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„Modelky“ klánovického zahradníka Mi-

V tomto
čísle najdete:

loše Krále ochotně
zapózovaly pro velikonoční obálku KZ.
Za odměnu dostaly

- Velikonoční probuzení



tvrdý chléb.

- Pojďte uklízet
Klánovický les!



- Gentlemani zatlačili
na pilu
- Zapálíme čarodějnici




- Haló, máte tady
nepořádek!



- Mohli jsme mít
lanové centrum


Napadá vás, co by

- Jan Masaryk
v KC Beseda



se dalo v Klánovicích na jaře vylepšit?

- Začalo fotbalové jaro



Pozitivní

návrhy

a náměty rádi zveřejníme.
Napište nám!

ZDARMA
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Kino plné divaček

Editorial

Velikonoční probuzení
Vážení a milí spoluobčané,
při sestavování tohoto čísla jsem definitivně rezignoval na představu, že by v Klánovicích mohl být klid
a mír. Snaha přátel golfu narychlo převrátit naruby to,
co bylo dáno volebním výsledkem z podzimu 2006,
zrušila naději, že bychom v příštích měsících odložili
konfliktní témata a věnovali se především tomu,
na čem je obecná shoda. Patrně se dostáváme do rozhodující fáze „golfové války“. Navíc byl při jednání zastupitelstva smeten návrh směřující k budování lanového a informačního centra u nádraží. O tomto projektu
se ve svých textech zmiňují Petr Kubíček a Miloš Král.
Velkou radost mi udělal pan Ivan Puš, jeho dopis (reakce na „Kameny“ z minulého KZ) je nevtipnějším textem, který jsem za poslední roky ve Zpravodaji četl.
Dobrou zprávou jsou snad blížící se Velikonoce.
Přeji vám, abyste se při zamyšlení o jejich smyslu (nejsou pouze vítaným volnem a záminkou k přejídání
a opíjení) dostali k tomu, co je pro vás nejpodstatnější. Tyhle svátky jsou úžasnou příležitostí k návratům
ke kořenům. Co si pod tím představit, to už nechávám
na každém z vás.

Jiří Karban

Klánovické střípky

Pojďte s námi uklízet les!
Občanské sdružení za Klánovický les ve spolupráci s klánovickým Úřadem si vás dovoluje pozvat
na pravidelný úklid lesa. Srazy: sobota 18. 4 . v 9.30 h
na rohu ulic Blešnovská a Lovčická (pro západní část
lesa), sobota 25. 4. v 9.30 h na rohu ulic V Soudním
a Mechovka (pro východní část lesa). Rukavice a pytle
zajištěny. Všichni milovníci lesa jsou srdečně zváni..

Velký zájem o školku
Téměř stovka žádostí byla podána při zápisu dětí
do Mateřské školy v Klánovicích. „Zájem rodičů předčil
naše očekávání. Dne 17.3. bylo předáno celkem 96 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Dvě třetiny zájemců jsou rodiče s trvalým bydlištěm v Klánovicích
a další třetina prostě jen zkoušela štěstí,“ sdělila KZ ředitelka MŠ Hana Fišerová. Přijato by mělo být 30 dětí. Vice
informací najdete na www.msklanovice.cz

Haló, máte tady nepořádek
Pokud zjistíte, že na některých místech v Klánovicích je neuklizeno, máte možnost na to okamžitě upozornit. Telefonovat můžete na tří následující čísla:
281960216 (Úřad MČ), 605272413 (pan Dobřický),
603578405 (pan Huser). Tuto novinku iniciovali klánovičtí zastupitelé Petr Kubíček a Jiří Karban při jednání
Organizačního výboru ZMČ.

Prvních jedenáct představení tohoto roku shlédlo v klánovickém kině 330 diváků. Nejúspěšnějším filmem byla
březnová Austrálie (80). Pětašedesát loňských promítání
navštívilo celkem 2300 diváků, nejvíc příznivců měly
snímky Občan Havel (180), Bathory (170) a Mamma Mia!
(140). Podle dramaturgyně Katky Hoffmannové tvoří drtivou většinu publika ženy, od studentek po důchodkyně.

Kontejnery na objemný
a rostlinný odpad
V sobotu 25. 4. (9-13 h) budou přistaveny kontejnery na objemný odpad. Stanoviště: ul. Všestarská
(tradičně u transformátoru), Přimské náměstí, Medinská x Smiřická.
Kontejnery na listí a rostlinný odpad vám budou
k dispozici čtyřikrát, a to vždy v sobotu (9-12 h): 4. 4.
(Lovčická x Malšovická, Medinská x Smiřická u BD),
11. 4. (Přimské nám., Aranžerská x Nové Dvory), 18. 4.
(Dobřenická x Voňkova, Nepasické nám.), 25. 4. (Želkovická x V cestkách, Aranžerská x Bydžovská).
„Žádáme občany, aby rostlinný odpad neodkládali
již v pátek a v okolí kontejnerů udržovali pořádek,“ sdělila KZ Alena Janoušková z ÚMČ. Tentokrát máte také
možnost přistavení kontejneru na rostlinný odpad
na váš pozemek za úhradu 500,- Kč. Objednávky u pana
Husera (603578405). Podmínkou je vytřídění na kompostovatelný rostlinný odpad (tráva, listí) a větve.

Všichni klánovičtí psi
Kdyby všichni evidovaní pejskové měli v Klánovicích volební
právo, pravděpodobně by získali
křeslo v zastupitelstvu. Anebo by
dokázali pětkrát
téměř vyprodat
sál KC Beseda.
Aktuálně je jich totiž přihlášeno 481. V případě, že někdo z vás zapomněl za svého miláčka zaplatit, měl by
tuto záležitost dát co nejdřív do pořádku. Stačí se obrátit na náš Úřad.

Nebezpečné spalování vás
může stát až 150 tisíc korun
Touha po čistém ovzduší patří ke klánovickému životnímu stylu. Najdou se však lidé, kteří to občas nerespektují.
„Dovolujeme si apelovat na všechny, kteří by snad chtěli
v nadcházejícím období spalovat trávu, listí či další biologický odpad nebo odpad vůbec, aby tak nečinili,“ říká místostarosta David Dušek. Zároveň upozorňuje, že přístup
městské policie i přestupkové komise MČ bude s ohledem
na striktní zákonný zákaz a možnost uložit pokutu
až do výše 150 tisíc Kč v těchto případech nekompromisní.
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Zapálíme
čarodějnici
Jedna z nejoblíbenějších společenských akcí se
koná ve čtvrtek 30. dubna
v podvečer na Přimském
náměstí. Připraveny jsou
soutěže pro děti i občerstvení. Hranice by měla
vzplanout ve 20 hodin.
K pozvánce pro všechny
občany Klánovic připojujeme
fotografii od Jaroslava Loserta.
Texty v této rubrice a foto na titulní straně: JK
Velikonoční obrázky: Karolína Karbanová

Z jednání zastupitelstva
V pondělí 16.března se v zasedací místnosti ÚMČ konalo zasedání Zastupitelstva Městské části (ZMČ) Praha
– Klánovice. Z jednání devítičlenného sboru se omluvila
MUDr. Marie Jágrová. Zastupitelé schůzovali téměř čtyři
hodiny. O čem se například jednalo?

ROZPOČET 2009
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2009 (objem
výdajů: 17 mil. Kč). K návrhu, který byl v předchozích
dnech vyvěšen k připomínkování, nevznesl nikdo z občanů
žádné námitky. ZMČ zároveň odsouhlasilo výši příspěvků
pro občanská sdružení a neziskové a obecně prospěšné
organizace. Konkrétně: pro Charitu Neratovice (290 tisíc),
Svaz tělesně postižených (50 tisíc), MZŠ – protidrogová prevence (10 tisíc), Nadační fond Klánovické fórum (200 tisíc).

HOSPODAŘENÍ ŠKOL
ZMČ bez připomínek schválilo výsledek hospodaření Masarykovy základní školy (MZŠ) a poté i Mateřské školy.
Zastupitelé odsouhlasili, aby zisk MZŠ z vedlejší hospodářské činnosti (219 tisíc) byl převeden do školního fondu
odměn (132 tisíc) a zbylá částka do rezervního fondu.

