osobu a měsíc a kromě pneumatik). Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání a fyzické osoby, které neprokážou svůj trvalý
pobyt na území města, mohou odpad odložit za úplatu, která
kryje náklady na další využití nebo odstranění odpadu.
Provozní doba všech dvorů je:
Po – Pá
830 – 1800 hod.,
v zimním období
830 – 1700 hod.,
v So
830 – 1500 hod.
Pozn.red.: Občanům Klánovic bude zřejmě svou polohou
nejlépe vyhovovat Sběrný dvůr hlavního města Prahy,
Chvalkovická 3, Praha 20 – Horní Počernice. Jeho provozovatelem je Odbor místního hospodářství ÚMČ P20, telefon do dvora 281 924 959.
Navíc je pro občany, kteří nemohou sami odvézt odpad
do sběrných dvorů, zavedena nadstandardní placená
služba - objednávkový (dispečinkový) způsob odvozu
odpadu, který je prováděn na základě písemné objednávky
zaslané faxem, emailem, poštou nebo osobně objednané
na vybraném sběrném dvoře. Cena je stanovena za
naložení odpadu (rozhoduje množství) a za ujeté kilometry.
Následné uložení odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické
osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma.
Výjimku tvoří pouze pneumatiky (25 Kč za kus) a stavební
suť (nad 1 m3 je zpoplatněna). Je možné odvézt veškerý
odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře
hlavního města Prahy.
Dispečinkový způsob odvozu odpadu je možné
objednat na následujících 7 sběrných dvorech hl.m. Prahy.

Podrobné informace o sběrných dvorech hl.m. Prahy
najdete na internetových stránkách http://envis.prahamesto.cz - odpady - informace pro občany.

informace z výborů a komisí

Z jednání dopravní komise
Dopravní komise se sešla 19. listopadu, jako host
se začátku jednání účastnil p. JUDr. Kučírek. Seznámil
členy komise s problematikou přístupu k jeho nemovitosti č.p. 85 – Nové Dvory a požádal o úpravu dopravního značení vjezdu do lesa tak, aby mohl dotčenou
nemovitost po rekonstrukci i dopravně užívat tak, jako
užívá vlastní nemovitost každý občan bydlící v intravilánu
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Klánovic – totéž se vztahuje na vlastníky nemovitostí na
západní straně lesa. Komise vzala vysvětlení na vědomí
s upřesněním, že texty dodatkových tabulek je nutno doladit jednáním s DI Policie ČR.
P. Červenka doručil slíbený materiál zpracovaný Ing.
Horníčkem, týkající se zobousměrnění Axmanovy ulice.
Materiál byl přijat s tím, že po prostudování a porovnání
s kolaudační dokumentací komunikace bude projednán
s ODŽP Praha 21, případně následně s DI Policie ČR.
Členové projednali výsledek schůzky se zástupci Kynologického klubu, Fotbalového klubu, p. Křížkem (restaurace K-Klub) a zástupcem Campingu Praha ve věci potřeby parkovacích míst v lokalitě koupaliště.
Z navržených principů řešení vybrali princip kolmého stání v jedné řadě podél ulice V Jehličině upravený tak, aby
byl zachován ochranný chodník umožňující pěším návštěvníkům lesa bezkolizní přístup od koupaliště do lesa.
Definitivní řešení je třeba přesně zaměřit a graficky zpracovat – výsledek bude také použit při projektu rekonstrukce komunikací v dané oblasti. Průběžné informace budou
předány zastupitelům a iniciátoru akce p. Stöhrovi.
K projektu pro územní rozhodnutí na rekonstrukci ul.
Blešnovské byla podána zpráva z jednání MČ Praha-Klánovice (p. starosta Hrabal, pí Vayhelová, p. Losert) se ZAVOSem (inženýring dopravních staveb v Praze-Klánovicích) a VSV Engineeing (projektové práce, dokumentace). Nejdůležitější je, že šířkovým omezením Blešnovské (TV Klánovice etapa 0003) je pevná hraniční čára
lesa, která je nepřekročitelná. Provozní oprávněné připomínky obyvatel bude řešit dokumentace ke stavebnímu povolení, ve které budou zakotveny i požadované
bezpečnostní prvky.
Dále byl projednán dopis starosty p. Ing. Heroudkovi,
řediteli Odboru dopravy MHMP, který shrnuje, co bylo
v Praze-Klánovicích uděláno z hlediska bezpečnosti
v silničním provozu, co je třeba zajistit (např. přechod
„Riegrova“, měření rychlosti vozidel s indikací u ZŠ) a co
„trápí“ MČ v širším měřítku. Byly zmíněny: silniční obchvat P 21, Jižní tangenta včetně vymezení tranzitní
dopravy, kruhová křižovatka u Šestajovic s komunikací
611 a dále drobnější záležitosti, týkající se průjezdních
možností linky MHD č. 261. V diskuzi k prevenci došli
členové k závěru, že pro děti MŠ a 1. i 2. třídy ZŠ by bylo
vhodné uskutečnit seznámení s pravidly pro bezpečný
pohyb na ulicích profesionálními pracovníky MP
za spoluúčasti místních členů MP HMP. Jen nevím, jak
dětem objasňovat výhody dopravních předpisů a dopravního značení, když jsem byl svědkem superarogance:
21.11. v 9:00 projel přechod na červenou osobní automobil rychlostí minimálně 50 km/h, a to v okamžiku, kdy
na svoji zelenou začala přecházet celá třída malých dětí
směrem k budově čp. 1! Nestačil jsem zaregistrovat ani
typ, ani registrační značku či SPZ. Dotyčný takyřidič by se
měl nad sebou zamyslet – co když mu nějaký jiný neobyčejný řidič „smete“ jeho dítě (nebo blízkého) jinde?!
V různém byly probrány drobnější případy, podána informace o rekonstrukci komunikací V Soudním – Medinská a otázky údržby vsakovacího pásu v ulici Axmanově
včetně závad v přisvětlení vyznačených přechodů.
Zprávu sestavil
Jaroslav Losert
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z bloku zastupitele

O grantech a mecenáších
Žijeme v době posedlé granty. Peníze odtékají do různých směrů, přičemž efektivita jejich využití není vždy jednoznačná. Občas jsme svědky (nebo přímými účastníky)
sporů, proč jeden dostal hodně, druhý méně a třetí třeba
nic. Také u nás v Klánovicích se přidělují peníze na volnočasové aktivity. Právě teď mají činovníci spolků a další
nápadití lidé možnost zareagovat na vyhlášený grantový
program, jehož podmínky jsme schválili na listopadovém
zasedání zastupitelstva. Asi nemusím připomínat, že uzávěrka žádostí je 18.prosince.
Po minulé zkušenosti vím, že rozhodování o grantech
není nic jednoduchého. Každý ze zastupitelů (a členů grantové komise) má jiné priority a možná i favority. Proto očekávám ostré výměny názorů a poté nespokojené ohlasy
těch, kteří nedostali přesně to, co požadovali.
Je otázkou, jestli by leckteří žadatelé měli spoléhat především na dávky z veřejných prostředků. Činnost životaschopných spolků jistě nemůže být závislá
pouze na grantech. Vždyť jsou i jiné způsoby, jak získat
potřebné finance! V klánovickém prostředí se spolkařům a pořadatelům všemožných akcí nabízí nevyužitý
sponzorský potenciál, který nám leckde mohou právem
závidět. Určitě tu žijí dobří lidé s mecenášským cítěním.
Ti, kteří rádi pomohou a podpoří prospěšné aktivity.
Vlastně stačí málo: aby jedni i druzí svobodně spojili
síly. Dokážou to?
Jiří Karban (SNK ED)
zastupitel MČ Praha-Klánovice
email: j.karban@centrum.cz

Rezignace na funkci člena
a předsedy finančního výboru
Dne 30. října 2007 jsem rezignoval na funkci
člena a předsedy finančního výboru. Rád bych zde částečně zdůvodnil toto rozhodnutí. Vedla mne k tomu souhra událostí soukromě pracovního charakteru (potřeba více se věnovat vlastní firmě Český Web, a.s., a
pečovat o nové podnikatelské investice provedené
v letošním roce) s vývojem mého vícestranného veřejného angažmá v Klánovicích. Bohužel jsem
v posledních několika měsících pocítil značnou dávku
demotivace k pokračování tak širokých veřejných
angažmá. Další detaily zde nechci uvádět. Mým osvědčeným př ístupem k jakékoli činnosti je snaha o
maximalizaci poměru mezi dosaženým výsledkem (užitkem osobním či společenským) a vloženou energií. Důsledkem řádného bilancování těchto poměrů u jednotlivých mých - snad veřejně prospěšných - aktivit je nutná
eliminace těch veřejných angažmá, kde je tento poměr
mimořádně nízký. Dělám to zejména proto, aby ty z mých
důležitějších veřejných aktivit v Klánovicích (Klánovické fórum a KC Beseda či členství v Zastupitelstvu)
zůstaly prozatím smysluplné.
Ing. Petr Kubíček
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rozhovor

S předsedkyní Komise životního
prostředí
Poté, co jsme na stránkách Zpravodaje představili
všechny členy klánovického zastupitelstva, chtěli bychom
pokračovat rozhovory s předsedy jednotlivých komisí.
Dnes začínáme s předsedkyní Komise životního
prostředí, Mgr. Jarmilou Horníčkovou.
Jak byste se našim čtenářům představila, co Vás
přivedlo do Klánovic a co k péči o životní prostředí?
Jsem rodem Pražák, vyrůstala jsem v Dejvicích a odmalička jsem se velmi zajímala o živou přírodu. Chovala jsem doma všemožná zvířata, během středoškolských studií pracovala jako „Zodpovědný zpravodaj“
Státní ochrany přírody a posléze vystudovala obor
„Ochrana a tvorba životního prostředí“ na Přírodovědecké fakultě UK. Pracovala jsem nejprve v Ústavu
silničního hospodářství, kde jsem měla na starosti posuzování tras budoucích silnic z hlediska jejich dopadů
na životní prostředí. Po návratu z mateřské dovolené
je hlavní náplní mé práce zpracování ekologických
studií, včetně tzv. procesu EIA (tzn. posuzování vlivů
staveb na životní prostředí). V Klánovicích bydlím 9 let,
mám dvě děti školního věku. Ve zdejší Komisi ŽP mě
uvítali hlavně díky mému odbornému zaměření. Když
nemoc znemožnila pí. Vilgusové vykonávat práci
předsedy, jmenoval mě p. starosta na její místo.
V posledních více než dvou letech je asi nejčastěji
diskutovanou otázkou v Klánovicích, zda se má nebo
nemá postavit v místním lese golfové hřiště. Jak se k tomu
stavíte jako odborník?
Myslím si, že Klánovický les představuje jedinečnou hodnotu, golfových hřišť je v okolí několik a stavějí se další.
Argument zastánců stavby, že půjde jen o zásah do malé
části lesa, se podle mě nezakládá na pravdě. Kvůli golfovému areálu by došlo například ke změně úrovně
hladiny spodní vody, což by mělo vliv na les celý. Zásahy do lesa se sníží jeho přirozená odolnost. Nedávný
orkán Kyrill napáchal nejvíce škod právě na místech
předchozí těžby dřeva, kde se stromy dosud obklopené
jinými ocitly na okraji porostu a nebyly připravené náporu
větru odolávat. Provoz areálu by představoval výrazné
narušení prostředí pro všechny rostliny i živočichy v lese
a tím výrazné snížení biodiverzity – mnohé druhy by
zde vyhynuly. Dráhy by jistě poškozovala divoká prasata,
kterých tu žije značné množství. Co s tím? Vystřílet
všechnu černou zvěř v okruhu několika desítek kilometrů, což je vzdálenost, kterou prasata mohou urazit za
jednu noc? Nebo areál oplotit – to ale investor zatím
jednoznačně odmítá. Další, neméně důležitou otázkou
je zátěž celého lesa i sousedních Klánovic během
stavby, při níž by se musely odvézt desetitisíce tun
původní zeminy a přivézt materiál nový. Argument golfistů, že les je z části náletový a tudíž méněcenný, rovněž
neobstojí. Původní lesy vznikaly bez zásahu člověka ze
semenáčků a byly tak vlastně všechny „náletové“. Přirozenými druhy stromů v lokalitě Klánovic jsou duby a
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habry. Až člověk, s cílem vyšších zisků, začal vysazovat monokultury často v dané lokalitě nepůvodních
dřevin (smrk, borovice). Na mnoha příkladech z praxe
vidíme, že tento trend je nežádoucí a vzniklé porosty
méně odolné. Do budoucna se proto plánuje změnit
skladbu dřevin v Klánovickém lese směrem
k původnímu stavu, tj. s větším zastoupením listnatých
stromů. Les roste desítky let, vykácet ho lze za několik měsíců. Je samozřejmě možné uskutečnit plány investora a část lesa změnit na golfové hřiště. Musím se
ale ptát: Je to pro naši společnost přínosné? Ve věci
jsem očekávala fundovanou diskusi, která by ozřejmila skutečný stav. Bohužel, zatím se zdá, že se investor
vydal jinými cestičkami.
Jakými dalšími problémy se v komisi zabýváte?
Komise by měla fungovat jako poradní orgán starosty.
Máme např. za úkol posuzování záměrů kácení stromů, vyjadřujeme se rovněž k plánům výstavby nových
domů z hlediska velikosti zpevněných ploch . V souladu
se současnými trendy by hledisko zásahu do životního prostředí mělo být klíčové pro veškeré dění v obci.
Místo toho se ale často setkávám s tím, že mnozí lidé
považují naši komisi za „nutné zlo“. O ekologii se hodně mluví, ale málokdo ji bere vážně. Často se
k otázkám kácení stromů a výstavby domků dostáváme až ve chvíli, kdy už je takřka vše rozhodnuté. Ke
zvýšení účinnosti našich stanovisek by bylo třeba i legislativních změn.
Na závěr trochu osobní otázka: Bydlíte tu ráda?
Rozhodně ano. Myslím si, že kontakt s přírodou člověka změní, trochu uklidní v dnešní uspěchané době.
Také se mi zdá, že tu lidé mají k sobě blíž.
Děkuji za rozhovor a přeji úspěch nejen v práci pro
přírodu (i tu klánovickou).
Ptal se a naslouchal
Tomáš Ruda

Dvorní fotograf Klánovického
lesa
Radomír Kůla,
původním i současným povoláním
dělník. Zaujatý fotoamatér, vítěz celostátní soutěže
barevné fotografie
O cenu Kar la
Schnizela v kategorii reportáž dokument, blogger iDNES,
milovník poezie a červeného vína, rád jezdí na kole.
V červenci letošního roku nezištně poskytl desítky
svých fotografií sdružení Újezdský STROM v rámci úsilí
o zachování Klánovického lesa.
Kdy a čím jste poprvé fotil?
Poprvé jsem fotil pionýrem, to je takový bakelitový fotoaparát. Ale tím jsem udělal jenom pár záběrů. Opravdu jsem začal fotit flexaretem, nebo flexaretou? Já mu
říkám flexaret.Ve škole jsem chodil do chemického
kroužku. A právě v rámci kroužku jsme se učili dělat
fotografie a tím jsem s fotografováním začal.
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Mají vaše fotografie nějaký společný motiv, nějaké
ústřední téma?
Netroufal bych si tvrdit, že mají společné téma. Ale je pravda, že mě hodně zajímá krajina. Ano, nejblíže mám přeci
jenom ke krajině, považuji se za krajináře. Ale mě zajímá
všechno. Doslova a do písmene všechno, neomezoval
bych se jen na krajinu. Shodou okolností jezdím z práce
na kole přes les, takže fotím krajinu, přesto bych toho chtěl
fotit mnohem víc.
Chystáte v nejbližší době výstavu fotografií
v Klánovicích?
Pokud se budeme bavit o fotografiích lesa, nemusíte mi
věřit, ale mně vůbec nejde o to, abych někde ukazoval
zrovna svoje snímky. Rád bych ukázal, jak je Klánovický
les hezký a zajímavý. To je můj hlavní motiv. V tomto smyslu
bych rád uspořádal v Klánovicích výstavu – výstavu o lese.
A je úplně „šuma fuk“, jestli na ní budou fotografie někoho
jiného, nebo moje.
Jako fotograf jistě na Klánovice nahlížíte z velmi
nestandardního úhlu pohledu. Máte v Klánovicích – z
pohledu fotografa – nějaké oblíbené místo nebo zákoutí,
nepočítáme-li les?
Ne. To asi ne. Já mám spíše různá období. Někdy mě,
pravda, nějaké místo zaujme. Řekněme nějaký kus trávy
nebo keř hlohu, a já v něm vidím něco, co je opravdu hezké, a pak se to pokouším vyfotit. No a jestli je to zrovna
v Klánovicích, nebo v pralese na Sumatře... Klánovice jako
obec, upřímně řečeno, nemají žádný orientační ústřední
bod, alespoň podle mého názoru. Ale ano, jsou tam zajímavá místa v některých zahradách, občas mě také zaujme některá ulice, třeba rozkvetlé trnky v Blešnovské.
Já jsem prostě trochu zaměřený na detail.
Vytváříte jako krajinář především cykly, nebo spíše
vybíráte po návratu z lesa jednotlivé fotografie?
Mně se fotografie odjakživa automaticky řadí do cyklů.
Cyklus je rozvláčnější, řekněme. Ale dává vám zkrátka
širší výrazové možnosti. Můžete to, co chcete říci, vyjádřit pomocí většího množství fotografií. Vyjádřit totéž jednou z nich by bylo těžší. Samozřejmě, otázka je, zda by
to vůbec bylo možné, zda by to nebyla přílišná zkratka.
Fotíte na filmy, nebo digitálem?
Já jsem náruživý zastánce digitálu. Ve dvacátém prvním
století fotit na film, to je asi jako kdybyste si naskočila do
kočáru s koňmi, kočár i koně byste měla na nějakém přívěsu, ten přívěs bychom zahákli za auto a teprve potom
by auto s přívěsem někam jelo. Fotografové, kteří fotí na
film, svoje fotky takzvaně digitalizují. To znamená skenují
ať už negativ nebo pozitiv, což je s odpuštěním hloupost.
Digitál je pro fotografa požehnání. A co jsem se nadělal
klasických fotek!
Kolikrát asi tak zmáčknete spoušť, než vyberete fotografii,
s kterou budete spokojený?
Otázka na tělo. Já jsem v tomhle ohledu velmi neskromný. Myslím si, že nejsem špatný fotograf. Něco vidím a
chci to vyfotografovat. Je to spíš otázka technická. Udělám víc fotografií ne proto, že bych se bál, že technicky
nezachytím, co vidím na matnici. Velká otázka je, zdali se
mi podařilo zachytit to, co se mi líbí, co mne zaujalo.
Udělám světlejší a tmavší snímky, nebo něco mezi tím,
protože na displeji digitálu přesně tonalitu neposoudíte,
záleží na tom, z jakého úhlu se na něj díváte. Podle histo-
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gramu se zorientujete a vyhodnotíte to, můžete potom
komisí
výborů
fotografiizna
počítači alibovolně
upravovat, ale já osobně
mám raději co nejméně zásahů. Udělám třeba deset fotografií toho samého motivu, a to i když mám fotoaparát na
stativu, trošku doleva, nebo doprava, vždycky to může
být malinko lepší. Nepřátelé digitálu, staromilci, tvrdí, že
digitál svádí k cvakání. Může to být pravda, ale nic to
nemění na tom, ať už cvakáte, nebo necvakáte, jestli na
té fotografii něco pořádného máte, nebo ne. Když nevidíte, co máte fotit, můžete cvakat donekonečna. Navíc se
na digitálu mohu podívat na displej a rovnou posoudit kompozici fotografie. Celý proces probíhá elektronicky a je
tudíž ekologický. Nejsou potřeba žádné chemikálie, voda
atd. Abych se vrátil k Vaší otázce, odpad je asi třetina
fotek.
Co nesmí chybět dobrému fotografovi (kromě fotoaparátu)?
Pravděpodobně ti lidé mají nějaký dar od přírody: vidět
něco víc. A jako výrazový prostředek použijí fotoaparát.
Já bych nedokázal to, co můj milovaný básník František
Halas. Nedokázal bych to, co on, poskládat běžná slova,
vytvořit z nich krásnou báseň, on by možná zase neviděl,
co vidím já. To byl pouze příklad, Halas je samozřejmě
velikán. Krásou jsme obklopeni, je jí tolik, že už ji ani
nevnímáme. Dobrému fotografovi nesmí chybět schopnost toto vidět a zachytit, já osobně tomu říkám „dostat
do foťáku“. Někdy je to pro mne velký problém. Nedaleko
Klánovic (necelou hodinku na kole) je vrch Klepec, něčím
mne přitahuje, má své velké kouzlo. Dosud jsem si na
tom kopci vždy vylámal zuby. Nejsem schopen ho vyfotit,
přestože jsem to nejednou zkoušel, a přál bych si, aby se
mi to podařilo. Snad k němu někdy naleznu cestu.
Kde čtenáři KZ mohou, kromě webových stránek
STROMu, najít vaše fotografie?
Mám vlastní stránky www.klanovickyles.com, v nejbližších
týdnech tam přidám další snímky lesa, za letošek mi jich
dost přibylo. Nejpozději začátkem ledna to bude fungovat.
Nyní je tam něco přes sto fotografií, ale zatím to nesplňuje
moje představy. STROM udělal pro les hodně a já si těch
pánů hluboce vážím, ale myslím si, že výrazové
prostředky fotografie jsou ještě mnohem širší, a daly by
se tudíž pro les ještě lépe využít. Já mám nějakou
představu o webových stránkách a ideální by bylo,
kdybych sehnal programátora, kterému bych vysvětlil, o
co mi jde. Scházeli bychom se tak dlouho, dokud by
výsledek neodpovídal našim představám. Programátora
zatím nemám, ale doufám, že i mně samotnému se podaří
přiblížit vlastním představám.
Doporučil byste čtenářům KZ nějakou výstavu
fotografií?
Do třetího února je v domě U Kamenného zvonu výstava
Jindřicha Štreita, a to je teda „bomba“. Štreit je vynikající
dokumentarista (pod pojmem dokument se rozumí výtvarně pojatá reportážní fotografie). Je to prostě skvělá
výstava, na kterou je potřeba zajít ne jednou, ale dvakrát,
nebo dokonce třikrát. Jindřich Štreit má soubornou výstavu
u nás vlastně poprvé. A je to výstava, kterou by neměl
opomenout ani člověk, který se o fotografie nezajímá.
Lydie Boukalová,
Alžběta Dvořáková
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obchod a služby

Nově v klánovické cukrárně
Klánovická cukrárna v komplexu Bazaru má od listopadu opět otevřeno. Po víc než měsíční pauze ji provozuje nový nájemce, pan Oldřich Kukla z Úval, který
zvítězil v konkursu naší radnice. Pan Kukla provozuje
již druhým rokem podobnou cukrárnu v Úvalech, tam
má ale zároveň cukrářskou výrobnu. Jak uvádí, je velkou výhodou, když prodává výrobky ze své dílny, neboť může ručit za to, co obsahují (v této souvislosti
upozorňuje na máslo a pravou šlehačku).

Uspořádání cukrárny se příliš nezměnilo (posadit
se můžete k jednomu ze tří stolků), je však vybavena
novým nábytkem, neboť předchozí provozovatelka si
ten svůj odnesla. Těžištěm prodejního artiklu jsou již
zmíněné cukrářské výrobky, můžete si tu koupit také
bonbóny, lízátka a další sladkosti. Navíc tady – zatím
zkusmo – prodávají také chlebíčky. Uvaří vám tu preso
z pravé italské kávy Lavazza a nabídnou další alko- i
nealkoholické nápoje. Cukrárna přijímá objednávky na
dorty, zákusky, minizákusky a již zmíněné chlebíčky a
aktuálně také na vánoční cukroví Na léto se chystá
prodej nanuků i porcované zmrzliny a výroba zmrzlinových pohárů. Otevřeno je zatím každý den od 10 do
18 hodin, doba se časem může změnit podle zájmu
zákazníků.

Popřáli jsme panu Kuklovi, ať se mu v Klánovicích
líbí a daří, a přislíbili, že se v článku zmíníme i o tom,
že do cukrárny hledá další prodavačku s úvazkem dle
dohody.
Sepsal a ochutnal
Tomáš Ruda
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bezpečnost

Věci ponechané ve vozidle
i stavební materiál lákají zloděje
Po určité době opět došlo na území Klánovic
k několika vloupáním do vozidel. Zloději se přitom pečlivě vyhýbají místům, která jsou pod dohledem našich čtyř
bezpečnostních kamer, a při své práci jsou velmi obratní
a rychlí. Období blížícího se konce roku, předvánoční
shon a zkracující se den přitom každoročně zvyšují jejich
aktivitu, a to nejen u tohoto typu trestné činnosti. Městská policie i Policie ČR věnuje tomuto problému zvýšenou pozornost a doporučuje neponechávat jakékoliv
cennější věci viditelně ve vozidle, a to ani při jeho krátkodobém opuštění.
Cílem zlodějů se stal i stavební materiál, a to konkrétně měděné okapové žlaby a svody, měděný kabel a elektrické kalové čerpadlo u novostavby umístěné v jižní části
Klánovic. Ačkoliv jde spíše o ojedinělý případ v Klánovicích,
přesto lze stavebníkům doporučit lepší zajištění stavebního materiálu proti případnému odcizení.
Pohodový Advent, veselé Vánoce a šťastný nový rok
bez výše uvedených nepříjemných zážitků všem občanům Klánovic přeje
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

Hasičům práce přibývá
Během pr vních devíti měsíců letošního roku
zasahovaly jednotky požární ochrany u vůbec největšího
množství mimořádných události přinejmenším za
posledních osm let. I když zemi letos netrápily sněhové
kalamity nebo záplavy, extrémně vzrostl zejména počet
živelných pohrom – zde se projevil orkán Kyrill. Proti
stejnému období roku 2006 také výrazně narostl počet
požárů – byl nejvyšší od roku 2003.

Od počátku roku zasahovaly jednotky PO celkem u
93 474 událostí, což je o 7% více než ve stejném období
roku 2006. Na nárůstu počtu zásahů se bezesporu
podílely zejména rozmary přírody, např. vichřice a sucho.
Nejvíce narostl počet případů živelných pohrom,
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zejména větrné smrště. Hasiči vyjeli k 9 659 těmto
událostem, což je o 86% více než loni. Ve srovnání
s loňským rokem naopak klesl o 2/3 počet zásahů
spojených s povodněmi, záplavou a dešti. Počet požárů,
které za prvních devět měsíců letošního roku likvidovaly
jednotky PO, vzrostl meziročně téměř o jednu pětinu.
Celkem 17 620 požárů tak tvořilo 18,9% ze všech událostí
se zásahy hasičů. Požáry za toto období způsobily škody
za 1 494,2 mil. Kč, 96 lidí při požárech zemřelo a dalších
742 lidí utrpělo zranění. Odhaduje se, že jednotky požární
ochrany dokázaly před zničením uchránit majetek ve výši
4,8 mld Kč. Nejčastější příčinou požárů byla již tradičně
nedbalost dospělých – zejména při kouření nebo
manipulaci s otevřeným ohněm. Mezi časté příčiny patří
i technické závady – podíl 13,7% vč. topidel a komínů,
jejich počet se ale proti loňsku snížil. Naopak o 8% vzrostl
počet úmyslně způsobených požárů a o 10% se zvýšil
počet požárů způsobených hrou dětí s ohněm. Jednotky
PO za prvních devět měsíců letošního roku také
zasahovaly u 15 581 dopravních nehod, což je meziroční
nárůst 14%. Celkově u nehod hasiči bezprostředně
zachránili 2 193 osob.
Jednotky zasahovaly nejčastěji v lednu, nejméně naopak
v únoru. Nejvytíženější byly v pátek, naopak nejméně
často vyjížděly v neděli.
podklady čerpány z Hasičských novin

Příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku
2008 mnoho štěstí, zdraví, pohody a co nejméně událostí, kdy bychom u Vás museli zasahovat, vám všem
přejí klánovičtí hasiči
Václav Musil,
starosta SDH Klánovice

politické události

MS ODS Praha Klánovice
oznamuje
Nové vedení ODS, zvolené na sněmu v lednu r.
2007, se začalo důsledně zabývat vnitřní organizací
strany a konceptními otázkami. V mezidobí od března
do září 2007 vypracovalo základní dokumenty, které
položily základ ODS jako místního sdružení demokratické, liberální, politické strany, která si především
klade za cíl vyvíjet činnost, vedoucí k uklidnění vyhrocené politické situace, a umožnit nově zvolenému
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zastupitelstvu výkon samosprávy MČ Klánovice ve
volebním období r. 2006-2010.
Na sněmu dne 9.10.2007 byly předloženy a přijaty dva základní dokumenty:
a) Jednací řád - dokument, blíže upravující vnitřní záležitosti strany
b) Koncepce strategie MS ODS
Ad a) Jednací řád upravuje vnitrostranická pravidla a
stanoví demokratičtější zásady pro přijímání členů
(rozhoduje 2/3 většina členů MS ODS).
Ad b) Koncepce strategie MS ODS obsahuje část politickou, tj.stanoví metody spolupráce a komunikace
MS ODS s veřejností včetně prostředků, které při nich
budou využívány tak, aby se vytvořila zdravá rovnováha mezi činností stranickou a občanskou vedoucí k
obecnímu prospěchu. Druhá, odborná část, obsahuje
Osnovu a základní teze (koncepce rozvoje), zabývající se koncepcí Klánovic z pohledu historického vzniku, urbanistického rozvoje, ekonomického růstu a řízení samosprávy.
Zpracovatelem koncepce rozvoje se stal zastupitel
za MS ODS, architekt Jiří Turek, který jako předseda
komise pro rozvoj a výstavbu byl rozhodnutím starosty
a zastupitelstva pověřen vypracováním tohoto
dokumentu.
Rada MS ODS podporuje vypracování koncepce
a vyvine veškeré politické úsilí, aby o budoucnosti Klánovic plánovitě a koncepčně rozhodovali zastupitelé
jako zástupci občanů zde žijící, a aby místní samospráva byla očištěna od nadbytečných administrativních postupů v rámci dodržování zákonnosti.
K dosažení těchto cílů bude vedení ODS využívat spolupráce především s odbornou veřejností a s vlastní
politickou representací v otázkách obecní povahy,
které se dotýkají celé veřejnosti bez rozdílu, jako jsou:
životní prostředí, doprava, infrastruktura, bezpečnost
aj.obecní záležitosti.
Zároveň apelujeme na zastupitele, včetně pana
s t a r o s t y, k t e ř í z a s t u p i t e l s k ý m a n d á t n a by l i
v komunálních volbách v r. 2006, aby zanechali osobních útoků a zcela vážně a se vší odpovědností, k níž
se zavázali složením zastupitelského slibu, se věnovali v ě c n ě veřejným záležitostem a za tím účelem očistili KZ od opakovaných, pro nezasvěcenou
veřejnost obtěžujících „vnitrostranický úvah a rozprav
a bezbřehých polemik“, aby bylo naplněno jeho
původní poslání, spočívající v informovanosti veřejnosti o obecním dění v Klánovicích, bez ohledu na
politickou příslušnost jednotlivých přispěvatelů.
Děkujeme za pochopení.
Rada MS ODS Praha Klánovice,
7. 11. 2007
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Základní umělecká škola

z mateřské školy
Jako každý rok, i letos v listopadu vyprovodily děti z mateřské
školy broučky a berušky k zimnímu spánku.

Praha 9, Učňovská 1
Naše pobočka:
v učebnách ZŠ Slavětínská 120, Praha 9, Klánovice
tel: 266 106 726, 731 571 323 , e-mail: zus@234.cz,
www.umeleckaskola.cz

Čtyři otázky pro paní učitelku
Hanku Sieglovou

Vážení čtenáři,
Dne 3.9. 2007 jsme zahájili hudební výuku
v Klánovicích otevřením klavírních a kytarových tříd.
Individuální výuku (jeden žák na vyuč. hodinu) na místě zajišťují tři naši aprobovaní pedagogové. Zájemci o
další nástroje prozatím docházejí do naší pobočky
v učebnách ZŠ Polesná 1690, Praha-Újezd nad Lesy.
Vzhledem k velkému zájmu o studium však plánujeme
pro příští školní rok počet hudebních předmětů
v Klánovicích rozšířit.