GRANTY
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh grantové komise
na rozdělení částky 250 tisíc korun následujícím způsobem: Spolek přátel ZŠ (10 tisíc), ZO ČSOP – Stopa
(17 tisíc), Spolek přátel školky (11 tisíc), Mateřské centrum (10 tisíc), Klánovické fórum – kino + divadla pro děti
(60 tisíc), Matyáš Nádassy – KCB, cyklus pořadů Svařák
+ lidová veselice (17 tisíc), Claireton Chorale (2 tisíce),
Daniela Poková – balet (3 tisíce), Tenis Klánovice
(20 tisíc), TTC Klánovice – stolní tenis (15 tisíc), Kynologický klub (5 tisíc), Sdružení hasičů (3 tisíce), FK Klánovice – fotbal (62 tisíc), Český rybářský svaz (15 tisíc).

SMLOUVA O DARU
Přítomní zástupci firmy UBM (investor výstavby Vila
domů Klánovice) prezentovali své záměry a odpovídali
na otázky zastupitelů. Poté ZMČ odsouhlasilo znění darovací smlouvy, z které vyplývá, že 30 dní ode dne, kdy
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nabude právní moci stavební povolení (na výstavbu
16 domů mezi ulicemi V Jezevčinách, Rodovská a Slatinská)
dárce poskytne obdarovanému (MČ Praha-Klánovice)
950 tisíc korun. Dárce byl informován, že místní pozemní komunikace jsou užitelné pouze pro občanskou
obsluhu, staveništní doprava bude organizována mimo
uliční síť.

KONCEPCE ROZVOJE
ZMČ vzalo na vědomí informace předložení starostou
Losertem a odsouhlasilo doplňování materiálu o studii
proveditelnosti, průzkum mezi občany a o demografickou
studii. Starostovi bylo uloženo, aby: - sestavil úzký okruh
spolupracovníků, který zajistí kvalitní dopracování potřebných materiálů, - informoval zastupitele o průběhu
prací na každé řádném zasedání zastupitelstva, - konzultoval se zastupitelstvem dotazníkovou studii, - zapracoval připomínky občanů, došlé před tímto zasedáním.

KAUZA GOLF, ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Dramatický moment jednání. Zastupitel Jiří Turek (ODS)
přednesl návrh, jehož součástí bylo zrušení (!!!) památného usnesení ze září 2005. Cílem předkladatele bylo
zajistit volnou cestu pro realizaci devítijamkového
golfového hřiště. Ve velmi napjaté atmosféře navrhnul
místostarosta David Dušek „kompromisní řešení“ – tedy
pouze jednu z částí původně předloženého návrhu. Starostovi je uloženo, aby „jednal s investorem (FGRP)
a s dalšími subjekty s cílem ustavit společnou pracovní
skupinu (3 zástupci MČ a 3 zástupci investora), která se
bude podrobně seznamovat s dokumentací záměru a posléze i případnou realizační činností investora a věcně
o ní diskutovat a vyjadřovat se na základě relevantních
informací. Připraví návrh rozhodnutí pro ZMČ nejpozději
pro příští řádné zasedání zastupitelstva“. Tento návrh
podpořili: J.Losert, D.Dušek, J.Brabenec, J.Turek,
J.Lukáš. Proti hlasovali: L.Hrabal a J.Karban. Zdržel se:
P.Kubíček.

PROJEKT LANOVÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM
Zastupitelstvo neschválilo dohodu o partnerství a spolupráci mezi MČ, Nadačním fondem Klánovické fórum (zastoupené Petrem Kubíčkem) a Milošem Králem. Návrh
podpořili: D.Dušek, J.Lukáš, J.Karban, přičemž čtvrtý
podporovatel P.Kubíček se kvůli možnému střetu zájmů
zdržel hlasování. Projekt, jehož výsledkem mělo být vybudování lanového a informačního centra v prostoru Kolomazné pece u nádraží, byl tak ostatními zastupiteli
poslán k ledu.

VOLBA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU
Vzhledem k tomu, že starosta J.Losert musel po zvolení
do funkce rezignovat na funkci předsedy Kontrolního výboru, je nutné provést novou volbu. Tento post byl už před
jednáním nabídnut MUDr. Jágrové (nepřítomna), která se
však dosud nevyjádřila. ZMČ zatím pověřilo vedením KV
Václava Švece.

Kompletní zápis a znění jednotlivých usnesení najdete na webu www.praha-klanovice.cz a na úřední desce
před budovou Úřadu. Na internetu jsou k dispozici zápisy
z předešlých jednání (od listopadu 2002).
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
Až se k Vám dostanou tyto řádky, bude odeznívat jednání prvého letošního řádného zastupitelstva (16.3.). Připravený program byl bohatý, pozornost mohly přitáhnout
obecní finance a další medializované (ústně či písemně)
záležitosti. Byl bych rád, aby každý zastupitel a občan, zajímající se o žití v naší městské části pochopil, že vše je,
má-li to jít k dobrému, dílem rozumného a uvážlivého
kompromisu. Jakmile dojde ke střetu, vyhrocení původní
diskuze v tvrdý spor, nedostaneme se nikam. Vznikne
sousedský spor a nevraživost přes generace a jak to dopadá o tom informuje tisk, buď rozborem (např. Týden
č. 10/09), nebo noviny, zpravidla v rubrice „tragické události“. A my zde chceme přece žít v klidném prostředí, užívat volného času a radosti z našeho prostředí, popřípadě
i podnikat – zde je to trochu náročnější – podnikat se dá
jen tak, aby provoz neobtěžoval sousedy. Proto bych zájemci o podnikání doporučoval informovat se nejdříve
na ÚMČ, kde Vám moji spolupracovníci rádi poradí.
Je však nutné vědět předem, že kovárnu, či provoz vyžadující častou obsluhu těžkých dopravních prostředků zde
opravdu není možno realizovat.
Teď abych podtrhl vzájemnou radost ze společenského zážitku. Rád Vás zvu na již tradiční 5. Čarodějnice,
které jsem pomáhal organizátorům zakládat. V oblacích
dýmu startující čarodějnici můžete shlédnou na obvyklém
klánovickém „aerodromu“ pod kopcem na Přimském náměstí. Organizátoři slíbili, že připraví zase malou pyramidu
pro malé děti, také několik soutěží i nějakou tu dobrotu.
Ti, co jsou, nebo se již počítají mezi dospělé, se dočkají
o hodinu později – hranice vzplane ve 20.00 hod
a na symbol čarodějnice si hodlají troufnout žáci ze zdejší
Masarykovy Základní školy. Tož se nechme překvapit
a hlavně přejme si pěkné počasí.
S poděkováním za Vaši trpělivost
Jaroslav Losert

Sdělení místostarosty

Užitečná služba pro občany
Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, by mohl mít jedno ze svých
pracovišť i v Klánovicích. Tak tomu bude, pokud uspějeme s naší žádostí o finanční podporu v rámci integrovaného operačního programu „E-Government
v obcích-Czech POINT“, kterou jednomyslně schválilo
zastupitelstvo na svém březnovém zasedání.
Czech POINT představuje garantovanou službu
pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data
z veřejných i neveřejných informačních systémů,
úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak či získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu
k občanovi a podat návrh k zahájení řízení správních
orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů spravova-
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ných státem tak, aby byly minimalizovány požadavky
na občany. Již nyní Czech POINT nabízí ověřené výstupy z živnostenského či obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, výpisy bodového
hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů aj.
O dalším vývoji v této věci Vás budeme informovat.
David Dušek

Názory zastupitelů

Postřehy bývalého starosty
Nejprve ve stručnosti alespoň 10 bodů, co by se mj.
za Hrabala konalo. 1) Veřejné projednání studie Klánovice-sever s arch.Myškou a jeho specialisty v termínu nejpozději do poloviny února 2009. 2) Ještě v lednu 2009
odeslání předjednané žádosti na starostku MČ P-21
Újezd nad Lesy v záležitosti společného postupu při prosazování nového podchodu. 3) Zpracování připomínek
Koncepce Klánovic a předložení v I.čtvrtletí 2009
zastupitelstvu na veřejném zasedání ke schválení.
4) Nejpozději v únoru 2009 uskutečnění dalšího, již odsouhlaseného jednání se zástupci Magistrátu a MČ P 21
Újezd nad Lesy v záležitosti realizace parkoviště P+R
v blízkosti klánovického nádraží. 5) Nejpozději v únoru
2009 uskutečnění předdohodnutého jednání v Klánovicích s Ropidem, MHMP a zástupci MČ Újezda n.Lesy
a Koloděj a obcí Šestajovic a Jirny k řešení komplexní dopravní obslužnosti včetně Hornopočernicka. 6) V dubnu
2009 by byl realizován již odsouhlasený plot mezi pozemkem Mateřské školky a sousedy Pololáníkovými
a v květnu předán Mateřské školce rozšířený pozemek
k užívání. 7) Odsouhlasení grantů už v únoru 2009
(tak jako v roce 2008, letos až 16.3.). 8) Nebyl by již přes
dva měsíce porušován zákon 131/2000 v tom, že nemáme předsedu a potřebný počet členů kontrolního výboru. 9) Nedošlo by k posunu v prodeji Švestkovy vily,
když zastupitelé „požehnali“ snížení Hrabalem nastavené
ceny ve výši 18 mil.Kč na překvapivých pouhých 10 mil.Kč
(přitom není kam spěchat). 10) Koncem února 2009 zahájení rekonstrukce ulice Medinská za loni získaných
8 milionů Kč.
Možno však vyzdvihnout i některá pozitiva: A) Došlo
ke společnému jednání paní Bažantové a pana starosty
Ing. Loserta s panem primátorem Bémem. Za tímto úspěchem však vězí prioritní odvolání Hrabala, za což se
především zasloužili pan Ing. Kubíček, pan JUDr. Dušek
a pan Karban, takže i jim zde patří hřivna uznání. B) Jelikož údajně došlo od voleb ke změně názorů občanů, tak
si páni zastupitelé odsouhlasili, že na příštím zastupitelstvu otevřou otázku revokace usnesení vztahujících se
k výstavbě golfu na úkor Klánovického lesa, a to vše bez
ohledu na některé jejich volební programy. K tomu je žádoucí s politováním podotknout, že už ani panu
MUDr. Brabencovi nevadí výstavba golfových hřišť v prostoru vyhlášené Natury 2000! Zde by bylo vhodné zanést
současné proměny zastupitelů do kroniky, aby bylo uchováno pro generace příští.
Zároveň využívám této příležitosti ke zveřejnění,
že nebudu reagovat na nepravdivá vyjádření k mé
osobě v Klánovickém zpravodaji. Každému na požá-
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dání předložím fakta, že se skutečně jedná o nepravdy
z kategorie lží. Dále stručně sděluji vlastní názor
na dění posledních měsíců. Šlo hlavně o odstranění
překážejícího Hrabala, neboť příští rok budou nové
volby a podzimní kácení v Klánovickém lese by
už mohlo být taky poslední šancí pro výstavbu golfového areálu. A v tomto především pan JUDr. Dušek,
pan Ing. Kubíček a pan Karban spolehlivě odvedli očekávané. Pro mě je v celé této kauze deprimující pomyšlení, do jaké Evropy vlastně patříme, když se
najdou mezi námi lidé, kteří v evropsky vyhlášené
chráněné Natuře 2000 chtějí budovat golfová hřiště
a to prosazuje i docent architekt, který vychovával studenty. Závěrem přiznávám, že jsem rád, že nemám morálně na to, abych zvedl ruku pro kácení lesa kvůli golfu.
A přiznávám, že mi dělá problém si vážit těch, kteří tuto
bezohlednost k přírodě předvádějí. A zároveň ujišťuji, že
nejsem sám, a je nás skutečně hodně, kdo Klánovický les
nezradíme! Vážení klánovičtí spoluobčané, zachovejme si
svou důstojnost a pokorný vztah k přírodě, ať se příští generace za nás nemusí stydět.
Ladislav Hrabal (SZ)

Názor na golf neměním
Docent Turek předložil k projednání, jako dodatečný bod jednání zastupitelstva, návrh připravený
z dílny Forest Golfu na revokaci usnesení zastupitelstva z let 2005 a 2006 požadující výmaz golfu z územního plánu Klánovic a Prahy. Hned na první zasedání
po odvolání pana Hrabala byl předložen návrh zásadní
změny postoje zastupitelstva v této věci. Drzost či
jasný plán? Návrh požadoval souhlas zastupitelstva
s tzv. 9-ti jamkovou variantou, v principu výměnou
za zajištěný tok magistrátních a jiných soukromých
zdrojů do obce (značka: Bém to jistí…).
Stejně jako kolega Karban jsem vystoupil se stanoviskem proti přijetí takové změny postoje klánovického zastupitelstva v kauze golf. Jakékoli úvahy
o změně tohoto postoje musí být podloženy hodnověrnými důkazy o změně stanoviska občanů (nové
volby či referendum). Jinak nemá zastupitelstvo
právo cokoli na svých usneseních z roku 2005 a 2006
měnit. Na zastupitelstvu jsem zdůraznil, že odvolání
pana Hrabala z postu starosty bylo, z mého úhlu pohledu, taženo výhradně jeho neschopností řídit naší
městskou část, nikoli změnami mého postoje k budování golfu. Věřím, že tohoto stanoviska se budou držet
i další kolegové zastupitelé, kteří se k tomu písemně
zavázali v rámci dohod o fungování naší městské části
v období 2009-2010. Nepodpořil jsem (spolu s Hrabalem a Karbanem) přijaté kompromisní usnesení ukládající starostovi jednat a ustanovit tzv. monitorovací
skupinu, jež přijde s návrhem rychlého řešení věci.
S ohledem na důležitou roli, jakou jsem sehrál při odvolání pana Hrabala, se začínám obávat, že se budu
muset aktivním odpůrcům golfového projektu omluvit.
A to bych opravdu nechtěl. Zvláště poté, co jsem si
od nich za posledních pár týdnů vyslechl… Zatím se
utěšuji, že slyším trávu růst.
Petr Kubíček (ČSSD)

strana

5

Gentlemani zatlačili na pilu
Naléhavost, s jakou zatlačili na pilu přátelé golfu,
mi bere dech. Alespoň vím, jakým stylem bude fungovat klánovická ODS, až příští rok na podzim vyhraje
volby. Ale k současnosti: až do pondělí 16.3. bych vsadil všechny své boty na to, že klánovické zastupitelstvo až do konce volebního období bude trvat
na usnesení ze září 2005 (zachování celistvosti Klánovického lesa). Teď si tím nejsem vůbec jistý. Zdá se,
že někteří kolegové jsou ochotni zapomenout na své
volební programy.
Jen pro připomenutí, ve volbách 2006 jste vy občané jasně rozdali karty: progolfové strany (ODS
a sdružení Pro Klánovice) od vás dostaly zhruba jen
čtvrtinu všech hlasů a dvě křesla v devítičlenném zastupitelstvu. Domníval jsem se, že „golfisté“ uznají
svou prohru a do dalších voleb (2010) budou hrát
na vymezeném politickém prostoru. Jistý jsem si tím
byl i 20. ledna, po odvolání Ladislava Hrabala z funkce
starosty. V rámci „nové koalice“ (J.Losert, D.Dušek,
P.Kubíček, J.Brabenec a moje maličkost) jsem totiž podepsal smlouvu, která je ve věci golfu jednoznačná nadále dodržovat předvolební slib. Pravda, Jaroslav
Brabenec (KDU-ČSL) na poslední chvíli svůj koaliční
podpis opoznámkoval s tím, že varianta „9 jamek“ mu
nevadí. Přesto jsem si říkal, že i kdyby bylo nejhůř, tak
s pomocí dvou jasně „zelených“ hlasů (M.Jágrová
+ L.Hrabal) lze pohodlně uhájit většinu, která zastává
názor, jaký má v Klánovicích snad stále 75% voličů.
Bohužel, v tuto chvíli nemohu zaručit, že můj předpoklad ladí s aktuální politickou realitou. Jak to vidím,
nejdůležitějším politickým hráčem je nyní místostarosta David Dušek, jen on rozhodne, který proud bude
mít ve finále většinu. Opravdu mu tuhle pozici nezávidím.
Trvám na tom, že volební program je svatý. Jestliže však
během volebního období nastane „neočekávaná situace“
(což se nyní u nás v Klánovicích přihodilo), pak je nutné
důležitý problém vykomunikovat s veřejností. Proto říkám:
za férové považuji vyhlášení referenda. Švýcaři tomu říkají přímá demokracie.
Jiří Karban (SNK ED)