Paní učitelko, kde jste se narodila a jak jste se dostala právě do Klánovic?
Já jsem se narodila v Praze a bydleli jsme, myslím asi do
tří nebo do čtyř let mého věku, na Vinohradech. V roce
1975 koupili rodiče v Klánovicích dům, takže jsme se přestěhovali a bydlíme od té doby v Klánovicích.
Pokud byste nebyla učitelkou, jaké jiné povolání by
Vás lákalo?
To vím hned. Já bych chtěla být prodavačkou v knihkupectví. Moc by se mi líbilo prodávat knížky a v těch knížkách si číst, těšit se s nimi.
Tak to už trochu předjímáte další otázku: „Jaké jsou
Vaše zájmy a koníčky?“
Čtení ve volných chvílích, ale těch moc není, protože mým
hlavním koníčkem je rodina. A z toho vyplývá další koníček – sport. U nás doma se všichni věnujeme turistice,
lyžování (sjezdu i běhání), rádi plaveme, surfujeme, hrajeme míčové hry.
Máte 3 děti doma a 27 dalších ve škole. Dá se říci, že
jste mezi dětmi téměř nepřetržitě. Co Vám to přináší (a
co Vám to bere)?
V každém případě je s dětmi velká legrace, musím se
s nimi opravdu hodně smát. Na druhou stranu se s nimi
musím také hodně zlobit. Ale děti mi předávají energii,
radost a bezstarostnost, tu zejména obdivuji. Co mi to
bere? No, někdy je člověk z dětí řádně unaven. Moje povolání asi také brousí nervy.
Lydie Boukalová

Pro začínajícího hudebníka je velmi důležité naučit se chovat na koncertním pódiu, zvládnout případnou trému a působit přesvědčivým dojmem. Přestože
se naši žáci se svými nástroji seznamují pouhé tři měsíce, budou moci prezentovat své hudební dovednosti
na dvou interních koncertech dne 3. a 4. prosince
2007 v KC Beseda - Slavětínská 120, Praha-Klánovice. Ve stejném sále dne 12. prosince 2007 proběhne i vánoční koncert s vybranými žáky a soubory. Tyto
akce jsou bezplatně přístupné pro veřejnost. Počet koncer tů se bude s rostoucím počtem žáků dále
v následujících obdobích zvyšovat. V oblasti Prahy 3
nyní pořádáme přes sto nejrůznějších koncertů ročně.

z klánovické školy
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Naše škola má pro tento rok přichystanou i jednu
novinku. Zahájili jsme totiž provoz vlastního nahrávacího studia, které se nachází v hlavní budově školy - Učňovská 1, Praha 9, Jarov. Vysoce kvalitní zvuková technika v kombinaci s moderním koncertním sálem
nabízí nové umělecké možnosti pro žáky školy ze všech
našich pracovišť. Žáky navrhuje pro natáčecí frekvence svými pedagogy. Vedle sólových výkonů a komorních seskupení je studio schopno pojmout i naše největší soubory (13.12. probíhá v sále školy křest vánočního CD pěveckého sboru a v lednu 2008 bude natáčet CD padesátičlenný školní dechový orchestr). Více
infor mací o činnosti školy je k dispozici na
www.umeleckaskola.cz.
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Vše o honitbě Blatov

Použité fotografie: Divadlo pod úrovní, Újezd nad Lesy,
závěrečný koncert dne 5. 6. 2007

ekologie, příroda

Klánovický les v tisku
O golfu v Klánovicích nerozhodli
Pražský deník 21.11.2007, rubrika Z metropole,
strana 2, autor (eis)
Klánovice: Jednání o devítijamkovém golfovém
hřišti je pozastaveno. Pražští radní včera odložili
schválení či zamítnutí změny územního plánu. Podle Martina Langmajera, radního pro územní rozvoj,
jsou proti záměru vybudovat golf stížnosti. „Až se
vyřeší, budeme dále jednat,“ vysvětlil radní. Domnívá se, že rada změnu územního plánu spíše podpoří. Po změně by už vybudování hřiště nebylo možné.
Pražští radní odsouhlasili jen minimum změn
územního plánu
Zpravodajství ČTK, 20.11.2007, 14:47, rubrika Politika - Praha, Středočes. kraj, ČR, autor tmr
Klánovický les se dnes změny ani zamítnutí nedočkal. Společnost Forest Golf Resort Praha tam
chce vystavět devítijamkové golfové hřiště. Proti
tomu bojují někteří místní obyvatelé, kteří požadují,
aby v územním plánu byl les zanesen jako lesní porost místo současného zařazení do rekreačních a
sportovních ploch. Po změně by už vybudování hřiště nebylo možné.
„Budeme pokračovat až ve chvíli, kdy nám legislativa oznámí, že ty kroky, které obě strany podnikly, jsou v pořádku. Pokud bychom změnu dnes
doporučili ke schválení, tak by se nám mohlo stát,
že bude napadeno i naše rozhodnutí“, vysvětlil Langmajer. To by mohlo být do několika týdnů. Obě strany
podle něj podávají různé stížnosti na druhou stranu,
usnesení zastupitelstva i na metodiku pořizování
změny. Langmajer ale přiznal, že radní změnu územního plánu pravděpodobně podpoří.

V několika uplynulých týdnech se občané Klánovic
mohli setkat s různými články, obrazovými materiály či
osobními názory, týkajícími se návrhu Lesů České republiky, s.p., lesní správy Mělník na uznání honitby
Blatov.
I já osobně jsem měl to „štěstí“, přestože nejsem
místním občanem, že jsem obdržel kromě řady telefonátů a e-mailů i některé výtisky, které byly šířeny. Musím však s lítostí konstatovat, že tyto články jsou ve
své podstatě jednou velkou dezinformací pro občany.
Na konci jednoho z článků kritizujících zájmovou problematiku v souvislosti s panem starostou je dokonce
uvedeno: „To není jen evropská, ale světová rarita, pane
starosto!“ Ztotožňuji se s výrokem, že se nejedná o
evropskou, ale světovou raritu - bohužel primát nemá
pan starosta, ale ti, kteří šíří nepravdivé, demagogické a lživé informace, které snad i cíleně slouží k zastrašování občanů Klánovic či Újezdu nad Lesy před
myslivostí! Nebo snad šíření neseriózních informací
sleduje jiný zájem?
Vzhledem ke skutečnosti, že Lesy České republiky, s.p., lesní správa Mělník podala návrh na uznání
vlastní honitby, dovolte mi, abych zmínil důvody, které
ovlivnily předložení návrhu honitby Blatov.
Myslivost je cílevědomá lidská činnost, která je nejčastěji definována jako chov, zušlechťování, ochrana,
lov a péče o zvěř a její přírodní prostředí. Myslivost
má v naší republice bohaté tradice, založené na dobrovolné spolkové činnosti, která má zároveň velice
široké spektrum působnosti. Za jednu z nejdůležitějších
lze považovat veterinární zajištění daného území –
tedy honitby.
Zákon č. 449/2001 Sb. v § 17, odstavci 3 stanovuje, že každý honební pozemek musí být zahrnutý
do některé honitby.
Za honitbu potom lze považovat soubor souvislých
honebních pozemků, kdy je možné dostat se z jednoho pozemku na dr uhý bez překročení cizího
pozemku (úzké pozemkové pruhy však souvislost
nepřerušují). Z honebních pozemků, které tvoří honitbu,
to jsou především pozemky zemědělské a lesní,
případně vodní plochy. Dikce výše uvedeného zákona
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č. 449/01 Sb. rovněž jednoznačně stanovuje v § 2, odst.
e), které pozemky jsou (tedy ze zákona) nehonební –
tzv. nehonební pozemky. Za takové pozemky se
považují pozemky uvnitř současně zastavěného území
obce, náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště
a parky, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně oplocené stejně jako dráhy, silnice,hřbitovy a
dále pozemky, které mohou být za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy.
Další důležitou skutečností, na kterou byl brán zřetel při tvorbě honitby Blatov, je hranice honitby, jejíž
identifikace v terénu musí být trvalá a zřetelná (viz
zákon č. 449/01 Sb.,§17, odst.3). Navrhovatel musí kromě výměry, druhů kultur a vlastnických vztahů předložit i popis hranice. Právě z těchto důvodů je hranice
honitby vedena v klánovické části ulicí Lovčickou, Slavětínskou, Hrabovskou a Mechovkou, stejně jako na
újezdské části ulicí Staroklánovickou, Starokolínskou,
Polesnou a Čankovskou.
Vážení občané a čtenáři! Pro Váš klid uvádím v přiložené mapce zákres pozemků, které jsou ze zákona
nehonební (šrafováno). Proto se nenechte vyprovokovat či zastrašovat některými zavádějícími informacemi
a tvrzením některých spoluobčanů, že se Vám na Vašich vlastních pozemcích bude pohybovat cizí osoba
nebo dokonce osoba, která bude lovit zvěř!! Návrh na
uznání honitby Blatov byl Lesní správou Mělník předložen, protože to prostě zákon ukládá, a výše uvedené
ulice jsou jmenované v popisu honitby proto, neboť tato
hranice honitby je prostě zřetelná a trvalá.
Na závěr snad jen zbývá dodat, že naprosto identická honitba nesoucí název Hodov se v Klánovickém
lese nachází - a to od Štamberku východním směrem
k Úvalům včetně Škvorecké obory. Většina občanů možná tuto skutečnost ani nezaznamenala, neboť není známa žádná negativní zkušenost s provozováním výkonu práva myslivosti ve jmenovaném území.
Vážení čtenáři, možná že jste ve Vašem regionu
zaregistrovali i takový názor, kdy je konfrontována existence honitby Blatov s golfovým hřištěm. Bohužel i já
jsem byl dotázán jedním z redaktorů, proč se na zájmovém území snažíme uzákonit honitbu a nepodporujeme golfové hřiště?
Na takovouto otázku lze jenom konstatovat, že honitba a golf se rozhodně vzájemně nevylučují. Jeden
důležitý rozdíl však při zřízení určitě existuje: vybudování golfového hřiště je pro dané území nevratně osudné, kdežto vznik honitby rozhodně dané území nijak
negativně neovlivní.
Ing. Zdeněk Žára,
lesní správce

Strašení honitbou
Ve schránkách klánovických občanů se v poslední
době objevil informační leták Občanského sdružení
Pro-Golf 2005, tentokráte ke kauze honitba, který nehorázným způsobem napadá mě i naši MČ Klánovice.
Tentokrát jde o scénář strašení s tradičním již klamáním veřejnosti na kř ídovém papíře. Co dodat
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k „tvrzením“, že Lesní správa Mělník v úzké spolupráci s MČ Klánovice připravuje zavedení velmi zvláštního režimu nejen v Klánovickém lese, ale i na Vašich
zahradách? Dále cituji: „Aby Ing.Žára, vedoucí LS Mělník, získal souvislou honitbu o rozloze minimálně 500
ha, udělá dohodu se starostou MČ Klánovice a
Ing.Ladislav Hrabal, aniž by informoval občany či zastupitele, podepsal souhlas se zařazením pozemků ve
vlastnictví MČ Klánovice v obytné zástavbě do plánované honitby.“ Asi je marné vykládat autorům textu, že
lhát se nemá, stejně jako s nimi polemizovat. Uvedu
pouze fakta, ze kterých si každý rozumný čtenář vytvoří názor už sám.
Platný zákon č.449/2001 Sb. o myslivosti §2 vymezení pojmů, odst.e), opakuji, že jde o platný zákon ČR:
„nehonebními pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice,
nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně
ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému
chovu zvěře, obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se
zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které
byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu
státní správy myslivosti.“ Respektive tyto uvedené
pozemky se obecně mohou nalézat v území
zakresleném jako honitba, nemohou být však ze
zákona honebními !!!
§11 odst.4) „Uživatel honitby je povinen provozovat
krmelce, zásypy, slaniska a napajedla a v době nouze
zvěř řádně přikrmovat.“
§29 odst.1) „K řízení a k vydání rozhodnutí o uznání
honitby je příslušný orgán státní správy myslivosti.“ Respektive o uznání práva honitby nerozhoduje MČ Klánovice, ani LS Mělník.
Návrh na uznání honitby Blatov podaly Lesy ČR
už 18.12.2002. K návazným vysvětlovacím řízením se
postupně dále vyjadřovalo i Ministerstvo zemědělství.
Teprve nabytím právní moci rozhodnutí právě tohoto
ministerstva ze dne 4.3.2007 a po vyžádaných doplněních mohl správní orgán dne 27.9.2007 v řízení pokračovat. Takže je skutečně komické, že někdo může
o této věci psát jako o dohodě starosty Klánovic s LS
Mělník.
Bez rozvádění k tomu konstatuji, že to byla společnost FGRP, která si v této věci dne 3.10.2007 po
vyžádání pořídila výpisy a kopie na Odboru ochrany
prostředí MHMP. Publikace získaných informací nalézáme však pod hlavičkou sdružení.
§42 odst.2) „Dohledávku na oploceném nehonebním pozemku je možno provést jen po souhlasu jeho
vlastníka, popřípadě nájemce.“
Dále lze z podkladů konstatovat, že celková výměra pozemků pro tuto honitbu, která je ve vlastnictví Lesů
ČR, je už 525,6653 ha. Jinými slovy i bez pozemků jiných
vlastníků, tj. Pozemkového fondu ČR i bez pozemků MČ
Praha-Klánovice, je tímto splněn požadavek na minimální výměru pro honitbu ve výši 500 ha. Tedy opět zcela
jinak než se snaží klamat leták sdružení.
MČ Klánovice dala souhlas s přičleněním pozemků
k honitbě v našem vlastnictví, které jednoznačně ne
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jsou v obytné zástavbě. Jedná se především o lesní
cesty a plochy podél trati v celkové ploše 2,4683 ha,
což představuje z celkové honební plochy 552,7327 ha
necelých pět promile (0,45%). A o jiné pozemky nemohlo ani jít, neboť se na ně pak vztahuje „letákem
úspěšně utajený“ §2 odst.e), viz výše.
Z uvedeného je myslím dostatečně zřejmé, že tyto
informace v letáku Občanského sdružení Pro-Golf 2005
musely chybět, jinak by svůj klamavý účel leták nesplnil.
Pro doplnění znovu opakuji své vyjádření z KZ č.10:
„Považuji za žádoucí připomenout, že neoplocená honitba znamená něco jiného než oplocená obora. Na
území honitby se myslivci musí m.j. starat o lesní zvěř
a to především v zimě o její dokrmování. A ve východní
části Klánovického lesa už řadu let honitba je a neznám případ, že by s tím někdo někdy měl nějaký problém. Ten by v případě ustanovení honitby i v západní
části Klánovického lesa měla však společnost FGRP.
Ta by byla výrazněji tímto omezována v pořádání ohňostrojů na svém pozemku v bezprostřední blízkosti
lesa a vůbec by musela důsledněji začít obecně respektovat, že jsou obklopeni lesem. A tak straší s tímto naivním tvrzením.“
Uvádím i jeden z e-mailů na náš úřad k této kauze
(letáku): „Dobrý den, předpokládám, že to je návrh hranic honitby a že slouží k zastrašování jak představitelů
obce (jako zástupce vlastníka obecních pozemků), tak
i soukromých majitelů (fyzické i právnické osoby). Pan
Šafránek chce získat řadu vlastníků, kteří nebudou dostatečně informování z obou stran, pro podporu golfu,
jako menšího zla v lese. Proč neuveřejní pravidla honitby (za jakých podmínek je povolen vstup na soukromé pozemky apod.)? Je to přesně to, co známe z minulosti - říkání polopravd. Na stránkách Klánovického
zpravodaje může být vše uvedeno na pravou míru.“
Závěrem souhr nně uvádím, že honitba
v Klánovickém lese, mj. s odvoláním na uvedený §2
odst.e) platného zákona č. 449/2001, jednoznačně a
zásadně nezasahuje a ani ze zákona nemůže zasahovat do obytné části Klánovic. A kdo o tom pochybuje,
zvu jej na úřad a osobně to každému dokážu. Vážení
spoluobčané, vyzývám Vás, nenechte se v této kauze
klamat od příznivců záměru výstavby společenskosportovního areálu na úkor Klánovického lesa, vždyť
jejich metody nás už snad nemohou překvapit. Děkuji
Vám za objektivní přístup.
Ladislav Hrabal,
starosta