Mohli jste mít…
Milé děti a rodiče, mohli jste mít pěkné lanové a informační centrum v Klánovicích, mohli jste mít slušně
vypadající přednádražní prostor, mohli jste mít nové
místo, kde příjemně trávit volný čas. Ale budete mít…
Poděkovat můžete svým čtyřem zastupitelům (pánům
Hrabalovi, Brabencovi, Losertovi a Turkovi). Pro hlasovali pouze kolegové Dušek, Lukáš a Karban. Já se
z důvodu konfliktu zájmů v této věci samozřejmě zdržel
hlasování. V tomto případě nejde jen o zmarněnou šanci
jednoho konkrétního, užitečného a smysluplného projektu. Jde o zmarnění dlouhodobé práce dobrovolníků,
jejichž činnosti ve prospěch Klánovic a Klánovického fóra
si velmi vážím. A tvrdím: To není jen tak!
Měli jsme chuť pomoci dalšímu rozvoji Klánovic. Podanou ruku následovala ošklivá facka. Nemám čas ani
chuť prorážet zavřené dveře. Přibouchnutí dveří dobrovol-
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nické iniciativě dne 16.3. způsobilo, že účast Klánovického
fóra a moje osobní angažmá v tomto projektu skončily. S kolegy zastupiteli byl projekt řádně předjednán a neměl jsem
sebemenší negativní zpětnou vazbu do okamžiku hlasování.
Ani pan starosta Losert, přestože byl předkladatelem návrhu
a dokonce se podepsal pod průzkum poptávky adresovaný
týden před jednáním zastupitelstva žákům naší ZŠ a jejich rodičům, nehlasoval pro! I jeho náhlá „otočka“ mne skutečně
zaskočila. To přiznávám. Doufám jen, že neavizuje další názorové veletoče v důležitějších věcech…
Nepředvídatelná změna názorů či neupřímnost v komunikaci partnerů v diskuzi mne vede k závěru, že moje dobročinné angažmá ve prospěch Klánovic (Klánovické fórum, KC
Beseda atd.) se dosti zásadně střetlo s „politickým“. Jedno
zjevně poškodilo druhé a to oběma směry. Je to po několika
letech poprvé, kdy to tak intenzivně cítím. Musím to vyhodnotit a rozhodnout se, jak dále. Musím zvážit politické angažmá či dobročinné v nadaci, nebo obojí?
Závěrem se osobně omlouvám dětem ze základní školy
z Klánovic i Šestajovic a jejich rodičům, jejichž pozitivní očekávání jsme průzkumem poptávky planě vzbudili.
Petr Kubíček (ČSSD)
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Kancelář pro zemní plyn
Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
bude přistavena v pondělí 20. dubna (12.30-15.00)
na parkovišti u Haly starosty Hanzala. Občanům poskytuje mj. zahájení, převod a ukončení odběru zemního
plynu, dále změny smluvního vztahu, převzetí reklamace,
výměnu plynoměru a informací o dodávce zemního plynu.
Kontakty: 267175174 a 267175202.
KZ

Blahopřání našim jubilantům
V dubnu se dožívají významného životního
jubilea tito naši spoluobčané:

Jiří Hejna
Jiřina Jelínková
Matěj Mleziva
Josef Němeček
Eugenie Plochová
Miloslav Richtr

Informace z Úřadu městské části

Přejeme jim mnoho šťastných let!
Připravila Libuše Pavlíčková

Naše komunikace
Doufám, že konečně odletí můra té nejzdevastovanější
komunikace, kterou v Klánovicích máme. Již jsem absolvoval na naší radnici několik setkání s Dálničními stavbami
Praha, podílel se na papírové přípravě akce (informace občanům v bezprostředním okolí, úprava dopravy, harmonogram kontrol). Budu jen rád, že poznáme, že se konečně
zase něco začíná dít, že se alespoň rozpracovaná komunikace Medinská a zbývající část V Soudním dostane
do definitivního stavu. A tato fotografie bude pomalu ztrácet barvy v Klánovické kronice…

Zajímavosti z matriky
Od 1.1. do 15.3. 2009 jsme zaznamenali čtyři nové
přírůstky (miminka). Ve stejném období čtyři lidé zemřeli. Aktuální počet obyvatel: 2997 (bez cizinců).
Pro zajímavost uvádíme počet lidí, kteří v loni oslavili
významná jubilea. Napočítali jsme devětadvacet spoluobčanů, kteří dosáhli 70 let, dvacet lidí slavilo 75. narozeniny, sedmnáct se zařadilo mezi osmdesátníky,
třináct oslavilo 85.narozeniny a deseti lidem osud na(LP)
dělil požehnaných 90 a více.

Veselá stavba

Jaroslav Losert / Foto autor

Nepřehlížejte koše!
Prosíme majitele psů, aby nepřehlíželi koše na psí exkrementy a hromádky od svých čtyřnohých miláčků odstraňovali z veřejných ploch. Sáčky jsou k dispozici na šesti
místech naší městské části (u domů BD, u ZŠ a obchodů).
Děkujeme!
Alena Janoušková

Děkujeme
manželům
Pololáníkovým
za vtipné zpestření jejich stavby a vstřícný
přístup k našim
nejmenším
v sousední školce.
Jaroslav Losert
/ Foto autor

Havarijní servis čerpadel
Znovu připomínáme, že havarijní servis domovních
čerpadel nyní zajišťuje pan Martin Kunc - opravy čerpadel, který má sídlo v Praze - Běchovicích. Kontaktovat ho můžete na tel. 602 658 562, 281 930 928 .
(KZ)
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Popelnice na rostlinný odpad
V roce 2007 započal v Klánovicích a okolí nový projekt - sběr rostlinného odpadu do popelnic na bioodpad.
Kdo by měl zájem o popelnici na bioodpad, může přijít
na referát životního prostředí ÚMČ Praha - Klánovice vyplnit smlouvu. Po vyplnění smlouvy bude přistavena
zdarma sběrná nádoba Compostainer o velikosti 120 l
nebo 240 l, do které se může dávat tento odpad: - listí,
tráva, seno, plevel, spadané ovoce, - zbytky rostlin
a zeleniny, - větve keřů a stromů, - zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky
z vajec. Do sběrné nádoby nepatří: - tekuté zbytky jídel,
jedlé oleje, - kosti, maso, uhynulá zvířata, - jiné biologicky
nerozložitelné odpady. Popelnice na bioodpad se vyváží
1x za 14 dní každý lichý týden v sobotu. Období svozu je
jednotné pro všechny zájemce, a to 8 měsíců, tj.
od dubna do listopadu. Cena 120 l (cena za uvedené období 412,- Kč), 240 l (714,- Kč).
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční
výpovědní lhůtou. Za odvoz se platí jednou ročně. Svoz provádí svozová společnost Pražské služby, a.s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9. V případě dotazů se obracejte
na referát životního prostředí, Alena Janoušková,
tel. 281960216, e-mail: janouskova@praha-klanovice.cz.
Upozorňujeme stávající uživatele popelnic na bioodpad, že první svoz bude v sobotu 11. dubna.
Alena Janoušková

O podchodu a realitě
Reaguji na texty rozesílané, v jakékoliv formě,
Ing. Trojanem, členem komise výstavby a územního
rozvoje. V době připomínkování stavby železničního
koridoru (součástí je i rekonstrukce stávajícího podchodu, jeho důkladné odvodnění, odstranění
„chodníčku“ a výstavba bezbariérového přístupu)
a projednávání dopravních opatření zaváděných
během stavby, vznikl na KVÚR nápad nejdříve postavit nový podchod, aby se nemuselo nic obcházet a pak
teprve zahájit stavbu koridoru. Nahradilo by to poměrně dlouhou obchvatnou cestu, kterou jsme požadovali řešit kyvadlovou dopravou autobusy MHD, což
investor přijal.
Pan kolega Trojan se do problému zakousl s vervou
a neustále hledá způsob, jak investora, který investuje vlastní přidělené prostředky do vlastní provozní
stavby na vlastním stavebním pozemku přimět k realizaci svého nápadu. V zápalu pro věc netuší, že k přesvědčení nejdříve občanů a v závěru investora je třeba
porovnat to, co každého zajímá: jak to bude daleko
od MHD na vlak (nyní/pak), porovnání životnosti rekonstruovaného podchodu s novým, jak se výstavba
projeví na počtu výluk v železniční dopravě. Doplňkem návrhu má být zachování dnešního podchodu
pro potřeby cyklostezky. Problematika se tak více komplikuje: kdo se o podchody bude starat, zodpovídat
a kdo to všechno bude platit? Argumentace, že nový
podchod bude ekologičtější je nepodložená – z přírody
se bude muset odebrat mnohem více materiálu než
na rekonstrukci a nový zářez pod tratí opět naruší hyd-
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rologické podmínky, které se za dobu existence starého „dusáním“ vlaků stabilizovaly. Nicméně, technologie rekonstrukcí je podle investora zvládnuta
a protože nehrozí, že zítra přijdete na nádraží a nepoznáte to tam, půjdu se na ty rekonstruované podívat
a pozeptám se svých kolegů starostů na jejich zkušenosti. Na závěr: jen údržba čerpací stanice stojí MČ
desítky tisíc ročně, SŽDC si určitě takovou díru
do kapsy neudělá.
Jaroslav Losert