Honitba Blatov
Klánovicemi dnes „hýbe“ fantom honitby medializovaný O. Vaňkem v „Pražském deníku“, dále v „Šípu“,
následně místně distribuovanou tiskovinou a zatím naposledy v Metropolitním expresu. Z výše uvedeného
článku, jako sláma z bot, trčí snaha po vybudování
obecného povědomí o větší nebezpečnosti honitby než
golfového areálu. I bez znalosti Zákona č.499/2001 Sb.,
„o myslivosti“ z mapky vyplývá jedno: je přece,
s prominutím, blbost stavět krmelec uprostřed kolejiště a střílet na vlak! Totéž platí i pro území intravilánu:
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co bude srně platný perfektní zasypaný krmelec na vaší
zahradě, když pro vysílení k němu plot nepřeskočí a
neumí si zazvonit? Kolik my už máme „šílených“ skupin občanů – myslivci, řidiči, ochránci přírody …?!
K dané problematice raději uvedu stručně či zkráceně vybraná ustanovení Zákona č 449/2001 Sb., O
myslivosti. Nevěštím a ani se nepokouším o výklad.
§8 odst. (2) říká: Každý, kdo vstupuje se svou
činností do přírody, si musí počínat tak, aby
nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo
zraňování zvěře a k poškozování jejích životních
podmínek.
§9 odst. (1) Zakazuje plašení zvěře jakýmkoliv
způsobem, s výjimkou opatření k zabránění škodám
působeným zvěří a dovolených způsobů lovu, rušení
zvěře při hnízdění a kladení mláďat a provádění dalších
činností záporně působících na život zvěře jako
volně žijících živočichů, mimo činnosti př i
obhospodařování pozemků nebo činnosti př i
návštěvách honiteb jako součástí krajiny;odst.
(2) Zakazuje poškozovat nebo ničit slaniska, napajedla,
zařízení pro přikrmování, pozorování a lov zvěře a další
myslivecká zařízení. odst. (3) Na žádost uživatele
honitby může státní správa myslivosti, zejména v době
hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo při lovech,
nařídit přiměřená omezení nebo i zákaz vstupu do
honitby nebo jejích částí. To se nevztahuje na
hospodářskou činnost vlastníků nebo nájemců
honebních pozemků.
§10 odst. (1) Vlastníkům domácích zvířat, zvířat
ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře
je zakázáno nechat je volně pobíhat v honitbě mimo
vliv svého majitele nebo vedoucího; odst. (2) Při
obhospodařování pozemků, jejich ohrazování jsou
vlastníci nebo nájemci povinni chránit zvěř před
zraněním nebo usmrcením; odst. (3) K ochraně zvěře
při obhospodařováním honebních pozemků ukládá
povinnost vlastníkům honebních pozemků oznámit s
předstihem uživateli honitby dobu a místo provádění
zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a
použití chemických přípravků na ochranu rostlin a
vybavení užitých mechanismů účinnými plašiči zvěře.
§11 Ukládá uživatelům honiteb povinnost starat se
budování remízků a úkrytů pro polní zvěř, zakládat
políčka pro zvěř na lesních pozemcích, kde jim to
vlastník, popřípadě uživatel honebních pozemků na
jejich žádost písemně povolí. Dále ukládá povinnosti
související s péčí o zvěř a její záchranu v době nouze,
provozování krmelců, zásypů, slanisk a napajedel, a
řádné přikrmování zvěře. Uživatelé honiteb jsou povinni
projednat s vlastníky nebo nájemci hospodařícími na
honebních pozemcích alespoň 7 dnů předem konání
činností, které mohou omezit obhospodařování
těchto pozemků.
§12 Ukládá uživateli honitby povinnost ustanovení
myslivecké stráže a přesně specifikuje podmínky, za
nichž se občan myslivecko stráží může stát – odst.
(3) Mysliveckou stráží může být fyzická osoba, starší
21 let, bydlící na území České republiky, bezúhonná,
způsobilá k právním úkonům, fyzicky a zdravotně
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způsobilá k výkonu funkce myslivecké stráže, s
prokázanou znalostí práv a povinností myslivecké
stráže podle tohoto zákona, znalostí souvisejících
předpisů, která složila předepsaný slib, má platný
lovecký lístek a platný zbrojní průkaz, je pojištěna a
vyslovila s ustanovením do funkce písemný souhlas;
odst. (4) Za bezúhonného nelze tohoto zákona
považovat pravomocně odsouzeného pro úmyslný
trestný čin nebo uznaného vinným ze spáchání
přestupku na úseku myslivosti nebo kdo byl
pravomocně pokutován podle tohoto zákona; odst.
(5) Bezúhonnost prokazuje opis z evidence Rejstříku
trestů, při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží
k zahlazení odsouzení podle zvláštního zákona;
§14 určuje oprávnění myslivecké stráže – je to
vlastně odpověď na „šílené myslivce“ - a proto přesněji:
odst. (1) Myslivecká stráž je oprávněna a) Požadovat
od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní
nebo s jinou loveckou výzbrojí, předložení zbrojního
průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky
k lovu a potvrzení o povinném pojištění, popřípadě
jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno, příjmení,
datum narození a místo trvalého nebo přechodného
pobytu; b) Zastavit a prohlížet v honitbě a na jejich
účelových komunikacích dopravní prostředky
včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné
podezření, že přepravují/obsahují neoprávněně
nabytou zvěř, a požadovat doklad o jejím nabytí; c)
Zadržet osobu přistiženou v honitbě při neoprávněném
lovu nebo při jiné činnosti tímto zákonem zakázané,
osobu se zakázanou loveckou výzbrojí, se střelnou
zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle
zvláštních právních předpisů držet střelnou zbraň i na
honebních pozemcích, neprodleně přivolat orgán
Policie České republiky; d) Odejmout osobám
uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň,
zakázanou loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou nebo
přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa a
fretku, vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat
úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata, vystavit
potvrzení o odnětí věci, odňatou střelnou zbraň,
zakázanou loveckou výzbroj odevzdat neprodleně
orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d)
jsou povinny výzvám či úkonům v nich uvedeným
vyhovět, popřípadě jich uposlechnout; e) Usmrcovat
v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého
vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od
nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují
zvěř; je-li tato nemovitost umístěna na oploceném
pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení.
Oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a
loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické,
záchranářské a služební. Usmrcovat kočky potulující
se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m (viz výše)
od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; f) Usmrcovat
vyhláškou stanovené zavlečené druhy živočichů v
přírodě nežádoucí; g) Usmrcovat po předchozím
oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu
zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně se
pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře
ve vzdálenosti větší než 200 m (pozn.: cca 2,5 minuty
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chůze) od nehonebního pozemku, na kterém je farmový
chov provozován; h) Požadovat pomoc nebo součinnost
orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud
nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními
silami a prostředky; i) Ukládat a vybírat pokuty v
blokovém řízení za přestupky podle zvláštního právního
předpisu; j) Vstupovat na pozemky v honitbě v
rozsahu nezbytně nutném k výkonu funkce; odst.
(2) Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku,
zdivočelé hospodářské zvíře nebo označené zvíře
z farmového chovu zvěře, je povinna o tom
neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je
známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a
popřípadě jej na toto místo doprovodit; odst. (3)
Prohlídka dopravních prostředků a zavazadel podle
odstavce (1) nesmí sledovat jiný zájem než zjištění,
zda v těchto prostředcích a zavazadlech není
neoprávněně nabytá zvěř.
§15 odst. (1) Myslivecká stráž je při své činnosti
povinna: Prokázat se průkazem myslivecké stráže
a nosit služební odznak, dohlížet na dodržování
povinností spojených s ochranou myslivosti; odst.
(2) Myslivecká stráž je povinna zabezpečit průkaz
myslivecké stráže a služební odznak proti zneužití,
ztrátě a odcizení; případné takové skutečnosti je
povinna neprodleně oznámit orgánu, který jí průkaz a
odznak vydal.
Volné pobíhání psů mimo pozemek vlastníka
upravuje, pro oblast klidu Klánovice-Čihadla, právní
předpis hl. m. Prahy č.3/1991, který ve jmenovaném
území zakazuje volné pobíhání psů – psi musí být
na vodítku. Pozor – intravilán obce je také součástí
oblasti klidu! Je však běžné, že držitel psa přijede
k lesu, neb do něj dokonce vjede, svým motorovým
vozidlem(!!!) a vypustí svého (své) miláčky, aby se
proběhli. V období kladení mláďat nebo oslabení zvěře
takové počínání končí zahubením: stržením,
zadávením, uštváním… Nejsmutnější případ, který se
u nás v lese stal, byl případ zřejmě vysílené, březí srny,
která nezvládla skok přes plot ohrazující obnovovaný
lesní porost a dokončila život(y) nabodnuta břichem
na oplocení.
Pro ty z Vás, kteří se s problematikou chtějí blíže
seznámit, si dovolím uvést prameny:
Zákon 449/2001Sb.:
h t t p : / / w w w . s a g i t . c z / p a g e s /
sbirkatxt.asp?zdroj=sb01449&cd=76&typ=r
Mapa katastru i s čísly parcel, kde si můžete vyhledat skutečnou polohu parcel, uvedených v letáku
PRO GOLF 2005,:
http://magistrat.praha-mesto.cz/Mapy/Mapy/Informacni-mapa
Právní předpis hl. m. Prahy č.3/1991:
http://magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/
detail.asp?id=403
S poděkováním za trpělivost nad těmito řádky
Jaroslav Losert
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Co dělat na zahradě před
příchodem zimy?
Před nástupem zimy zazimováváme rostliny, aby
byly více chráněny před přicházejícími mrazy. Růžím
zkrátíme letorosty asi tak na polovinu, ne více. Bylinné
stonky trvalek ostříháme tak 10 cm nad zemí. Ostřihané části můžeme, pokud nebyly napadeny chorobami,
použít na přikrytí trsů trvalek. Toto přikrytí slouží jako
peřina, což výrazně pomůže ochránit rostliny, hlavně
přijdou-li holomrazy. Pokud jsme ze zdravotních důvodů nemohli na přikrytí použít odstřihané části, použijeme jehličnaté chvojí nebo např. agrotextil.
Ovocné stromy a vinnou révu zkontrolujeme, aby
na větvích či na zemi nezůstaly staré nemocné zbytky
plodů, které jsou zdrojem zárodků chorob. Všechny nemocné „kousky“ necháme odvézt - nekompostujeme!
Na kmeny můžeme připevnit lepové pásky, které nám
pochytají škůdce.
Letničkové a zeleninové záhonky zryjeme (na podzim
lepší než na jaře) a pro zlepšení obsahu živin v půdě
zaryjeme uleželá statková hnojiva nebo vícesložková
průmyslová hnojiva např.: NPK, cererit atd. Dle potřeby můžeme přivápnit, ale ne ve vysokých dávkách a
ne každoročně.
Spadané listí uklidíme, zdravé dáme na kompost. U
listí, kde máme pochybnost, raději necháme vyvézt.
Stále se můžou sázet, dokud nezamrzne, stromky
ovocné či okrasné, růže, trvalky, podzimní cibuloviny a
dvouletky- sedmikrásky, macešky.
Rhododendrony nad kořenovým balem přihrneme
rašelinou, listím a důkladně zalijeme. Rovněž důkladně zalijeme všechny druhy jehličnanů – Mráz vysušuje.
Nezapomeneme včas vypustit vodu z nádrží a vhodně
uskladnit pumpy, čerpadla a hadice na zalévání.
Miloš Král

Dvě cesty
14.
Možná na cestě k občanské společnosti
Možná někdo zaplesal, že Dvě cesty se již dostaly
do slepé uličky a končí. Jiný se zaradoval, že z plejády
aktuelních článků nadupaných velkými tématy, věcnými rozbory směřujícími k odhalení a řešení příčiny problému, se vypařily články s mlhavým obsahem a neatraktivní formou.
Možná došlo k tomu, že při listování Zpravodaji
jsem, ač samozřejmě nerad, musel uznat, že je vhodné přestat. Vždyť je správné, když čtenář (platící nepřímo z daní KZ, úředníky, obecní i státní projekty souhlasím - příliš široké téma) dostává aktuelní, potřebné, důležité informace o životě v obci a nemusí se
zdržovat často nesrozumitelnými (třeba mnohdy i po
násobném čtení,... jen pro zasvěcenější) úvahami většinou nimrající se navíc v minulosti, s kterou současnost, a ani budoucnost přece prakticky nesouvisí. Stačí tlustá čárka a poučíme se stejně až příště.
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Možná jsem se naopak tak zaujatě začetl do věcného rozboru některých „prkotin“ a s úžasem a pokorou
se skláněl nad moudrým řešením pro celou obec. Navíc
i postup realizace řešení byl jasný a srozumitelný a i z
tohoto faktu (bez mlžení, politikaření a zbytečných
emocí) byla zřejmá snaha VYŘEŠIT věc správně (nikoliv řešit a řešit...). Člověk by neřekl, že i u takových
drobností jako Villapark či Tangenta je nutno vzít v úvahu třeba i celkovou ekologickou zátěž a ochranu obce
před tranzitním využíváním. Také řešení Koridoru s podchodem, parkovištěm P+R a stavebním obchvatem obchvátí čtenáře souladem odbornosti včetně estetiky a
prospěchu pro SKORO všechny zúčastněné strany (obchvatový stoupák může prospět zvyšování kondičky,
ale pak by neměl být „krátkodobý“). Jasné a srozumitelné informace o provozu i způsobu obsazování míst
v Domě chráněného bydlení uklidnily jistě většinu zájemců o pobyt a my starší máme možnost klidné perspektivy s jasnými pravidly.
Možná je prospěšné i pro systémový přístup, že
jsou s předstihem a tedy v klidu vypracovány studie
důležitých uzlů pro obec. Například areál Beseda, Bazar, centrální lokalita kolem školy a haly ( s vazbou na
komplexní budování „centra“).Ve chvíli možné realizace (dostatek peněz...) se může rozjet dobře připravená
úprava/rekonstrukce zohledňující i vzájemné vazby.
Možná až při krátce naznačeném čtení (musím krátce, abych nepřekročil řádkový limit KZ, který platí přece „padni komu padni“) mi došlo, že to vše souvisí i se
smysluplnou systémovou prací jednotlivých komisí, s
jejich vzájemnou věcnou komunikací a spoluprací mezi
sebou i s radnicí. To vše pak zvyšuje pravděpodobnost dobrého výsledku. Nepamatuji se, že v programu
některého politického uskupení byl bojkot práce v komisích a možná i pro zastupitele by tato práce mohla
být systémová, srovnatelná s prací na dalších tématech. Zájem o tříděný odpad, černé skládky, parkoviště, golf a podobně snad přímo souvisí s komisí
životního prostředí, která má velkou váhu i odpovědnost (i díky volebním výsledkům) a proč ji tedy neposílit ? Vlastně i s pokorou zmíněný osobní přínos ve smyslu nového přechodu (KZ/11) může být chápán jako přínos ekologický (bude sloužit zejména dětem a jejich
zohlednění má své místo v tématice ŽP... samozřejmě
i zde je třeba obecně ohlídat přílišné drobení dopravy
a jeho negativní následky). Souhlasím s tím, že
vzhledem ke stavu současného ŽP (o budoucím se
raději ani nezmiňuji) by toto mělo být kladeno i
prostřednictvím komise ŽP na první místo a to samozřejmě nejen v případě lesního golfu.
Možná na předchozím závisí i aktivita občanů a
jejich informovanost. Obě tyto složky mohou obci prospět a je dobré je využít, avšak i s ohledem na dobrovolně vloženou energii aktivních občanů. Věřím, že v
dalším roce po volbách jich nebude ubývat a naopak
na cestě, která není ta pohodlnější a vede k občanské
společnosti, uděláme alespoň krůček.
To, kromě zdraví, štěstí a spokojenosti přeje pod
Stromeček i do Nového roku všem čtenář -kám/ ům
Zdeněk Trojan
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z kultury

Malá
(mírně sentimentální)
vánoční povídka
Nemocnice není veselé místo. Ty dlouhé chodby,
ve kterých je stále třeskutá zima, a toalety v průvanu.
Klaustrofobický pokojík, holý a neútulný, nemá, čím by
potěšil. Pět dlaždic ke dveřím, nad kterými trvale sídlí
pavouk. Ráno v půl páté krokem slonice vběhne do pokoje dívenka jako víla a zahuláká „teploměr“. V šest
hodin podobná volá „prášky“ a v osm „snídaně“. Pro
člověka na polohovacím lůžku je velmi důležité
zaklepání. Ale klepe jen návštěva. A pak ten, komu přidělili tu druhou postel – tu u zdi.
Po tichém „ťuk, ťuk“ se otevřely dveře „na škvírku“
a dovnitř vešly dvě tašky. U nás se žena nestěhuje na
nemocniční pokoj nalehko, kdepak! 10 spodních kalhotek, 5 pyžam, 5 nočních košil, ovoce, sušenky…
Mužský nacpe do aktovky pyžamo, trepky , holení… a
stačí. Za taškami vešla paní a já ji okamžitě pojmenovala MILÁ nebo HODNÁ. Laskavé oči, hezká ústa, načrtnutá snad Hansem Holbeinem. A tak jsme začaly
sdílet pokoj a časem i příhody. Musím přiznat, že jsem
se nesetkala s takovou tíží osudu, uvalenou na jednu
ženu.
Ne, žádné podrobnosti. Babička a dvě tragicky osiřelé a navíc nemocné vnučky. Peněz bylo málo, a tak
babička rozdělovala salám na chleba, šaty měly opravdu ze second handu. Přesto si celkem spokojeně žily
v malém venkovském domku se dvěma psy.
Velký problém však nastal, když stařičké rodinné
auto definitivně skončilo svou pozemskou pouť. Hodně
moc se HODNÁ paní nahleděla na plechovky od kávy
s nápisy „Pojistka“, „Proud“, „Škola“, atd.
Ráno si navlékla válenky, nasadila kulicha a vyrazila do města. Prošla vraty chrámu doby – autobazaru.
Po chvíli pochodu mezi ojetými auty, určenými k prodeji,
hledí jako očarovaná – tam vzadu…
A tu se odněkud ozvaly zvláštní zvuky, které se blížily.
Dup, dup, břink, cink, řach, kanady, řetězy, cvoky…
Pestrá postava jako z komiksové pohádky.
„Tak co, paninko? Co byste ráda?“
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„Auto“ zakoktala HODNÁ paní.
„No jasně, že ne melouny!“
„A od jaké sumy tu prodáváte?“
„Tak od 80 tisíc.“
„Hm, tak sbohem.“
„Počkat, co je? Líbí se Vám něco?“
„Líbí. Tam vzadu, ten modrý fiátek.“
„A kolik máte?“
„20 tisíc.“
„No tě bůh! 38 tisíc jsem do něj vrazil, aby jelo.
Máte mobil? Nechte mi tu číslo, kdyby něco.“
Následující den zaplněný povinnostmi rychle ubíhá. K večeru cinkne mobil.
„Tady autobazar. Jste doma?“
„Ano. Co se děje?“
„Můžete před dům?“
Paní rychle dopne teplé kostkované bačkory, vyběhne
na zápraží a překvapeně se zarazí. Uprostřed cesty
stojí modrý fiátek. Má růžovou linku kolem dveří a vypadá tak trochu jako dárek s mašličkou.
„Ježíšmarjá!“¨
„Heleďte, my víme, co tu děláte pro ty dvě malý holky. A pak mě žena děsně sjela! U večeře na mě křičela,
ať Vám to auto dám. Že máme všechno, děti jsou zdravý.
A že si mě vzala, že jsem hodnej. Tak abych to zkrátil:
Dáte mi těch 20 tisíc a těch 18 mi budete splácet pět let.
Paní už nestojí. Sedí na zápraží na stoličce a brečí.
My už neznáme ten jiskřivý vánoční čas, kterým se sype
třpytivě stříbrný sníh. Naše prosincové časy provází vlhká mlha, šedá voda vodorovně vrstvená. A v ní se rozplývá i důkaz lidské laskavosti – modr ý fiátek.
V houstnoucím šeru odchází i démonická komiksová postava. „Jo – a nádrž máte plnou a opravovat to budu já!“
Paní šeptne už jen pro sebe „Anděl.“
A hned druhý den se fiátek projede – veze do autobazaru krabici plnou domácího cukroví!
Když jsme se loučily, přála jsem jí alespoň VESELÉ
VÁNOCE a všechno dobré, HODNÁ paní!
Hedvika Vilgusová