Místní knihovna

Zvolte si svou knihu!
Kniha mého srdce, nová velká zábavná anketa
České televize, ve které budou moci diváci a čtenáři
v průběhu šesti měsíců tohoto roku hlasovat pro svou
nejoblíbenější knihu. Klánovická knihovna se k akci připojila stejně jako stovky dalších knihoven. Vážení čtenáři, doufáme, že se k hlasování připojíte vy i další
členové vašich rodin. Atmosféra celé akce se ponese
v lehce bojovém duchu, nebude postrádat humor a zajímavá setkání. Nepůjde o soupeření mezi velkými literáty, ale mezi čtenáři, tedy mezi všemi těmi, kteří mají
chuť zvolit si svou oblíbenou knihu! Anketa se skládá
ze tří kol a vyvrcholí v říjnu. Od 4.4. do 19.4. proběhne
1. nominační hlasování. Česká televize a Český rozhlas
k anketě připravují mnoho pořadů, první uvidíme 4.4.
v ČT. Další informace získáte na www.praha-klanovice.cz, odkaz knihovna nebo přímo v Místní knihovně.
Jitka Frýdmanová

Poděkování rodiny Kinštovy
Děkujeme všem klánovickým spoluobčanům,
kteří se přišli 10. února t.r. rozloučit s naším manželem a otcem panem Mgr. Karlem Kinštem, a za jimi
projevené účasti.
Náš zvláštní dík patří Mgr. Jolaně Fuchsové,
zástupkyni ředitele klánovické školy, a panu
ing. Ladislavu Hrabalovi, CSc., bývalému starostovi a nynějšímu zastupiteli, kteří před zaplněnou obřadní síní přednesli velmi hezká a dojemná
slova, která věrně vystihovala našeho manžela
a otce a jeho činorodý život. Jejich projevy ukládáme k našim vlastním vzpomínkám.
V neposlední řadě děkujeme ing. Tomáši Rudovi
za jím napsané řádky nekrologu otištěné v minulém
čísle Klánovického zpravodaje.

Pavla Kinštová
Jitka Frýdmanová (roz. Kinštová)
ing. Jan Kinšt
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Nekrology

Vzpomínka na Brunku Fadrhonce
Každé loučení je těžké, někdy o to těžší, když jsme
odcházejícího dobře znali, byli jeho spolužáky, kamarády, přáteli.
Měl jsem to štěstí, z dnešního pohledu čest, že
jsem zesnulého poznal zblízka. Sedávali jsme spolu
v jedné lavici Klánovické školy, zlobili učitele, snažili
se něčemu naučit a také vyvést nějakou tu klukovinu.
Byli jsme vlastně podivná „dvojka“, on sokolík, sportovec, rtuťovité dítko pohybu a činu, čemuž jsem se já
vyhýbal a raději ležel v knihách. Jediné, co jsme měli
společné, byla záliba v jízdě na kole. Z Klánovické
školy jsme vycházeli, jako mnozí, se „společenským“
handicapem a tudíž se ztíženým přístupem k vyšším
metám. Když už se nám poštěstilo nalézt něco, co by
nás těšilo a zdálo se, že můžeme rozevírat křídla k letu
do života, ohlásila se Brunkovi těžká nemoc a silně ho
ochudila o to, co měl nejraději – pohyb, čin, akci. Plamínek sokolství, který se v něm již dříve rozhořel
na plamen férového sportu, ho však podržel. Zakousl
se do života, nevzdal se a bojoval dál, aniž by si nám
postěžoval; přijal trpkou výzvu a žil s vervou dál.
Při vzácných setkáních, na ulici, s kamarády či spolužáky vždy rozdával radost a úsměv a nikdy posteskem
nezkazil vzácné chvíle. Stal se vlastně fenoménem
naší třídy, osobností, se kterou byla čest se setkávat
a žít. Dokázal z naší třídy vlastně nejvíc, dosáhl
na hodně vysoký stupeň člověčenství. Svým odchodem se nám však neztratil, i když jej budeme vídat jen
ve vzpomínkách sami či na schůzkách spolužáků.
Jeho příklad nás bude nabádat – podívej se do mého
života jako do zrcadla a posuď si sám, co je v tobě
dobře a co je špatně!
Za tuto nabídku a možnost Ti Brunko jsme vděčni
a tím, že ji budeme používat, budeš v nás a našich činech stále živý.
Tvůj spolužák Jarda Losert

Kruté jaro
Ještě mne neopustily myšlenky na mého spolužáka
a odešel další, PhDr. Ludvík Skružný. Vrací se mi jedno
poučení z náhrobního kamene: „Co jste Vy, byli jsme i my,
co jsme my, budete i Vy.“ Luděk Skružný s námi vyrůstal
a byl již od školních let vášnivým milovníkem historie, zejména té vzdálené. Měl přezdívku „Vykopávka“, ne nebojte se, nebyla hanlivá ale přiléhavá k jeho zájmu. Hledal
i v okolí Klánovic zbytky vzdálené civilizace krajiny, nacházel je, publikoval a dokumentoval. Šel za svojí profesní láskou přes všechny potíže, vystudoval a podařilo
se mu to, co málokomu – byl stále ve „svém“ živlu do posledních dnů. Věnoval své profesi mnohé, obhajoval existenci sbírek v lokálních muzeích, publikoval, přednášel
také nám v Klánovicích. A nejen to, pomáhal pořádat kulturní akce i z jiného než svého oboru.
Odešel nám kamarád, činorodý skromný občan.
Až se s ním půjdeme rozloučit, poděkujme mu, jako moje
maličkost se pokouší tímto odstavečkem. Ale hlavně po-
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děkujme a vzpomeňme si na citát z náhrobního kamene
a své snahy, činy a záměry posuzujme podle něho. TGM
tomu říkal: „Pod zorným úhlem věčnosti“. Nejsem latiník,
abych citoval originál, tak mně to odpusťte. Luďku, děkujeme Tobě, že jsme spolu žili, tu v souladu, tu v rozporu,
ale hlavně žili.
Jeden z Tvých spolužáků Jarda Losert

Mateřské centrum

Pro malé i velké
Víkend plný pohádek, tak se jmenuje pobytová
akce bez rodičů. Uskuteční se ve dnech 29.5.-31.5.
v budově poblíž lesů a rybníka. K dispozici bude zakrytý bazén, houpačky a pískoviště. Děti se mohou
těšit na divadélko, pochod „pohádkovým“ lesem, táborák a další překvapení. Více informací na tel
604315231. Mateřské centrum připravuje také semináře pro rodiče, například na téma Jak zvládat neklidné dítě, Hranice, Sourozenecké vztahy, Příprava
dítěte do školního zařízení. Více na uvedeném telefonním čísle.
Zápis do školičky ŠIKULKA se koná v pondělí
20. 4. od 16.30 h v MC Šestajovice (ul. Revoluční 13).
Vhodné pro děti od tří let. Postaráme se o jejich harmonický rozvoj a nenásilné začlenění do kolektivu. Cvičíme,
výtvarničíme, poznáváme přírodu, zpíváme, učíme děti
společenskému chování, provádíme canisterapii s pejskem. Provoz po-pá (8-12), ve středu do 15 h.
Děkujeme za váš zájem!
Jitka Dlasková
Spolky

Úsměvy dětí jako odměna
Po roce jsme se již tradičně sešli (po vzoru Benátského karnevalu) v Besedě, ve staré tělocvičně,
na maškarním bále. Odpolednem nás provázela skupina Robinson, pro děti připravila hudební doprovod
a dovednostní soutěže. Proběhla i tombola s překvapením. Malé občerstvení bylo zajištěno. Dvě hodiny
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„překládat humanismus do života“. Byl přesvědčen,
že úkolem politika je myslet na druhé, být ke všem přátelský. Jak prý prohlásil při vyplňování formulářů při vstupu do USA, znal pouze jednu – lidskou – rasu. Proto ho
také těžce zasáhl poválečný vývoj v Československu, kdy
byly mravní ideály postupně potlačovány. V nedávných
dnech uplynulo 61 let od Masarykovy tragické smrti. Přestože stále nejsou její okolnosti jednoznačně objasněny,
převážná většina odborníků se v poslední době – údajně
také pod vlivem informací z ruských archivů – kloní k názoru, že jeho smrt byla násilná, nejspíše způsobená sovětskými tajnými agenty.
Tomáš Ruda / Foto Tomáš Hradecký

utekly jako voda a pro nás byly největší odměnou za naši
práci úsměvy a nadšení vašich dětí. Velkou radost
nám udělala účast skoro 80 malých účastníků z Klánovic i blízkého okolí. Není skromné říci, že lidé si
akce Spolku přátel klánovické školky (SPKŠ) velice
oblíbili. Další fotografie si můžete prohlédnout
na www.msklanovice.cz
Karolina Cichoňová / Foto z archivu SPKŠ