Nové knihy
Vážení čtenáři,
Místní knihovna v Klánovicích bude v době mezi
vánočními svátky a Novým rokem uzavřena.
Přejeme vám, abyste svátky příjemně prožili a budete-li mít chuť, tak s některou z nových knih.
Picoult: Prostá pravda
Vaculík: Hodiny klavíru
MacGregor: Pes a já
Stránský: Zdivočelá země. Aukce.
Horák: Je to všechno pakárna
Haisová: Quo vadis femina?
Chamberlainová: Krutá volba
Murakami: Afterdark
Clarke: Merde! Rok v Paříži
Körner: Post bellum 1866

Klánovický zpravodaj

12

XVI. ročník

Sádlo: Prázdná země
Prefát Oldřich z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek
Kopecký: Čas hříchů
Hanibal: Čáry života
Monyová: Jednou nohou v blázinci a Konkurz na milence
Noviková: Nefritový trůn. Temeraire
Casanova: Paměti
Canetti: Zaslepení
Heřmanová: Návštěvy se nežerou
Austenová: Opatství Nothanger
Nicholson: Ohnivý vítr- trilogie
Moos: Poprvé a pak pořád znovu
Kubíková: Rafanda
Clancy: Splinter Cell
Doctorov: Světová výstava
Braunová: Ztraceni v čase
Janouchová: Ukradené dětství
Nabokov: Dar
Voskovec a Werich: Korespondence II.
Hickman: Osobní strážce Churchilla
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Za všechny členy sboru vám přeji klidné prožití vánočních
svátků, mnoho splněných přání a ve zdraví všichni
doufejme proplujeme do roku 2008.
Vítězslav Maštalíř
klavírista a hudební skladatel
info@claireton-chorale.com

Jeruzalém a Svatá země - průvodce
From: Anatomie lidské destruktivity
Drogy
Pavlis: Králové fotbalu
Priest: Logika
Fořtík: Nadané dítě
Machovec: Filosofie tváří v tvář zániku
Bondy: Máša a Běla a Šaman
Funke: Příšerky a jejich historky
Nelson: Přestaň se bát
Colfer: Artemis Fowl a ztracený ostrov
Lindgren: Já ještě nechci jít spát
Gosigny: Nové Mikulášovy průšvihy
Řeháčková: Dana a Jana
Akunin: Zvláštní úkoly
Setterfield: Harry Trotel 3 díly
Milena Klasová,
Jitka Frýdmanová

Claireton Chorale
„Děti, které zpívají srdcem.“
Vážení a milí příznivci dětského pěveckého sboru
Claireton Chorale a čtenáři KZ. Vánoce jsou za několik
týdnů opět s námi a to znamená, že počátkem prosince
začala naše tradiční předvánoční „šňůra“ koncertů. Konkrétně tedy 1.12. dva koncerty pro všechny seniory
v Klánovicích a v Újezdě nad Lesy. Dále pak 3.12. koncert pro Červený Kříž na Staroměstské radnici. 9.12. se
koná od 18 hod. adventní koncert na Golfu v Klánovicích,
11.12. od 18 hod. koncert v restauraci La Scéne, 12.12.
vystoupení na Pražském Hradě v pořadu Děti Dětem,
15.12. od 18 hod. budeme prezentovat náš vánoční koncert „Sen o Vánocích“ v divadle Pohoda v Horních Počernicích. Zakončíme 19.12. koncertem v metru, konkrétně od 18 hod. ve vestibulu stanice Muzeum. Aktuální
seznam koncertů najdete na www.claireton-chorale.com.

Klánovické fórum

I. ročník otevřeného turnaje
„O české srdce“ v Petangue
Organizace turnaje byla pod taktovkou pana Jaroslava Hrubého, za což mu patří srdečný dík. Turnaj se
hrál systémem na dvě prohry, tento systém zaručoval
každému týmu minimálně dvě hry.
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Celkem bylo odehráno 25 zápasů a ve finále se
utkalo suverénní družstvo Černochových s družstvem,
které utrpělo prohru již v prvním kole, ale pak již dokráčelo až do finále. Toto družstvo ve složení manželů
Milerových a Miloslava Krále zde dvakrát zvítězilo a
stalo se tak celkovým vítězem turnaje.
2. místo obsadili Černochovi a na 3. místě se umístila
mužská část rodiny Nejedlých.
K celkové dobré náladě přispělo i dámské duo Aleny Nejedlé svými písněmi za doprovodu kytary.I přes
přibývající chladno se všichni výborně pobavili, takže
příští turnaj se uskuteční s prvním jarním sluníčkem.
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dových kolekcí. Ze všech stran na nás útočí Vánoce.
Přeji všem příznivcům Mateřského centra, aby toto
období blížících se svátků prožili krásně, ve zdraví a
v pohodě , pokud možno v rodinném kruhu. Možná je na
Vánocích krásné právě to těšení se…
Ráda bych jménem Mateřského centra poděkovala
všem aktivním maminkám za jejich činnost. Obrovský dík
patří také Úřadu MČ Klánovice za podporu naší činnosti,
zejména děkujeme panu starostovi a MUDr. Brabencovi.

Připravujeme

Něco velikého se chystá
...je název vánoční hry o tom, jak se připravovalo
narození Ježíše v Betlémě. Celá událost je zpracována poněkud netradičně – archanděl Gabriel jezdí na
koloběžce, v nebeské kanceláři mají moderní výpočetní
techniku a andílci trénují na fotbalový turnaj.
Tuto vánoční hru s písničkami uvidíme v podání 36
ti členného sboru dětí z Klánovic a Kolodějů. Děti hru
nastudovali v rámci výuky náboženství.
Přijďte třetí adventní neděli – tedy 16. 12. v 16. hod.
do sálu KC Beseda.

Vánoční Pohádka Andělíček
Toníček
Co všechno se může stát malému andělíčkovi
Toníčkovi, když ho svatý Petr pošle zvěstovat narození
Ježíška? Musí cestou dávat pozor na dráty vysokého
napětí, letadla, a hlavně na čerta. A když se malý Toníček
tak trochu ztratí, tak je to opravdu dobrodružství.
Naštěstí poradí tři králové a zářící kometa ukáže cestu
z nesnází.
A tak zpívejme spolu: „Narodil se nám…“
Představení je určeno pro děti od tří let.
Uvede divadlo Buchty a Loutky dne 11.12. od 10:00.
Informace z Klánovického fóra připravila
Martina Petráčková

Mateřské centrum

Vánoce jsou za dveřmi
Venku fouká, sníh poletuje, svá těla choulíme v teplých
kabátech. Obchody jsou plné třpytivých dekorací a čokolá-

Od 21. prosince bude také MC mít prázdniny, otevřeno
opět bude od 3. 1. 2008. Na leden připravujeme besedu na
téma Prevence atopického ekzému (15.1.), výživa dětí,
přednášku o irisdiagnostice (17.1.), pokračovat budou tvůrčí dílny a další kroužky. Plánujeme s rodiči a s dětmi
cestu k moři. Podrobnější informace o činnosti a akcích
MC poskytneme na telefonu 604 315 231.
Za Mateřské centrum Klánovice
Jitka Dlasková
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Sport

Dětský rybářský kroužek LRU
na plavanou

Závěr sezony našich mladých závodníků se povedl a
ve většině případů jsme neskončili hůře jak do čtvrtého
místa. Bohužel jak už to při podzimu bývá, je většina lidí
náchylnějších na nachlazení, chřipky a ostatní nemoci a u
dětí to platí několikanásobně. Tyto aspekty velice ovlivnily
umístění našich v celkovém hodnocení. Poslední dva víkendové závody jsme začínali skoro v plném obsazení, po
sobotním závodě jsme měli úžasné výsledky, všichni do
pátého místa, téměř obsazené první příčky, a na nedělní
závod jsme odjížděli také pouze dva, prostě smůla.

4. kolo Krajských přeborů kadetů
se konalo jako předchozí kolo na řece Vltavě u Velké
Chuchle. Vodu jsme měli převážně zmapovanou, takže
jsme ani nemuseli moc vázat. Pouze jsme některé sestavy poupravili podle těch, které fungovaly posledně nejlépe, a malinko přidali na gramáži, jelikož se zvedl průtok
řeky. Stejně tak bylo i s volbou krmení, budeme chytat to
nejúspěšnější z předchozího závodu. Jediná věc, které
jsme se báli, bylo počasí a potom ještě sektor č 7, zde je
menší hloubka o 0,75m než v sektorech ostatních a ryby
zde prostě nejsou.
Krmení se podařilo namíchat podle představ, vylosované sektory byly také v pořádku, otázkou bylo, co ryby,
budou brát nebo ne? Všichni měli vše připravené a posilněni grilovaným špekáčkem očekávali signál pro základní krmení, který přišel v zápětí. Koule létaly vzduchem
jako u Verdunu, velice přesně a téměř do jednoho místa,
přesně podle představ. Vytáhnout děličky, odsadit topset,
napíchnout červy a signál oznamuje začátek závodů. První
minuty byly v nejistotě, ryby nic moc, ale s přibývajícím
časem nebylo o čem přemýšlet. Ryby se stáhly do nakrmeného místa a děti tahaly jednu za druhou. Cejn, plotice, tloušť, okoun a občas ouklej byly nejčastěji lovené ryby.
Po tříhodinovém snažení a dřině došlo na vážení úlovků.
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Tomáš Kasal vychytal v sektoru č.2 celkem s váhou 5720
g první místo, Ríša Weber na sektoru č. 1 s váhou 2950
třetí místo, super výsledky, zbývalo už pouze je v neděli
obhájit. No právě, Ríša mi poslal v 5 hodin ráno zprávu,
že nejede, má teplotu a není mu dobře. Rychle vzbudit
Tomáše Ř., už byl z nemoci skoro venku, naložit pruty,
dojet pro Tomáše K. a hurá na závody. Namícháno opět
podle představ, ale z losování nejsme moc nadšení, Tomáš K. si vylosoval sektor č. 7, plotnu. Rychle měníme
taktiku, Tomáš zkusí chytat dál na 8m bič, ve 13m od břehu
by mohlo být více ryb. Nedělní závod byl mnohem slabší,
ryby neměly takovou chuť jako v sobotu, neměly skoro
žádný zájem a bylo jasné, že bude rozhodovat každá šupina, která se bude vážit. Ve snaze vyprovokovat ryby
k záběru jsme zkoušeli, co nás jen napadlo. Měnila se
hloubka, měnilo se rozestavění broků, vyměňovaly se a
kombinovaly nástrahy, zmenšovala se síla návazce. A najednou záběr, rychle zdolat pěknou plotici, vyměnit pinku
a už se táhne druhá plotice. Téměř po dvou hodinách jsme
přišli, jak na ně. Na návazec o síle 0,08mm s háčkem č.18
a s jednou pinkou ryby slyšely. Tomáš Ř. dokázal za poslední hodinu nachytat 1360 g a vychytal třetí místo, Tomáš K. měl bohužel smůlu ve vylosovaném místě a i přes
velikou snahu a nachytaných 550g skončil až sedmý.
Celkově však obsadil krásné 3 místo.
Trabucco Cup
prestižní pohár Grand Prix, je každoročně pořádán na řece
Berounce ve Všenorech. Nám velice dobře známá voda,
kterou máme již vyzkoušenou. Sobotní ráno ukazoval teploměr 0°C a předpověď říkala, že má být zataženo a občas srážky, no krásné výhledy. Díky nemocem jsme měli
pouze dva zástupce - oba Tomáše. Tomáš Kasal si vylosoval horní forhont a Tomáš Řehák sektor č. 3, to slibovalo dobré umístění, ještě aby si kluci nepřetahovali krmením ryby. Tomáš K. začal velice dobře, najely mu velké
ryby, ale po utržení třech parem, které nebylo možné udržet na návazci o síle 0,104 mm, začaly záběry slábnout.
Navíc ještě nebylo Tomášovi dobře, bolela ho hlava a
v krku a pokud se máte na něco soustředit a při tom vydávat energii při obsluhování 10m děličky, nestojí to za
nic. Tomáš nakonec nachytal 1440g a obsadil sedmé místo. Tomáš Ř. na tom byl o poznání lépe, sice mu nenajely
velké ryby, ale drobnější plotičky, které zůstaly na zakrmeném místě téměř celý závod, a s váhou 2310 g
obsadil čtvr té místo. Nedělní ráno se podobalo
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Fotbalisté
v poločase
Mateřské centrum
Klánovice

minulému týdnu, v 5 hodin zpráva, Tomáš má horečku, nejede. Bohužel už nebylo kde brát a tak jsme jeli ve
dvou. Tentokrát ukazoval teploměr -3°C, byl protivný vítr
a když se namáčíte při míchání krmení v ledové vodě a
zkřehlými prsty potom rozděláváte udice a sestavy, je to
bída. Naštěstí nám přálo počasí a na závod již začalo
krásně hřát sluníčko. S rybami to bylo také stejné jako
minulý týden, neměly prostě chuť. Ze začátku se sice sem
tam chytila nějaká ta plotice, ale později vůbec nic, nic
nepomáhalo. Jediné, co se dalo, bylo uhnat 4cm oukleje
těsně pod hladinou a ty se ještě ke všemu nechaly dlouho
přemlouvat. Tím, že na ně Tomáš přešel skoro od začátku a podařilo se mu jich nachytat 530g, obsadil opět čtvrté místo v sektoru a celkově skončil na krásném 4. místě.
Na závěr těchto závodu proběhlo ještě celkové vyhlášení výsledků krajského přeboru kadetů a i přes všechny
problémy s neúčastí na všech závodech jsme se umístili
v krajských přeborech velice dobře.
celkové umístění v kategorii kadetů:
Tomáš Kasal
3. místo
Tomáš Řehák
7. místo
Josefína Bakalářová
10. místo
Radek Řehák
11. místo
Richard Weber
12. místo
Simona Otřísalová
13. místo
Kryštof Macholda
19. místo
v kategorii kadetů starších:
Tomáš Kasal
3. místo
v kategorii kadetů mladších
Tomáš Řehák
2. místo

Závěrem bychom chtěli poděkovat za finanční podporu, která nám pomáhá zajišťovat činnost kroužku,
především rodičům a Městské části Praha Klánovice,
dále pak MO ČRS Žižkov II., MS ČRS Klánovice.
Za materiální a technickou podporu včetně dodávek
kvalitních návnad, nástrah a krmení přímo na závody děkujeme panu Miroslavu Melcherovi a jeho firmě FISH –
Pro a firmám SONA, SENSAS, rybářské potřeby Pavel
Loška, Rybářské centrum a ShopRybář, za poskytnutí finančních výhod při nákupu závodního vybavení a doplňků.
Jiří Řehák,
vedoucí mládeže MS Klánovice
a trenér dětského rybářského kroužku LRU – plavaná

Podzimní část mistrovských soutěží je dohrána.
Jak si klánovické týmy vedly v závěrečných zápasech?
Můžeme být spokojeni s jejich umístěním? To vše si
můžete přečíst v pravidelném zpravodajství, které připravujeme ve spolupráci s Michalem Fuchsem, předsedou FK Klánovice.
A-mužstvo (nováček I.B třídy) po celý podzim udržovalo
kontakt se špičkou tabulky. V závěrečných zápasech se
však utkalo s favority soutěže. Nejprve sehrálo dramatický zápas v Tróji, kde nakonec podlehlo 2:3 (J.Rousek,
J.Dlabal). Závěr utkání nezvládl sudí, který předčasně
poslal do kabiny klánovického V.Zajíce za údajné šlápnutí
na soupeře po faulu brankáře domácích (také vyloučeného). Konečný hvizd zazněl už v 89. minutě, přestože rozhodčí avizoval pětiminutové nastavení... Předposlední
utkání podzimu sehrálo klánovické mužstvo na půdě vedoucích Třeboradic a prohrálo 1:5 (Vojtíšek). V posledním
kole Klánovice přivítaly doma béčko Meteoru, po výsledku 0:2 byla ukončena domácí neporazitelnost našich hráčů. A co říká tabulka po polovině soutěže? Klánovice se s
22 body usadily v klidném středu, na 6.místě. Na vedoucí
Třeboradice ztrácejí 12 bodů.