Club 2002: O Janu Masarykovi
Březnová schůzka Clubu 2002 – tentokrát v kině v Besedě - byla uváděna panem Jiřím Suchánkem a začala uctěním památky dřívějšího průvodce schůzkami, nedávno zesnulého pana učitele Karla Kinšta. Poté jsme vyslechli přednášku pí. M. Neudorflové
z Akademie věd ČR, věnovanou významné osobnosti naší
politické scény v první polovině minulého století, synovi
prvního československého
prezidenta Janu Masarykovi.
Ze zajímavého povídání
jsme se dozvěděli, že Jan vyrůstal v harmonické a zároveň
moderní rodině, kde získal široké vzdělání i aktivní vztah ke
kultuře, zejména k hudbě. Byl to člověk velmi upřímný a přátelský, přitom již od mládí natolik odhodlaný říkat pravdu, že
jeho chování mohlo být autoritami považováno až za neukázněné. Před 1. světovou válkou strávil několik let v USA
u rodiny své matky, za války pak musel narukovat do rakouské
armády. V období první republiky podporoval politiku svého
otce prezidenta, ponejvíce jako velvyslanec ve Velké Británii. Tam také emigroval po mnichovských událostech roku
1938 a po vytvoření exilové vlády v ní zastával funkci ministra
zahraničí. Jak potvrdily
i vzpomínky přítomných pamětníků, Masarykovy projevy v rozhlasovém vysílání z
Londýna znamenaly pro lidi
v Protektorátu v osamělosti
a strachu před německými
represemi tolik hledané setkání a posilu v těžké době.
Jan Masaryk považoval za základní cíl politiky

Schůzování na golfu
Tomáš Hradecký nám zaslal fotografie ze schůze
Svazu tělesně postižených, která se konala v golfové
restauraci. Senioři nejen diskutovali, ale také poslouchali cimbálovku.
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Bezpečnost

Městská policie v akci
O tom, jaký byl loňský rok očima našich strážců pořádku, jsme si povídali s velitelem detašovaného pracoviště Městské policie (MP) Praha 21, vrchním
komisařem Karlem Kuberou.
Za loňský rok šetřila MP v našem obvodě (Klánovice,
Újezd nad Lesy, Koloděje, Běchovice) celkem 2019 přestupků. Největší část z nich (1722) tvořily dopravní přestupky
– zejména porušování zákazu vjezdu, zákazu zastavení,
stání na chodníku nebo překročení nejvyšší povolené rychlosti. Významného počtu (266) přestupků se občané dopustili ve věci veřejného pořádku a v územní samosprávě
(porušování vyhlášek regulujících pohyb psů, chování v přírodním parku, zákazy podávání alkoholu apod.). Dalších
67 případů bylo předáno k řešení pražskému Magistrátu
a 12 případů přestupkovým komisím jednotlivých městských
částí. 1060 řidičů bylo předvoláno v důsledku špatného parkování. Pokud to povaha dopravního přestupku vyžadovala,
zaslali naši policisté na MHMP rovněž oznámení o odebrání
příslušného počtu bodů. Při kontrolách byla nalezena tři odcizená vozidla a dvě neprávem užívané SPZ. V uvedeném
období naši policisté také zkontrolovali identitu 1850 osob,
přičemž odhalili dvě celostátně hledané osoby, jiné dvě
osoby předali státní policii kvůli zjištění totožnosti a dvě osoby
zadrželi přímo při páchání trestného činu. Další dvě
osoby byly předány přestupkovým komisím jednotlivých MČ.
Bohužel jsme stále svědky vandalství, ničení dopravních
značek nebo veřejných laviček či zapalování kontejnerů.
Komisař Kubera zopakoval, že naše policie může skutečně
účinně působit jen tehdy, pokud občané budou všímaví
ke svému okolí a v případě podezření, že jsou svědky něčeho
nekalého, zavolají bezplatnou linku MP (156) nebo Policie ČR
(158), případně operační číslo MP Praha 14 (281 918 886)
nebo stanici Policie ČR v Újezdě nad Lesy (281 973 144).
Z plánů pro nejbližší budoucnost zmínil komisař
Kubera blížící se svátek „Čarodějnic“ a vyzval občany,
aby (pochopitelně nejen v tento den) dbali opatrnosti při
zacházení s otevřeným ohněm. Zároveň připomněl, že je
zakázáno spalovat na otevřených ohništích jiný materiál
než suché dřevo, a varoval před vypalováním trávy. Řidiče upozornil, že od 1. března příslušníci MP na svých
pochůzkách zanechávají u kontrolovaných zaparkovaných vozidel upozornění se zamračeným „smajlíkem“ ,
když zjistí nějaké nedostatky, nebo naopak s tím usměvavým ☺, je-li vše v pořádku.
Tomáš Ruda

Kulturní centrum Beseda

Ženské olejomalby
Od 3. dubna můžete navštěvovat výstavu obrazů malířek
Olgy Valentové a Terezy Juřinové. Výstava patří do cyklu
výstav Přátelé Hedviky Vilgusové. Obě výtvarnice se představí olejomalbami. Olga Valentová svými obrazy usiluje o vyjádření emocí pomocí barevného vidění. Nutí nás otevírat se
vlastnímu niternému světu, obrací se na naše archetypální
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emoce a vyjadřuje se k nim expresivní barevností. Náměty
reálného světa ztvárňuje pomocí ploch a barevných zkratek
až téměř k abstrakci. Plátna Terezy Juřinové zobrazují prostor
kolem nás, autorka ho transformuje v jinou skutečnost.
Motivem se často stává příroda v různé šíři, počínaje téměř
plenérní malbou a konče mikrosvětem struktur. Preferuje jednoduché až minimalistické vyjádření. Pracuje svou osobitou
technikou, na plátno nanáší olejové barvy přes množství
šablon. Obě malířky, přítelkyně zesnulé výtvarnice Hedviky
Vilgusové žijí a tvoří nedaleko Zbraslavi. Výstava, která potrvá
do 30. dubna, je prodejní.
RK

Sport

Začalo fotbalové jaro
FK Klánovice má nově zvolený výbor: Jan Marek
(předseda), Ivan Kusák (tajemník), Alena Royston (hospodář), Renata Prošková a Jan Silovský (členové).
Do jarní mistrovské sezony jako první vstoupili dorostenci, doma uvítali béčko Podolí 1:5. Ještě předtím prohráli v přípravě s týmem Jiren 1:3. A-mužstvo usiluje
o postup z I.B třídy. Klíčové střetnutí s Bohnicemi se hrálo
až po uzávěrce tohoto vydání. V přípravě sehráli naši fotbalisté čtyři přátelské zápasy: - Šeberov 0:4, - Zeleneč
1:0, - Satalice 1:5, - Kbely 4:0. Během zimy hrálo áčko
na třech turnajích SK Úvaly v malé kopané, postupně obsadilo třetí, první a druhé místo. Naše rezerva měla
v jarní premiéře III. třídy za soupeře Koloděje B.
Starší žáci se stále potýkají s nedostatkem hráčů.
Na dvou turnajích v Říčanech obsadili páté a druhé
místo. O prvním dubnovém víkendu hrají o mistrovské
body na půdě Loko Vltavín. Mladší žáci mají za sebou
tvrdou zimní přípravu a dva turnaje v Říčanech, kde
obsadili páté a čtvrté místo (z osmi). V prvním jarním
kole se utkají s Cholupicemi. Starší přípravka, která
se také potýká s nedostatkem dětí, zahajuje jaro s rezervou Jižního Města. Na říčanském turnaji obsadila
4.místo. Mladší přípravka v prvním jarním utkání (po
naší uzávěrce) hostila Satalice. V rámci zimní přípravy
špunti odehráli dva turnaje v Říčanech, skončili
na druhém a třetím místě. V přátelských zápasech si
poradili s Kralovicemi a Zelenčí.
V měsíci dubnu probíhá nábor nových dětí, informace budou vyvěšeny u školy, na hřišti a na webových
stránkách klubu – www.fkklanovice.cz. Za poskytnuté
informace děkujeme Aleně Royston.
Jiří Karban

SPORTOVNÍ HALA
STAROSTY HANZALA
Vám nabízí prostory k různým sportovním aktivitám. Např. halový fotbal, florbal, košíková, tenis ad.
Bližší informace na tel.:725 011 013
nebo na www.praha-klanovice.cz
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Z redakční schránky