Dvakrát na chvostu
B-mužstvo v posledních dvou podzimních kolech
3.třídy střádalo pilně body. Zajímavé utkání odehrálo doma
s rezervou SK Nusle. Soupeř vedl o dva góly a zahodil
další tři tutovky. Jenže klánovický tým se vzpamatoval a
dokázal srovnat na konečných 2:2 (L.Kašpar, J.Rousek).
Pokud by závěr podzimu měl signalizovat lepší jaro, tak
se máme na co těšit. Klánovická rezerva zvítězila v Kolodějích nad tamním béčkem 5:1 (Vojtíšek 2, Vodička, Křížek, Rousek). V tabulce jsou Klánovice se 7 body na posledním místě, o bod víc má mužstvo SK Nusle B.
Dorostenci sbírali v I.třídě po celou dobu cenné zkušenosti. I v závěru podzimu museli spolknout několik hořkých pilulek. Nejdřív doma podlehli Vyšehradu 0:5 a poté
v Modřanech 0:2. Klánovickým mladíkům nelze upřít snahu a bojovnost, bohužel nebyli schopni srovnat se s hrou
fyzicky vyspělejších a starších soupeřů. Za chyby v rozehrávkách se draze platí. Proti Junioru B hráli na ploše,
která se podobala spíše bahenním lázním než regulérnímu hřišti. S fotbalem tento zápas měl pramálo společného, za stavu 0:4 dostali příležitost i hráči širšího kádru a
šlo jen to, jak dohrát bez zranění. Konečný výsledek:
0:9! Po podzimu jsou Klánovice s jedním bodem na po
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slední příčce tabulky, přičemž na předposlední Satalice ztrácejí šest bodů. Na jaře tedy mohou jen získat.
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objektivem Tomáše Hradeckého

Desítka pro Kolovraty!
Starší žáci si v posledních třech kolech 2.třídy
museli připadat jako na houpačce. Doma po skvělém
v ý konu r o z d r t i l i M o d řany 6 : 1 ( J. H e ř m á n e k 3 ,
M.Fouček, D.Tříska, T. Loužecký). Velmi dobrý výkon
sice odvedli na hřišti Dolních Počernic, jenže vyrobili
tři neuvěřitelné hrubky, čímž si přivodili naprosto
zkreslující výsledek 1:5 (M.Fouček). Na závěr si vše
vynahradili, Kolovraty doslova smetli 10:0 (D.Tříska
3 , J. M a c h a l i ck ý 2 , J. H e ř m á n e k 2 , D. U t ě š i l 2 ,
M.Fouček). Pochvalu si zaslouží především kapitán
Machalický, který byl u všeho důležitého. Po podzimu
je klánovický tým s 18 body na „klidném“ 6.místě,
vedoucí ABC Bráník B má 33 bodů.
Mladší žáci se v I.třídě znovu prezentovali snaživými výkony, ale k zisku bodů to nevedlo. Doma podlehli béčku Dukly 1:3 (M.Pavel). Za trochu nešťastný
lze označit zápas v Hostivaři, kde klánovičtí hráči spálili dvě vyložené šance. Nakonec podlehli 0:2. Nejlépe
tentokrát zahrál A.Sochůrek. Na závěr podzimu se
doma představili proti Bohnicím, hrálo se na zasněžené ploše a chvílemi ve vánici. Hlavně ve druhé půli
klánovičtí kluci předváděli hezký fotbal. Škoda jen, že
nedokázali zakončit několik slibných akcí. Nakonec
prohráli 1:3 (J.Palata). Pochvalu si zaslouží S.Hojný,
J.Vidiečan, J.Palata a J.Marek. Tabulka je neúprosná,
Klánovice se 4 body zaujímají poslední příčku, na
předposlední Zbraslav ztrácí tři body a na jaře je čekají
záchranářské práce.

Rekordní výsledek 20:0!
Starší přípravka MINI 10 vyšla naprázdno v Horních
Měcholupech, odkud se vrátila s prohrou 0:2. V dalších dvou zápasech bylo všechno jinak. V Třeboradicích se klánovický tým nadějí ukázal ve výborném
s vě t l e a z v í t ě z i l 3 : 0 ( F. S t a n ě k , O. N e j e d l ý,
D.Kutzendörfer). Naši měli stálou převahu a nastřelili
třikrát tyč. Podle trenéra Philippa je třeba za výborný
výkon pochválit O.Nejedlého a D.Kutzendörfera. Exhibicí se stal poslední zápas podzimu proti Kolodějům
(polovina jejich hráčů patří věkově do mladší přípravky), Klánovice zvítězily rekordním výsledkem 20:0 (D.
Kutzendörfer 5, O.Nejedlý 4, F.Staněk 3, L.Šperl 3,
T.Ulrich 2, P.Popelka, J.Šereda, M.Řehák). V tabulce
jsou s 24 body na 4. místě, od vedoucí Admiry B je
dělí šest bodů.
Mladší přípravka MINI 8 porazila vedoucí Loko
Vltavín 3:2 (M.Šmákal, K.Rut, M.Famfulík). Plný bodový zisk si naši kluci připsali i po dalším domácím
utkání proti Točné 3:1 (K.Svoboda 2, M.Famfulík). Poslední zápas sehráli na zasněženém hřišti proti domácímu Tempu B a nešťastně prohráli 0:1. V tabulce
jsou po podzimu s 18 body na výborném 3.místě,
přičemž první Loko Vltavín má o pět bodů víc.
Také ŠKOLIČKA, která ještě nehraje pravidelnou
mistrovskou soutěž, se může pochlubit: v přípravném
utkání totiž porazila Jirny 1:0 (F.Dašek).
Jiří Karban

Tentokrát nás Tomáš pozval na koncert skupiny
MISSA (Karel Kryl revival) 17. listopadu v KC Beseda

názory, komentáře, polemiky

Golfem ke zdraví nebo
k rakovině ???
V tomto článku se ještě vracím k pořadu ČT 2 „Klánovický les je poslední celistvou velkou lesní plochou
na území Prahy“. V pořadu zaznělo mnoho zajímavých
odborných informací a jistě neuškodí si některé z nich
připomenout:
Autor
Mnoho věcí se navíc změnilo. Za první republiky do Klánovic jezdil vlak na páru a k údržbě golfového trávníku se
nepoužívaly sekačky ani pesticidy. Díky pesticidům dochází
na hřišti ke stejným efektům jako na polích s intenzivní
chemizací. V minulých pořadech jsme ukázali, jak pesticidy
spouštějí kaskádu procesů vedoucích k hromadnému
vymírání půdních živočichů a totální degradaci půdy.
Prof.Josef Rusek , DrSc., Ústav půdní biologie AVČR:
Řada herbicidů má daleko obecnější toxický efekt, než se
předpokládalo. To znamená, že nepůsobí jenom na rostliny, ale i na povrchu půdy, na rostlinstvu žijící živočichy a
na všechny půdní organizmy. Ten účinek je mnohostranný a multifunkcionální.
Autor
K údržbě golfových trávníků se používají také insekticidy. Ty
mohou ohrozit hmyzí populace i v okolí hřiště. A je prokázáno, že častý pohyb po umělém trávníku může škodit
i člověku.
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro
ekologická a zdravotní rizika:
Samozřejmě chodit v přírodě zdraví prospívá, ale chodit
po golfovém hřišti může být rizikové povolání. Američtí vědci
například zjistili, že lidi obsluhující na golfových hřištích
hráče, mají mnohem vyšší riziko onemocnění rakovinou,
a to ve čtyřech kategoriích. Rakovinou mozku, rakovinou
krve čili leukémii, rakovinou tlustého střeva a ještě jedním zvláštním typem rakoviny.
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Čilý pohyb v přírodě je samozřejmě zdraví prospěšný, ovšem ne v prostředí, kde se intenzivně používají
pesticidy. Podle dostupných studií v Severní Americe a v
Evropě se používá na golfových hřištích více pesticidů než
v zemědělství na intenzivně obhospodařovaných polích.
Autor
Potíže mohou nastat i s vodou. Hrozba globálního oteplování zároveň posouvá ochranu vod mezi priority.
MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant STUŽ pro
ekologická a zdravotní rizika:
Hlavní žalobce státu New York považoval problém pesticidů z golfových hřišť za natolik závažný, že zadal
zpracování studie, která hodnotila možnosti pronikání
pesticidů z golfových hřišť do podzemních vod a navrhl
celou řadu opatření, aby byly podzemní vody v New
Yorku chráněny před zamořením pesticidy.
Tolik z odborných informací uvedeného pořadu
ČT2.
Co nám z toho vyplývá ? Současný systém údržby golfových hřišť není příliš příznivý pro zdraví občanů ani
pro přírodu. Zřejmě by Golfová federace a příslušné
státní orgány ochrany životního prostředí měly situaci
posoudit a doporučit řešení, které by bylo méně agresivní pro přírodu, hráče i personál golfových hřišť.
Případná realizace golfového hřiště v Klánovickém
lese by tedy nepřinesla jen vykácení stromů a odlesnění desítek hektarů ale i zamoření tohoto prostoru
chemikáliemi. Dá se očekávat, že působení těchto chemikálii by nebylo omezeno pouze na povrch hřišť, ale
časem by mohlo nepříznivě ovlivnit i kvalitu podzemních vod.
Co nám tedy developer a všichni ti , kteří podporují výstavbu tohoto „společensko-sportovního areálu“ v Klánovickém lese, chtějí přinést místo zdravého prostředí v lese??? Nabízejí prostředí zamořené chemikáliemi, rakovinotvornými prvky a
nevratné zničení přírody!!!
Boris Procházka

Poděkování
V letošním roce doznal podstatných změn k lepšímu
systém odvozu tříděného odpadu z naší MČ. Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány přesně podle zveřejněného harmonogramu, specializované malé kontejnery jsou včas vyprazdňovány. Navíc máme každý
nově možnost mít přímo u domu nádobu za bioodpad
o objemu až 240l za velmi příznivou cenu. Nově se
objevily na veřejných prostranstvích i nádoby na psí
exkrementy. Poděkování za péči o svoz odpadů si
zaslouží pracovnice ÚMČ paní Alena Janoušková,
která svoz koordinuje, i pan zastupitel Jiří Karban, který
dal několik podnětů k rozšíření skladby nádob na
tříděný odpad včetně umístění kontejneru na šatstvo
u nákupního střediska. V neposlední řadě si poděkování zaslouží pracovníci údržby MČ, kteří o sobotách
hlídají kontejnery na bioodpad, aby do nich přišlo jen
to, co má. Ve všeobecnou známost už vešla i stálá možnost bezplatného odkládání odpadu do sběrného dvora v Horních Počernicích. Díky tomu jsou snad minulostí jak podzimní kouřové signály z našich zahrad, tak
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i skládky v lese či „oprava“ komunikací nepotřebným
stavebním mater iálem, za což si zasloužíme
poděkování my všichni, kteří odpad odkládáme tam,
kam máme.
Zbývá se ještě zamyslet nad odpady tekutými. Tzv.
dešťová kanalizace, ústící Bydžovskou ulicí přímo do
lesa a následně do území Natura 2000, stále zapáchá
takovým způsobem, že by nad naším územím musely
pravidelně pršet splašky… Rovněž dočišťovací rybníky naší čistírny odpadních vod by si zasloužily pravidelné odkalování, minimálně ten první už to potřebuje
velmi naléhavě!
Petr Šafránek

Ještě k životnímu prostředí
v Klánovicích
V říjnovém čísle KZ jsme na toto téma otiskli redakčně krácený příspěvek p. Jarolíma. Autor nás požádal, abychom dodatečně zveřejnili ještě některé další myšlenky,
které jsme v předminulém čísle neotiskli:
Betonářská loby ničí krásu přírody a historii naší
země. Stavební plány postrádají výšku a vzhled oplocení. Nové předpisy o ohlašování staveb připouštějí, že se
soused předem nedozví, co bude mít na hranici pozemku.
Zbytečně široké chodníky včetně vsakovacího pásu zarůstají plevelem. Ulice K rukavičkárně a Všestarská jsou
nad terénem a potřebují snížit. Stávající provedení je
vhodné do center měst, kde urychluje odtok srážek. U
nás je však příčinou usychání stromů v alejích.
Za hranicemi Prahy jsou pozemky pro stovky domků. Jejich kanalizační přípojky se napojí do naší čističky? Ta za vedra rozhodně nevoní. Prvky pracích prášků, léků a antibiotik navíc nelze odbourat. Nebezpečím
je i kácení lesa jako protihlukové stěny u železnice.
Většinu z těchto problémů však nemůžeme řešit
v našich komisích. Rozhodnutí přicházejí z vyšších
míst. Naší prací a morální povinností je postarat se –
dle vlastních možností a sil – o pořádek před vlastním
domem a zahradou.
Miroslav Jarolím

Doprava zdarma
Již několik let otiskujeme v Klánovickém zpravodaji reklamu prodejny stavebnin Krutský v Úvalech.
Chci rovněž dodat, že jsem v této prodejně odebíral
během uplynulých let téměř veškerý materiál na stavbu
rodinného domku a vždy jsem byl s tamními službami
spokojen. Před nedávnem jsem ještě dokupoval dlažbu, kterou chci položit kolem domu, a př itom
zaznamenal jednu nepříjemnou zkušenost.
Když jsme s manželkou vybírali, kde dlažbu koupíme, inspiroval nás i výše zmíněný inzerát, v němž se
uvádí: „Doprava automobilem MAN s hydraulickou rukou zdarma“. Dlažbu jsme v Úvalech objednali, přitom
o ceně za dopravu nepadlo ani slovo. Při dodávce jsem
na faktuře s překvapením četl: „Dopravné MAN 557,Kč, práce hydraulickou rukou 285,60. Je pravdou, že
oproti částce za vlastní materiál tyto položky nejsou
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nikterak významné, ale nedalo mi to a ptal jsem se
v prodejně, jak to vlastně je. Bylo mi vysvětleno, že
bezplatná je pouze doprava do Klánovic automobilem
MAN o nosnosti 3,5 tuny, za větší auto se musí platit,
a i když je doprava autem s hydraulickou rukou zdarma, za složení nákladu touto rukou se stejně musí platit.
Když jsem panu Krutskému nabídl, že uvedené informace do inzerátu doplním, aby se příští zákazníci
necítili oklamáni, jako jsem se mohl cítit já, odmítl to a
vysvětlil mi, že v reklamě, za kterou řádně platí, si přeje
otisknout právě to, co v ní je.
Tomáš Ruda

Zelené pokrytectví
V září t.r. jsem písemně upozornil zastupitele na nečinnost ve východní části obce, vymezené ulicemi
V Jehličině, Za břízami a v části ul. Šlechtitelská.
Tato oblast se stala sportovně průmyslovou zónou a
„podnikatelským Klondikem“, kde jsou obyvatelé vystaveni
každodenní bezprostřední konfrontaci s následujícími a zastupitelstvem zcela neregulovanými aktivitami:
Koupaliště, Fotbalové hřiště, Hospoda, Kynologie, Konečná autobusu a NOVINKY 2007 -Kiosek a Kemp
Má opakovaná urgentní stížnost se týkala dlouhodobě
neřešené anarchie v oblastech:
- bezpečnosti dopravy a ochrany pořádku a majetku
- narůstajícího venkovního hluku v denních i nočních hodinách včetně používání pyrotechniky
- zhoršování životního prostředí zamořováním prachem a
exhalacemi z motorových vozidel.
Důvody tohoto stavu:
a) lhostejnost zastupitelů k dobudování záchytného parkoviště a neochota k regulaci pohybu stovek aut
b) tolerance porušování zákazů vjezdu a parkování aut na
parkových travnatých plochách
c) nedisciplinovanost majitelů a návštěvníků venkovních
provozů v pozdních nočních a ranních hodinách (o 22.hod.
ani nemluvě)
d) nevšímavost k častému parkování autobusů MHD mimo
vyhrazené plochy (nevypínání motorů)
e) neřešení odpovídajícího policejního dohledu vzhledem
k obrovské koncentraci osob a automobilů především
v sezóně a nedostupnost a alibismus policie
Letmým průzkumem jsem si ověřil a zastupitelstvo upozornil, že o víkendových dnech v letní sezóně zde zamoří
ovzduší přes 300 aut denně!!
Asi málokdo si dokáže představit, kolik prachu, karcinogenů a škodlivých zplodin se zde dostává do ovzduší.
Proto se také má stížnost netýkala omezování sportovních ani jiných aktivit, ale civilizovaného řešení dopravní situace. Apeloval jsem znovu na zastupitelstvo a
navrhl následující řešení :
• dokončení slíbeného, kapacitně odpovídajícího záchytného parkoviště těsné vedle těchto areálů na obecním pozemku (roh Šlechtitelské a V Jehličině) vyčleněném pro tento účel bývalým starostou p. Hanzalem (Podotýkám, že ani kapacita tohoto prostoru nevyřeší plně tíživou
situaci, neboť v letní sezóně při plném využití dosud vyhrazeného parkoviště byly přilehlé ulice v obležení auty. Velmi
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často bránily veřejné dopravě a znemožňovaly i vjezd na soukromé pozemky.)
• ochranu parkových travnatých ploch instalací původně uvažovaných odpočinkových laviček
• povolení parkování před hřištěm výhradně pro místní fotbalisty a kynology
• vyasfaltování plochy před hřištěm a instalaci zpomalovacích pruhů
• posílení místní policie v sezónně atd.
Kdo by naivně od zastupitelstva očekával racionální řešení, dočkal by se stejného výsledku jako je „zelená akce“
KAMIONY NA KOLEJE .
V klánovických podmínkách to pro tuto část obce znamenalo od zastupitelů schválení „bonusu“ ve formě KEMPU a dalšího hlučného KIOSKU.
Kemp v obytné zóně je světovou raritou, „ekologickým
zločinem“a ukázkou pokrytectví. Je schizofrenní pořádat happeningové akce za záchranu stromů a v jiné části obce aktivně likvidovat životní prostředí a zdraví lidí.
Jistě si vzpomínáte na obrovskou hysterii okolo Lázeňského domu na obecním pozemku, který měl kromě jiného
zajistit důstojné prostředí pro klánovické pacienty a lékaře
a navíc péči o slušné zahraniční klienty. Dnešní zázemí pro
pacienty a lékaře v Klánovicích znáte a slušná zahraniční
klientela je nahrazena holandsko-německou karavanovou
„elitou“. Ta již první sezónu ukázala, že se umí a může
v Klánovicích nerušeně bavit až do ranních hodin pod pečlivou ochranou nájemce.
V souvislosti s uvedenými fakty jsem v duchu zák. č. 131/
2000 Sb. požádal zastupitelstvo obce o písemnou informaci, jaké konkrétní kroky hodlá podniknout k ochraně
devastovaného životního prostředí, zdraví a majetku místních obyvatel.
Odpověď nedorazila ani po 70 dnech (zákonná lhůta je 60
dnů). Je to pouze důsledek nekoncepčnosti a neúcty
k dodržování zákonů?
Skutečnost je však daleko závažnější a naznačuje flagrantní zneužívání pravomocí veřejného činitele. Toto zastupitelstvo totiž svévolně umožnilo v tichosti další rozšíření
kempu a to právě na úkor pozemku, vyčleněného pro účely
dokončení záchytného parkoviště návštěvníků areálu!!
Uskutečnění tohoto bezohledného zločinu arogance by znamenalo rozšíření parkování dalších stovek aut denně do
všech přilehlých ulic včetně části lesa, zničení travnatých ploch
kolem RD, zvýšení kriminality, ztrátu soukromí, ohrožení zdraví a znehodnocení majetku.
Na záměrně neveřejném jednání zastupitelů
s podnikatelskými subjekty dne 29. 10. 2007 bylo toto
„zvěrstvo“ údajně potvrzeno!!
Je pravděpodobné, že místní veřejnost netuší rozsah a
důsledky záměru. Ten se totiž vůbec nedá srovnat se zdravotními a majetkovými dopady neškodného vysílače, proti
kterému podepisovali místí občané před pár lety aktivně
petice.
Rád bych v této souvislosti proto znal veřejné vyjádření
komise životního prostředí a komise dopravní v Klánovicích
a také názor a návrh řešení od rozumně smýšlející části
zastupitelů. Bohužel se stále více ukazuje, že ochrana lesa
a životního prostředí byl pouze záměrný a vhodný předvolební prostředek k oblouznění voličských mas.
Evžen Stöhr
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Poznámka
Klamání je přístup jednání, kdy informace a sliby neodpovídají skutečnosti. Účelem takového jednání je vždy dosažení svého záměru. Snaha o postavení devítijamkového
hřiště v Klánovickém lese může být takovým příkladem.
Počet jamek
Důvod, proč se najednou změnil projekt z původních 18
jamek na 9, nebyl nikde oficiálně vysvětlen. I když plán
byl takto redukován, nic nevylučuje příští rozšíření areálu. V současné době se již devítijamková hřiště nestaví a
panuje všeobecná snaha ta již postavená rozšířit na 18
jamek. Jsou pro to dva zásadní důvody:
Soutěžní hledisko
Sportovní soutěže všeobecně musí probíhat za stejných
podmínek. Každé golfové hřiště má svá specifika, různou
obtížnost, ale to základní – počet jamek – zůstává. Je
podstatný rozdíl mezi hřišti s 9 jamkami o délce přes 3000
m a těmi 18-jamkovými, jejichž délka je přes 6000 m. Golf
sice může hrát každý sám, ale ta správná sportovní motivace je soutěžit se soupeři, zvláště na turnajích. Pro takovou soutěživost je základní podmínkou právě 18 jamek
na hřišti. Koncem 30. let minulého století se v Klánovickém
lese začalo se šesti jamkami, pak počet vzrostl na 9 a po
válce se pokračovalo v budování až k 18 jamkám. Již před
60 lety tedy golfisté poznali, že devět jamek rozhodně
nestačí.
Ekonomika
Náklady na stavbu hřiště činí desítky milionů, provoz je
také velmi nákladný. Všeobecně je známo, že samotné
hřiště se neuživí. Možný zisk nebo ztráta závisí také na
tom, kolik hráčů hřiště přiláká. Vedle kvality hřiště je pro
golfistu důležitá jeho zajímavost a také počet jamek. Hřiště v Klánovickém lese s pouhými devíti jamkami by mělo
jen velmi malou šanci obstát v konkurenci těch osmnáctijamkových ve Mstěticích a na Černém Mostě. Možný zisk
z hřiště je tedy rovněž úzce spojen s počtem jamek. Není
výjimkou, když se stavějí dvě 18 jamková hřiště vedle sebe,
někde počet roste ještě výš (Nová Amerika 45, Konopiště a
Čeladná 36).
Je otázkou, kdo by investoval do stavby hřiště, které nemá
budoucnost. Napadá mě jen jediná možnost, totiž že by
nešlo jen o golfové hřiště. V takovém případě by se klamáním dosáhlo skutečného záměru.
Vladimír Štuller

Stanovisko zdravotně postižených
k Stanovisku ODS Klánovice k výstavbě domu
chráněného bydlení
Jsme organizace Svazu tělesně postižených
v Praze 9 a máme sídlo v Klánovicích, kde máme i
Centrum pro zdravotně postižené.
Do tohoto zařízení chodí naši členové, ale i senioři
si nejen zacvičit, ale také se poučit na odborných přednáškách. Přednášky jsou na různá témata:
• zdravotní-přednášejí praktičtí,ale i odborní lékaři
• sociálně právní-odborně radí právníci,sociální pracovníci,nebo zástupci Charity
• zveme mezi sebe i zástupce MČ,aby zodpověděli
přímo na dotazy svých spoluobčanů.
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V poslední době převládalo téma výstavy domu
chráněného bydlení. Víme,že je k tomu určen pozemek,dále je i projekt a stavební povolení, proto žádáme o podrobné vysvětlení pana Petra Soukupa a pana
Jiřího Hladíka, proč jsou toho názoru, že městská část
Klánovice nemůže ovlivnit výstavbu domu a jeho provozování ve prospěch klánovických seniorů.
Chceme znát fakta, se kterými se dá argumentovat, a hlavně, která by se dala seniorům předložit, proč
dům by neměl být. My totiž o jeho výstavbu moc stojíme a také za to chceme bojovat.Zatím se toho pro klánovické seniory mnoho neudělalo, a tak věříme, že nás
v boji o dům chráněného bydlení podpoří i ostatní.
Za Svaz tělesně postižených Prahy 9
Věra Houžvičková
Za Svaz tělesně postižených Klánovic
Olga Paplhamová

Bylo co vystavovat?
Mám rád fotky, a proto jsem se těšil na zahájení
výstavy „Děti Asie“. Čekalo mne však zklamání. Vystaveny byly popisné, nic neříkající fotky postrádající
jakoukoliv invenci, navíc technicky nezvládnuté. Dílo
zkázy bylo dovršeno nekvalitním řemeslným zpracováním zvětšenin… Autor pořídil své snímky pravděpodobně moderním kompaktem (kdo by se dneska tahal
se zrcadlovkou) a zcela se vzdal možnosti pracovat
s hloubkou ostrosti, což je obzvláště u portrétů velmi
důležité.
Takovéto fotky nepatří ani do rodinného alba, říkal
jsem si a snažil na celou akci zapomenout. Celé toto
faux pas bych v zájmu všech účastníků přešel taktním
mlčením, ale oslavný příspěvek paní Martiny Petráčkové v Klánovickém zpravodaji č.11 mne donutil zvednout hlas.
Budeme se dívat pravdě do očí anebo se vzájemně
poplácávat po ramennou a nalhávat si, jací jsme kabrňáci?! Jan Miller si jako fotograf uřízl pěknou ostudu a
s ním i jeho pochlebníci, provozovatele KC Beseda
nevyjímaje.
Každý kulturní počin budiž pochválen, páně Millerovy
fotky jsou však po všech stránkách mizerné. Doufám,
že podobných úletů zůstaneme ušetřeni.
R.Kůla,
kular@quick.cz

od sousedů

Úřad městské části Praha 21 uvádí

Adventní koncert
plný vánočních písniček a povídání o vánocích.
Účinkují: Jiří Drdla, Milan Plechatý,
Jan a Vojtěch Nedvědovi
a sbor žáků ZŠ Masarykova.
Společenský sál ZŠ Masarykova Újezd nad Lesy.
Dne 6. 12. 2007, od 19:00 hod. Cena vstupenek 150
Kč. Předprodej podatelna úřadu a Knihkupectví nad
Lesy Staroújezdská 45.
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Základní škola a Praktická
škola Úvaly

Občanské sdružení Neposeda
nabízí

Naše škola je školou státní, jejím zřizovatelem je
Středočeský kraj. Jak již název napovídá, jedná se o
dvě školy v jedné budově :

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM
Projekt je určen pro maminky či tatínky na rodičovské dovolené, ale i po ní, kteří se během půl až
jednoho roku chystají zpátky do zaměstnání a chtějí si
oprášit anebo získat nové dovednosti, aby obstáli při hledání nového zaměstnání i v něm. Projekt je určený osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, především ze správního obvodu Praha 21. Připravené pro Vás
máme:
1. BEZPLATNÉ BLOKOVÉ KURZY, které probíhají vždy

1. Základní škola (praktická)
Zprostředkovává základní vzdělání těm dětem, které ke
svému vzdělávání potřebují individuální přístup, malý třídní kolektiv ( 8 až 10 žáků ve třídě), pomalejší pracovní
tempo, méně obtížné učivo a klidnou „rodinnou atmosféru“ malé školy. Naši žáci zde mají šanci zažít úspěch
a získat zdravé sebevědomí.
Rodičům nabízíme pro jejich děti možnost krátkodobého diagnostického pobytu na zkoušku, který může trvat
tři týdny i déle a je nezávazný. Po dobu tohoto pobytu
děti i nadále zůstávají žáky své kmenové školy. Teprve
po jeho ukončení rodiče rozhodnou, kde budou pro jejich dítě vhodnější podmínky.
Na konci povinné školní docházky jsou naši žáci dostatečně vybaveni vědomostmi i dovednostmi, aby mohli pokračovat v dalším studiu na učilišti či jiné škole.
2. Praktická škola
Jejím hlavním posláním je umožnit střední vzdělávání i těm žákům, kteří nemohou soutěžit ve vzdělávání
se „studijními“ typy. Je určena děvčatům i chlapcům, především absolventům základní školy praktické, speciální
školy, ale i těm dětem, které základní školu ukončily
v nižších ročnících. Studium je dvouleté, ukončené závěrečnými zkouškami. Učí se v malém kolektivu dvanácti
žáků, přiměřeným pracovním tempem a s individuálním
přístupem, díky čemuž žáci získávají zdravé sebevědomí a jsou uznáváni v rámci svých možností.
Výuka je kromě všeobecných předmětů zaměřena
zejména na praktické činnosti v předmětech příprava pokrmů, ruční práce a dílenské práce. Cílem studia je získání vědomostí a dovedností využitelných v praktickém
i rodinném životě.
Po ukončení studia jsou absolventi praktické školy
zaměstnáváni většinou ve stravovacích, zdravotnických
či sociálních zařízeních nebo i v prodejnách. Někteří
z nich pak ještě dále pokračují ve studiu v učilišti.
Zájemci o bližší informace týkající se našich škol
nás najdou v Úvalech na náměstí Arnošta z Pardubic
8, tel.: 281 981 244, 739 455 070
Rádi Vás uvítáme!
Eva Bubáková,
ředitelka školy

od 9.00 do 12.30 hodin
• Práce s počítačem a internetem I.
Zaměřeno na praktickou obsluhu
Word, Excel, internet + jiné aplikace.
po - 3. 12.
st - 12. 12.
st - 5. 12.
po - 17. 12.
po - 10. 12.
st - 19. 12.
• Anglický jazyk
Obnovení dosavadních znalostí a
rozvoj konverzačních schopností.
út - 4. 12.
čt - 13. 12.
čt - 6. 12.
út - 18. 12.
út - 11. 12.
čt - 20. 12.
Můžete si vybrat libovolný počet kurzů a po úspěšném absolvování jednotlivého blokového kurzu získáte osvědčení.
2. BEZPLATNÉ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ SPOJENÉ PŘEDEVŠÍM S NÁVRATEM DO ZAMĚSTNÁNÍ - BĚHEM I PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU. +
MOŽNOST VYUŽÍT PODPŮRNÝCH SLUŽEB - DOHLED NAD DĚTMI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
V PRŮBĚHU PROGRAMU.
Bezplatné vzdělávací programy a poradenství se konají
v prostorách Nízkoprahového klubu Autobus, Českobrodská 1, 190 11, Praha - Běchovice.
Těšíme se na Vás
Melanie Zajacová - předsedkyně sdružení
Věra Jílková - sociální pracovník (tel. č. 739 491 633)
vera@neposeda.org, http://www.neposeda.org/vpp

Výstava „Aktivní otcovství“
v Neposeda o.s.
Motto: Kdo je aktivní otec?
Takový muž, který své otcovství nezakládá na tom, kolik
peněz přinese do rodiny a jak dlouho proto stráví v práci,
ale na tom, kolik času stráví se svým dítětem, na tom, že
ví, co obnáší výchova i každodenní péče.
Putovní výstava fotografií s doprovodnými texty „Aktivní
otcovství aneb když pečují tátové“ bude po celý prosinec
v o.s. Neposeda. Výstava vznikla v rámci společné kampaně
organizací NESEHNUTÍ Brno a Gender Studies o.p.s.
v rámci projektu Půl na půl – rovné příležitosti. Cílem je
podpořit větší angažovanosti českých mužů v péči o děti.
U nás výstavu slavnostně zahájíme ve čtvrtek 6.
prosince 2007 v 16:30 hodin. Z brněnské organizace
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přijede pan Lukáš Sedláček, který sdělí obecné informace
k výstavě. Následovat bude promítnutí dokumentu Olgy
Sommerové Otcové na rodičovské dovolené a poté diskuze
spojená s povídáním o rodinách, kde o děti pečují muži.
Otevřeno bude již od 15:00 hodin.
Výstavu si v dalších dnech budou zájemci moci prohlédnout v našich klubovnách na adrese Českobrodská
1, Běchovice v průběhu Adventního koncertu pořádaného dne 9. prosince 2007, v otevíracích hodinách Rodičovského centra Koloběžka a jednou v rámci úterního
komponovaného večera Nízkoprahového klubu Autobus.
Dále bude výstava přesunuta do našich nových prostor
na adrese Českobrodská 516, Běchovice.
Těším se na setkání s Vámi
Bc. Melanie Zajacová,
ředitelka, předsedkyně sdružení
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priznivci@neposeda.org
A jaké máme plány pro rok 2008 a další léta?
V programové oblasti minimálně zachovat stávající provoz,
s postupným rozšiřováním provozních hodin a aktivit,
v personální oblasti posílit týmy dobrovolníků a pracovníků
jednotlivých aktivit a v oblasti práce v komunitě zavést
pravidelné tvořivé a zajímavé akce pro širokou veřejnost,
komunitu. Jako novoroční dárek chystáme grafickou
proměnu našich webových prezentací.
Pokud jste dočetli až sem, děkuji za Vaši pozornost I
přízeň. V případě, že potřebujete další informace, navštivte
www.neposeda.org nebo nás neváhejte kontaktovat.
Krásné Vánoce a šťastné vkročení do roku 2008 přeje
za tým o.s. Neposeda
Bc. Melanie Zajacová,
ředitelka, předsedkyně sdružení

Aktuálně z Neposeda o.s.
Vážení přátelé,
občanskému sdružení Neposeda jsou již tři roky.
Jelikož se naše aktivity za uplynulá léta rozšířily, dovolte
mi, abych Vás nyní krátce seznámila se současným stavem
a našimi plány.
Neposeda o.s. působí zejména v městských částech
správního obvodu Praha 21, jeho aktivity jsou ale otevřené
i zájemcům odjinud, prostě všem, kteří jsou ochotni dojet
k nám do Běchovic.
V této chvíli realizujeme tři základní programy:
volnočasové, sociální a vzdělávací, pro cílové skupiny: děti,
mládež, rodina a komunita. Letos došlo k vytvoření nové
struktury činností organizace, a z toho důvodu i ke změně
názvů některých klubů. Více v přehledu:
Je zřejmé, že došlo k nárůstu počtu aktivit a lidí, kteří
je realizují, a tím i vytíženosti kluboven na Staré poště.