Promarněná šance
Ve spolupráci s Klánovickým fórem, nadačním fondem (správce KC Beseda) a v koordinaci s pracovníky
úřadu jsem připravil realizaci nového projektu – Lanové
a informační centrum Klánovice – revitalizace objektu
Kolomazné pece (otočka autobusu u nádraží). Projekt
měl být po schválení zastupitelstvem (16.3.) připraven
pro žádost o evropskou dotaci OPPK předkládanou
27. 3. 2009. Nositelem projektu, žadatelem o dotaci mělo
být Klánovické fórum, jakožto nezisková organizace
(2 členové z 5 ve správní radě jsou nominováni MČ), jež
má potenciál úspěšně zastřešit veřejně prospěšné
a v podstatě neziskové aktivity.
Posláním lanového centra mělo být poskytnout kvalitní prostor pro volnočasové aktivity dětí, mládeže a rodin
s dětmi z Klánovic a okolí. Lanové centrum mělo zahrnovat jak nízké překážky pro malé děti, dětské hřiště, trampolínu a lezeckou stěnu, tak i vysoké překážky
pro dospělé a mládež. Další částí projektu bylo i informační centrum Klánovic i okolí (místní aktivity, společenské dění, sport, turismus, informační mapa atd.)
a klubovna pro další volnočasové aktivity dětí a mládeže
(zájmové výukové kroužky). V souvislosti s tím se Klánovické fórum a starosta společně obrátili na občany s průzkumem poptávky. Díky projektu by došlo k revitalizaci
významné části přednádražního prostoru a to i bez jakékoli finanční spoluúčasti obce. Veškeré riziko a náklady
výstavby by neslo Klánovické fórum a budoucí provozovatel Klánovické fórum by se pak samozřejmě stal i majitelem nového objektu. Více informací o projektu naleznete
na www.klanovickeforum.cz/novinky.html.
Projekt byl mimořádně příznivě přijat občany. V první
polovině března jsme provedli průzkum v klánovické (180
dotazníků) i šestajovické (70 dotazníků) základní škole. Na
otázku „Domníváte se, že vznik lanového centra vhodným
způsobem přispěje k doplnění možnosti trávení volného
času?“ odpovědělo kladně 94% rodičů z Klánovic a 95%
rodičů ze Šestajovic. Přízeň žáků klánovické školy činila
87% , zatímco šestajovičtí žáci řekli „ano“ dokonce v 92%.
Co k tomu dodat?
Nad rozhodnutím zastupitelstva se zastavuje
rozum. Jakožto pronajímatel současného objektu, který
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je provozně nezpůsobilý k jakékoli smysluplné činnosti,
nyní zvažuji další postup.
Miloš Král

Jak dál s golfem a golfisty?
Z témat, která se na posledním zasedání Zastupitelstva MČ probírala, má asi největší význam a historický
dopad otázka, jak se naše zastupitelstvo staví k budování
golfového hřiště v Klánovickém lese. Jak známo, od roku
2005 bylo přijato několik usnesení, která odmítají kácení
v lese a stavbu golfových drah. Oproti původnímu projektu
18-jamkového hřiště dnes zástupci společnosti FGRP říkají, že mají zájem vybudovat hřiště devítijamkové. Proto
se také obrátili na naše Zastupitelstvo, aby změnilo svůj
negativní postoj k uvedenému záměru.
Upřímně přiznávám, že nikomu ze členů ZMČ jehorozhodování nezávidím. Od komunálních voleb,
po nichž zavládlo nadšení nad tím, jak velká část občanů chce žít v klidných a zelených Klánovicích,
už uplynuly více než dva roky, a nyní to vypadá, jako by
se Klánovičtí svým rozhodnutím odřízli od finančních
prostředků, plynoucích z pražského magistrátu, a velmi
tak ztížili možnosti dalšího rozvoje své obce. Nelze se
proto divit, pokud dnes někdo z našich „radních“ zvažuje, jestli je menším zlem dál bránit les, nebo ustoupit
a věřit, že taková změna postoje zavřený kohoutek
na penězovodu z Prahy otevře. Oproti stavu před cca
deseti lety, kdy se prostředky z celopražského rozpočtu
rozdělovaly jednotlivým městským částem převážně
podle objemu tam vybraných daní, je totiž dnes největší
část přidělovaných peněz nenároková, závislá v podstatě pouze na rozhodnutí Magistrátu.
Přesto se domnívám (a podobný pohled na věc jsem
právě na uvedeném zasedání zaznamenal i u zastupitelů
Karbana a Kubíčka), že jednotliví členové ZMČ, mají-li
dostát svého svědomí, svého slova daného voličům, postoj k problému ani změnit nemohou. Ať už to chceme
nebo ne, komunální volby v r. 2006 v Klánovicích byly především o golfu. Volby vyhrála do té doby v místních podmínkách neznámá Strana zelených (ve sdružení
s nezávislými kandidovala pod hlavičkou Volba pro Klánovice), protože jasně deklarovala úmysl les bránit, zatímco dosud v místě nesporně nejsilnější ODS tvrdě
narazila, když ji mnozí začali chápat jako politickou základnu golfového záměru. Chápu, že nikdo z těch, co měli
ve svém volebním programu jako klíčové NE kácení lesa,
nemůže najednou říci Ano. Jak z toho ven? Zdá se mi, že
není tolik možností: Pokud nechtějí členové ZMČ sami
o své vůli rozhodnout, že se má stavbě golfu ustoupit,
mohou buď počkat rok a půl do příštích řádných komunálních voleb (a po tu dobu zřejmě čelit rostoucímu tlaku
MHMP, FGRP a té části nespokojených občanů, kteří golfovou kauzou přímo zasaženi nejsou, a tak vnímají pouze
negativa, která z ní pro Klánovice plynou) nebo připravit
referendum, v němž by všichni občané mohli říci, které
možnosti dávají přednost. A věřit, že pokud se opět jasná
většina vyjádří proti stavbě, třeba i golfisti uznají, že se
les kvůli golfu kácet nemá. Jestliže někoho napadá nějaké lepší řešení, nechť ho také publikuje.
Tomáš Ruda
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Co volební sliby,
páni zastupitelé?
Docent Turek na schůzi zastupitelů MČ Praha - Klánovice (16.3. 2009) předložil dodatečně návrh na revokaci
usnesení ZMČ z roku 2005-6. Tato usnesení se týkala podání návrhu na změnu územního plánu v Klánovickém
lese, a to z dosavadních ploch SO2 (pro golf) zpět na LR
(lesní porosty). Změna byla zařazena do vlny 07 a zatím
nebyla vyřízena díky konexím investora. Provedení změny
by znamenalo konečné vyřešení otázky zachování celistvosti Klánovického lesa. Po rušné diskuzi nebyl návrh doc.
Turka přijat. Byl však přijat kompromisní návrh Dr. Duška
na zřízení tzv. monitorovací skupiny (3 ZMČ, 3 FGRP),
která by projednávala možnosti sblížení názorů. V podstatě se jedná o pozvolnější zpracování zastupitelů k výsledné snaze investora na výstavbu 9-ti jamkového hřiště,
převážně v přírodní rezervaci a Natuře 2000.
Uvedený návrh byl přijat. Pro: Brabenec, Dušek,
Losert, Lukáš, Turek, proti: Hrabal, Karban, zdržel se:
Kubíček. Později informoval ing.Losert, že byl přijat
primátorem spolu s představitelem FGRP. Zajímavé je to,
že ing. Hrabal nebyl primátorem nikdy přijat i přes opakované žádosti! Ještěže MHMP zřídilo protikorupční portál.
Vážení občané, své zastupitele jste volili na základě
volebních slibů, a to především záchrany celistvosti Klánovického lesa. Obrázek, jak Vás odpovědně zastupují
a tyto sliby plní, si jistě z uvedených skutečností uděláte
sami a vyvodíte závěry pro příští volby.
Boris Procházka