Nově jsme tedy využili možnost výhodného pronájmu
prostor v objektu Českobrodská 516, které budeme užívat
jako učebnu a zázemí pro pracovníky. Ve výloze bude
nastálo umístěn „pavouk organizace“, včetně
aktualizovaných upoutávek na připravované akce.
Z hlediska financování jsme každoročně závislí na
dotacích a grantech poskytovaných ministerstvy,
magistrátem a městskými částmi. Nezanedbatelnou
součást příjmů tvoří i dary firem a jednotlivců – moc všem
děkujeme a vážíme si jejich přízně. Bez nich by totiž nebylo
možné všechny tyto aktivity provozovat. Kromě
pravidelných výročních zpráv jsme letos navíc začali
vydávat elektronický oběžník Klubu příznivců o aktuálním
dění u nás. Pokud i Vy máte zájem být pravidelně
informováni, napište nám prosím na e-mail:

Dětské centrum SLUNEČNICE
V září tohoto roku zahájilo svoji činnost Baby
centrum „Slunečnice“, které se nachází na rozhraní obcí Šestajovice a Jirny, v klidném prostředí nového rodinného domu. Filozofií baby centra je
„šťastné a spokojené dítě“.
Děti mohou „Slunečnici“ navštěvovat celodenně,
polodenně, nepravidelně či nárazově. Provozní doba
je od 7:30-do 17:00 hod. Po domluvě s vedením je možné i noční a víkendové hlídání.
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V baby centru je dodržován pravidelný stravovací režim s dostatkem zeleniny a ovoce, absencí glutamátů a
polotovarů, dle stravovacích norem pro předškolní děti, s
možností výběru z několika druhů nápojů. Herní aktivity
jsou přizpůsobovány individuálním zájmům a potřebám dětí
s cílem vzájemné kooperace, posilování kladných kamarádských vztahů, vytváření přátelství a začlenění méně
adaptabilních dětí do kolektivu. Edukační činnost se realizuje na základě měsíčních tematických plánů, které na sebe
navazují. U dětí jsou rozvíjeny kognitivní schopnosti, motorika, grafomotorika, fonematický sluch, řeč, koncentrace
pozornosti, ale i schopnost vnímat změny kolem sebe a
zvládat praktické činnosti běžného denního života.
Za dva měsíce činnosti měly děti ve „Slunečnici“ možnost navštívit 3 divadelní představení, zúčastnit se „houbařského výletu“ do Klánovického lesa, zasoutěžit si na „Podzimní olympiádě“ a získat medaile i sladké odměny. Děti se
již třikrát staly „Mistry pekaři“. Poprvé si každý za pomoci
pí.učitelky upekl domů „šišku“ závinu, podruhé se pekl ovocný
koláč pro mamky a taťky na schůzku rodičů a naposledy
děti vykrajovaly čerty a Mikuláše z perníkového těsta.
Ve „Slunečnici“ vládne klidná rodinná atmosféra, která společně s přiměřeně velkými prostory napomáhá dětem k lepší adaptaci na nové prostředí, kamarády i učitelky. Dětem je po celý den k dispozici promovaný logoped,
který 1-2krát týdně cíleně stimuluje výslovnost dětí. Jednou
za 14 dní vyrábějí děti úžasné výtvory v keramickém kroužku a od ledna se budou moci seznamovat s hravou angličtinou a také s flétničkou. V současné době se děti připravují na blížící se vánoční svátky a již pilně nacvičují
pásmo na vánoční besídku pro rodiče.
Všichni už se těšíme na Ježíška.a vám všem přejeme krásné vánoční svátky a samé šťastné a spokojené
děti,které se těší do školky.
Podrobnější informace o „Slunečnici“ na telefonu
739 032 906.
Mgr. Petra Venclů

LEGENDA O HVĚZDĚ
POEZIE VÁNOC
Eva Hrušková
Zdeněk Rohlíček
Pohádkový, vánoční pořad pro děti
Společenský sál ZŠ Masarykova – Újezd nad Lesy.
Dne 18.prosince 2007 od 18:00 hod.
Vstupné 50 Kč – začátek prodeje vstupenek 1,5 hod
před začátkem představení.

Děti by měly mít s sebou
malé zvonečky nebo rolničky.
Zdeněk Voříšek, VHČ (777811331)
zdenek.vorisek@praha21.cz

strana

32

V Horních Počernicích mají
nové varhany
Během posledních let dochází v městské části Praha 20 k rozsáhlým rekonstrukčním pracím na obnově
Chvalské tvrze a přilehlých objektů. V listopadu 2007
byla dokončena podstatná fáze obnovy kostela sv. Ludmily, který je součástí Chvalské tvrze. Rekonstrukce
elektroinstalací a výmalba interiéru kostela úzce souvisely s projektem obnovy chrámových varhan, který
ve spolupráci s MČ Praha 20 a s občanským sdružením VOX realizovala místní římskokatolická farnost sv.
Ludmily.

Stavbou nových varhan byla pověřena slovinská firma Anton Škrabl, s.p., která je známá kvalitou své práce
v mnoha zemích Evropy i v USA. Horní Počernice se
tak staly prvním místem, kde firma Škrabl umístila svůj
nástroj (opus 187) v České republice. Dvoumanuálový
nástroj s 15 rejstříky a 888 píšťalami byl pořízen za
cca 3 miliony korun. Na financování projektu se podíleli kromě Společnosti pro duchovní hudbu a společnosti Psalterium, s.r.o., zejména Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 20, Římskokatolická farnost sv. Ludmily
a řada sponzorů a drobných dárců.
Nové varhany v kostele sv. Ludmily v Horních Počernicích předznamenávají zcela jedinečný, originální
rozměr kulturní nabídky v Horních Počernicích. Díky
parametrům nástroje má tato obec šanci prolomit
bariéru pražské periferie a být součástí sítě kulturotvorných center kraje.
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SLAVNOST 18. LISTOPADU 2007
Nástroj, který požehnal Jeho Eminence Miloslav
kardinál Vlk, arcibiskup pražský a primas český v neděli
18. listopadu 2007 př i mši sv. v 10 hodin,
předznamenává nový a zcela jedinečný rozměr kulturní
nabídky v Horních Počernicích.
Slavnost pokračovala od cca 12 hodin v Hotelu
Chvalská tvrz setkáním sponzorů a dárců, představitelů
obce, Magistrátu hl. m. Prahy a Společnosti pro
duchovní hudbu se zástupci farnosti a představiteli
firmy Anton Škrabl, s.p.. Účast na této části oslav
přislíbil m.j. i kardinál Miloslav Vlk, velvyslanec
Slovinské republiky v ČR a další významní hosté.
Od 15 hodin proběhl v kostele sv. Ludmily první
koncert na nově instalovaný unikátní nástroj. Mezi

doprava
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účinkujícími nechyběla žijící legenda české varhanní
hudby, prof. Jaroslav Vodrážka, ani reprezentanti
nejvýznamnějších varhanických osobností Prahy – paní
Irena Chřipková, působící na kůru kostela sv. Jakuba,
a Vladimír Roubal, jehož mistrovství je možné
obdivovat v chrámu Nanebevzetí Panny Marie na
Strahově.
Mgr. Petr Bajer
petr.bajer@newtonmedia.cz; mobil 607 879 138.
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Naši jubilanti
V měsíci prosinci se dožívají
významného životního jubilea
tito naši spoluobčané:

V měsíci lednu se dožívají
významného životního jubilea
tito naši spoluobčané:

Jaroslav Paroubek
Věra Trpišovská
Josef Langmajer
Mária Čermáková
Marie Paldusová
Franz Weinmann
Taťána Zikmundová
Marie Horáková
Vlasta Němcová
Aleš Pazelt
Vladimír Sršeň
Marcela Boháčová
Marie Laňarová

Jiřina Steklíková
Jiří Vidiečan
Walter Černý
Libuše Kubelková
Ludmila Aubrechtová
Věra Součková
Ludmila Trnková
Alena Klinderová
Eva Pichová
Jiří Šmolík
Marie Pelikánová
Lidmila Čížková
Zinovia Ratajová

Přejeme jim ještě mnoho šťastných let.

Důležitá telefonní čísla
Telefonní čísla na policii:

Telefonní čísla na hasiče a záchranku:

V případě potřeby volejte na telefonní číslo
281 918 886
(operační číslo pro MČ Praha 14) nebo na tísňové volání
Městské policie (zdarma i z mobilních telefonů)
156
Služební telefon našich okrskářů má číslo
737 649 842
Stanice Policie ČR Újezd nad Lesy
281 973 144
Tísňové volání Policie ČR
158

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

V případě havárie sítí volejte tato čísla:
veřejné osvětlení
vodovod

- 800 101 109 (bezplatná linka)
- 840 111 112

kanalizace
- hlavní uliční řad Ing. Zdrůbek
- domovní čerpací stanice p.Veis

- 603 889 572
- 777 868 796

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KLÁNOVICE

MÍSTNÍ KNIHOVNA KLÁNOVICE

Internetové stránky Úřadu MČ Klánovice
mají adresu: www.praha-klanovice.cz
adresa: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
telefon: 281 960 216 fax:
281 963 224
e-maily můžete posílat na adresu:
urad@praha-klanovice.cz
úřední hodiny:
pondělí:
8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
středa:
8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00

adresa: Smržovská l, 19014 Praha–Klánovice
telefon: 281 963 496, e-mail:
klankniha@volny.cz
výpůjční doba:
pondělí:
15:00 - 19:00
středa:
13:00 - 17:00
čtvrtek:
9:00 - 13:00
sobota (sudý týden):
9:00 - 12:00

V případě telefonické domluvy možnost návštěvy i v ostatní dny:

úterý:
čtvrtek:
pátek:

8:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
8:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00
8:00 - 12:00

Klánovický zpravodaj
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placená inzerce

Restaurace OLYMP
opět pořádá

v pátek 14. prosince
každé 3. pivo zdarma
vítězové v pití piva obdrží věcné dárky

VEPŘOVÉ HODY
jitrnice, jelítka, pečená kolena, zabijačkový guláš, ovar, tlačenka

ŽIVÁ HUDBA: od 18.00 hod
Hraje Bohumil Lhoták

obsluha nahoře bez

NOVÁ PRODEJNA
v Klánovicích

!

ORIGINÁLNÍ DÁRKY
Módní doplňky z pravého hedvábí,
olejomalby, kožené kabelky a
peněženky,
stříbrné šperky, vánoční zboží,
svíčky, ubrousky ...

AK
CE

placená inzerce

Srdečně zveme všechny štamgasty
a přátele dobrého jídla a pití

Ke Znaku 3, Klánovice

Klánovický zpravodaj
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ZAHRADNICKÉ PRÁCE - údržba zeleně

• kácení a prořezávání stromů
prováděné i pomocí horolezecké techniky
• frézování pařezů
• štěpkování větví
• zakládání trávníků
• pokládka trávníkových koberců
• sekání a provzdušňování travnatých ploch
• stříhání živých plotů
• úprava dlouhodobě neudržovaných pozemků
• sběr a úklid listí, odvoz a likvidace odpadů
• návrhy, realizace a celoroční údržba zahrad

mobil: 605 789 346
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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 prosinec 2007
PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ PROF. LADISLAVA LEITGEBA – OD 15. 11. 2007
Malíř Ladislav Leitgeb pochází z Uherského Hradiště, kde se narodil roku 1920, ale k Brandýsu nad Labem, kde také v roce 2005 zemřel, zcela přirostl.
Dlouhá léta připravoval budoucí učitele na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Karlovy univerzity. Jeho malířské dílo se dočkalo desítek
výstav v předních síních a galeriích ve vlasti i v zahraničí a posledním období umělcova života se stalo vyhledávaným i v dalekém Japonsku.

neděle 2. 12. 2007, 16.00

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE – ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ

předvánoční odpoledne pro rodiče a děti – vystoupení dětí z kroužků MC Klánovice a Šestajovice, výstava výrobků výtvarné dílny, pohádkové
představení, andělská nadílka pro děti. Informace na tel. 604315231

pondělí 3. 12. a úterý 4. 12. 2007, 18.00INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1, Praha 9, Pracoviště Masarykova ZŠ, Újezd
nad Lesy; vstupné dobrovolné

středa 5. 12. 2007, od 17.00

MIKULÁŠ SE NA VÁS TĚŠÍ! Kde? V KC Beseda!

Také máte každý rok problém, jak sehnat na poslední chvíli Mikuláše s čertem? Tak letos máte o starost méně! Přiveďte děti do KC Beseda mezi
17.00 a 19.00 spolu s dárky a případně se seznamem jejich „prohřešků“. Mikuláš si poslechne od dětí připravené básničky a rozhodne, zda je
obdaruje či zavolá čerta…

čtvrtek 6. 12. 2007, 19.30

KINO - DENNÍ HLÍDKA

Rusko, 2006, 130 min, akční fantasy thriller , titulky, od 15 let, režie: Timur Bekmambetov, hrají: Konstantin Khabensky, Mariya Poroshina,
Vladimir Menshov,Před dvěma lety dobyl film Noční hlídka, první díl fantasy trilogie režiséra Timura Bekmambetova celý filmový svět. Tisíce
fanoušků okouzlilo propojení moderní sci-fi, fantasy a východních mytologií. Denní hlídka pokračuje ve vyprávění příběhu o souboji Světlé a
Temné strany, který se odehrává v současném Rusku, ale v podstatě i napříč celými dějinami civilizovaného světa.

neděle 9. 12. 2007, 10.30

KINO - RATATOUILLE

2007, USA, animovaný, rodinný, 110 minut, dabing, režie: Brad Bird. Oscarem oceněný režisér Brad Bird a vypravěčští mistři z Pixar Animation
Studios uvádějí film Ratatouille, nejoriginálnější komedii o tak bizarním přátelství, jaké si jen lze představit. Hlavním hrdinou filmu je krysák
Remy, který odvážně sní o tom, že se stane vyhlášeným kuchařem v pařížské pětihvězdičkové restauraci.

neděle 9. 12. 2007, 18.00

ADVENTNÍ KONCERT – PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ

Komponovaný adventní večer, který pro vás připravili umělci a osobnosti z Klánovic a blízkého okolí. Jan Kvapil – housle, Vladimír Matoušek
(člen Filharmonie) – violoncello, Eva Brabencová – zpěv, Alena Nejedlá – kytara, zpěv a Lenka Kvasničková – klavír. Večer plný hudby mistrů,
adventních a vánočních písní, koled a poezie přinese tu pravou vánoční atmosféru. Uslyšíte díla autorů Cierryho, A. Vivaldiho, A. France, A.
Michny, J.J. Ryby. Vstupné: 60,-Kč, děti 40,-Kč.

úterý 11. 12. 2007, 10.00

DĚTSKÉ DIVADLO – ANDĚLÍČEK TONÍČEK
HRAJE DIVADLO BUCHTY A LOUTKY

ČUJE ME
D OPORU

Co všechno se může stát malému andělíčkovi Toníčkovi, když ho svatý Petr pošle zvěstovat narození Ježíška? Musí cestou dávat pozor na dráty
vysokého napětí, letadla, a hlavně na čerta. A když se malý Toníček tak trochu ztratí, tak je to opravdu dobrodružství.Naštěstí poradí tři králové
zářící kometa ukáže cestu z nesnází.A tak zpívejme spolu: „Narodil se nám…“. Vstupné: 35,-Kč/os

středa 12. 12. 2007, 18.00

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1 Praha 9, pracoviště Masarykova ZŠ, Újezd
nad Lesy, vstupné dobrovolné

čtvrtek 13.12.2007, 19.30

KINO - KRÁLOVSTVÍ

USA, 2007, 109 minut , thriller , titulky, od 15 let, režie: Peter Berg Hrají: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Jason Bateman, Chris Cooper. Výchozí
situace příběhu se volně inspirovala sebevražedným útokem proti civilním americkým základnám v Saúdské Arábii z roku 2003, při kterém
zahynulo 35 lidí a na 160 jich bylo zraněno.

program na e-mailobjednejte info@klanovickeforum.cz
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neděle 16.12.2007, 16.00
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VÁNOČNÍ HRA – NĚCO VELIKÉHO SE CHYSTÁ …

Vánoční hra o tom, jak se připravovalo Ježíšovo narození v Betlémě. Celá událost je zpracována poněkud netradičně – archanděl Gabriel jezdí na
Koloběžce, v nebeské kanceláři mají moderní výpočetní techniku a andílci nacvičují fotbalový turnaj. Hru s písničkami zahraje 36 dětí, které navštěvují
náboženství v ZŠ v Klánovicích a na faře v Kolodějích pod vedením p. Lenky Kvasničkové. Vstupné: dobrovolné

úterý 18.12.2007, 19.30

KINO - ONCE

Irsko, 2006, 85 min, hudební film, titulky, od 12 let, režie: John Carney,Hrají: Markéta Irglová, Glen Hansard, Bill Hodnett, Darren Healy .On je pouliční
muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Jeho snem je živit se hudbou, ale to se mu vůbec nedaří. Ona je talentovaná pianistka z Čech,
která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. Když se ti dva náhodou potkají, zjistí, že jejich společná hudba má neobyčejnou sílu.

čtvrtek 20.12.2007, 19.30

KINO - ZTRACENÁ DOVOLENÁ

ČR 2007, dokument, 85 min, přístupný, režie: Lucie Králová.Český cestovatel Láďa objevil ve Švédsku kufr, v němž byly pouze negativy, čímž začal
detektivní esej, ve kterém filmový štáb pátrá po tajemných Asiatech. Napínavá dokumentární detektivka Lucie Králové nenabízí pouhý záznam
dobrodružného pátrání, ale klade také otázky, jaká je výpovědní hodnota fotografie. - Nejlepší dokument na MFF Karlovy Vary.

POZOR:

I letos bude k vidění v parku KC Beseda Betlém s živými ovečkami.

Na leden 2008 připravujeme:
Úterý 22.1.2008, 10.00
Neděle 27.1.2008, 17.00

DĚTSKÉ DIVADLO – MÁŠA A MEDVĚD (Divadlo Úsměv)
KONCERT - LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ

Rezervace a ceny vstupenek
•

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

•

Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604 288 076

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

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

ÚMČ Praha – Klánovice

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

Firemní dárci

program na e-mailobjednejte info@klanovickeforum.cz
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