Klánovický zpravodaj radí…
Až potkáte kameny, vyhněte se jim! (KZ č.3) Skvělý
nápad. Už nebudu chodit zkrvavený od pádu na bludné
klánovické kameny. Já mám ale také nápad. Dám vlastníka pozemku, na kterých kameny leží, k soudu a vysoudím za své rány spoustu peněz.
Můj právník mě nejprve náležitě zkasíroval a pak řekl
: „Pozemky patří městu, odpovědnost za úrazy tedy nese
městská část. Je zde ale jedno ale: každý soud městskou
část vyviní. Cožpak neudělala všechno, co mohla?
Cožpak neříká jasně: Až potkáte kameny, vyhněte se
jim!? Vždyť tam dali dokonce i vykřičník. Vždyť občanům přímo přikázali, že se kamenům vyhýbat musí.“ Dal
jsem mu za pravdu a začal jsem se tedy kamenům vyhýbat. To mělo ale neblahé následky. Při vyhýbání jsem začal
padat do mamutích děr v mnoha klánovických vozovkách.
Možná, že zmíněné kameny byly vydlabány z těchto vozovek. Z nových zkrvavenin jsem se zaradoval. Rychle
jedu ulicemi Rodovská, Krňovická a K Rukavičkárně
k právníkovi. S sebou mám obvazy, tažné lano a vnučku
jako navigátorku. To, aby mě včas upozornila, kdyby se náhodou vyskytla nějaká malá ploška nepoškozené vozovky.
Právník si řekl o pár tisíc a pak mi sdělil: „Viník je jasný.
Je to opět městská část. Ta zanedbala svou povinnost
a občanům nepřikázala, aby se dírám v silnici vyhýbali. Tentokrát určitě několik stovek vysoudíme.“
Z radosti jsem si opět začal číst v Klánovickém zpravodaji. Na titulní stránce redakce přiznává svou bezrad-
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nost a škemrá: „Napadá vás, co by se dalo v Klánovicích na jaře zlepšit? Pozitivní návrhy a náměty rádi
zveřejníme.“ Zaradoval jsem se, že redakce ráda zveřejní
pouze pozitivní návrhy. Ty negativní zřejmě zveřejní jen nerada. Rychle jsem připravil svůj pozitivní návrh: Okamžitě
uzavřít klánovické ulice pro dopravu a chodce. V Klánovicích stoupne bezpečnost, auta a lidé nebudou přes kameny padat do děr. Protože redakce žádá nejen o návrhy,
ale i o náměty, předkládám i námět : S ohledem na finanční
situaci městské části i s ohledem na světovou finanční krizi
navrhuji ušetřit peníze za zákazové dopravní značky a informační tabule pro jednotlivé ulice a pro dopravu a chodce
uzavřít Klánovice celé. Ulice a náměstí prohlásit golfovým
hřištěm, jámy ve vozovkách za golfové jamky, z nádražní
budovy udělat golfovou klubovnu a kolejový podchod prohlásit za krytý plavecký bazén.
Ivan Puš

Psí vodítka jsou nezbytná
Mám dvě malé děti a občas chodíme v Klánovicích
do lesa a na dětská hřiště. Nemohla jsem si nevšimnout,
že v lese chodí řada majitelů psů se svými miláčky
bez vodítka, ačkoli v lese je toto zakázáno. Dále se opakovaně setkávám s tím, že lidé chodí se psy bez vodítka
i na dětská hřiště. Když jsem dotyčné požádala, aby vodítko připnuli, reagovali odmítavě a dle mého názoru
zcela absurdně: já jsem byla „zlý pes“, který je otravuje.
Přesto doufám, že nejsem jediná, komu připadá přirozené
a samozřejmé, že dětská hřiště jsou vyhrazena dětem
a psi bez vodítka na ně vůbec nepatří. V řadě jiných míst
jsou dětská hřiště oplocena a psi na ně mají vstup zakázán. V Klánovicích to bohužel zatím není zajištěno.
Věřím však, že většina obyvatel Klánovic ovládá pravidla slušnosti a respektuje zájmy ostatních, a proto psy
na dětská hřiště vodit nebude. Na ujišťování, že „náš pejsek je hodný a nikomu neublíží“, bych totiž nikomu nedoporučovala se spoléhat, rodičům s malými dětmi nejméně.
Magdaléna Svobodová

Nová mateřská škola v Lovčické
čeká na vyjádření úředníků
Vzhledem k tomu, že se stále více rodičů dotazuje
na otevření Soukromé mateřské školy Smíškov, na termín
Dne otevřených dveří a zápisu, dovoluji si ve zkratce informovat o současné situaci připravovaného klánovického projektu.
Termín otevření mateřské školy se oproti předpokládanému datu poněkud posunul, a to především z důvodu
realizace velmi přísných požadavků ze strany HZS Praha.
Stoprocentním splněním všech hygienicko-bezpečnostních předpisů, ČS a EU norem, lze náš projekt nyní zařadit mezi nejmodernější předškolní zařízení. Kéž by
na všechna zařízení tohoto a podobného typu v naší republice byl použit ze strany HZS stejný metr.
Na začátku března proběhlo v Lovčické č. 322,
v rámci změny užívání RD na MŠ, ústní jednání, jehož
součástí bylo vyjádření všech účastníků řízení k připravenému projektu.Vzhledem k tomu,že všichni majitelé
sousedních nemovitostí vznesli své připomínky k poten-
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ciálnímu „hluku“ hrajících si dětí na zahradě budoucí MŠ,
čekáme nyní na posouzení celé záležitosti příslušným
stavebním úřadem.
Už od počátku letošního roku je připravena a kompletně vybavena umělecká třída ( kapacita 20 míst). Jsou
to velkorysé prostory, které bohužel prozatím zejí prázdnotou, zatímco za dveřmi okolních mateřských škol stojí
desítky maminek se svými předškoláky a čekají na zázrak v podobě kladného vyřízení jejich žádosti o přijetí .
Aktuální informace o našem projektu bude možné získávat od dubna nejen na webových stránkách MŠ
(www.smiskov-skolka.cz), ale také v tomto periodiku,kterému děkujeme za prostor k vyjádření. Všem přejeme
slunečné a v klidu prožité svátky jara.
Za MŠ Smíškov Petra Venclů

Od sousedů

Duatlon Újezd nad Lesy 2009
Vážení přátelé, sportovci a sportovkyně! Připravujeme pro Vás akci, která rozšíří sportovní nabídku
v našem regionu. Jedná se o duatlon - závod kombinující
běh a cyklistiku. Trasa povede krásnou lokalitou Klánovického lesa, zázemím nám bude multifunkční hřiště
za „starou“ školou v Čentické ulici v Újezdě nad Lesy.
Začínáme v 10 hodin v neděli 19. dubna, takže pokud si
chcete zasportovat či porovnat síly s přáteli, neváhejte,
další informace můžete najít na www.triprozdravi.cz.
A pro děti máme připravený dětský program i spoustu
cen, tak je rozhodně nenechávejte doma! Pořadatelem je
občanské sdružení Tři pro zdraví ve spolupráci s MČ
Újezd nad Lesy, váženými partnery jsou ÚJEZD.net, restaurace Na stadionu a Květinářství Jasmín. Záštitu
nad akcí převzala starostka Andrea Vlásenková. Přijďte
se po zimě protáhnout nebo se jen podívat na super výkony, budeme se na vás těšit!
Marek Lejsek, (Marek.Lejsek@seznam.cz)

U nás najdete pomoc a podporu
Pokud máte problémy s bydlením, financemi, v rodině, v zaměstnání, chcete vědět, jakou finanční podporu
můžete získat od státu či jaký druh rodičovské si zvolit,
obraťte se na poradenský servis PORSE. Pomůže Vám
se v situaci zorientovat a poradíme, co dále dělat. Servis
je určen všem, kteří si se svou situací nevědí rady a nemohou si dovolit placeného poradce. Najdete nás v pondělí
16.00 - 18.30 hod. a úterý 14.30 - 16.30 hod. v Běchovicích
na adrese Českobrodská 516 (vedle samoobsluhy) nebo
ve středu 11.00 - 15.00 hod. na adrese Středisko osobní hygieny, Živonínská 1630, Praha - Újezd nad Lesy. Své dotazy
můžete konzultovat i na tel. č. 739 491 633 nebo e-mailem
na adrese vera@neposeda.org. Před navštívením servisu
se telefonicky či osobně objednejte.
Věra Jílková

Vážné obavy o Klánovický les
Tiskem proběhla dobrá, ale zavádějící zpráva, že je
,,konec obavám o Klánovický les“ ( Středočeské listy, bře-
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zen 2009). Zpráva se týká vyhlášení jiné části Klánovického
lesa, mezi obcemi Úvaly a Dobročovice, přírodním parkem.
O části lesa, kam je zacílen zájem investora golfového hřiště,
tedy o přírodním parku Klánovice-Čihadla, který byl vyhlášen již v r.1991, článek nemluví. Zprávy, které se lesa golfem
napadeného týkají, jsou následující…
Česká golfová federace na své konferenci
(14.3. 2009) uvítala do svých řad člena, který byl loni odmítnut z důvodů spojení s investorem, který nezaplatil
plnou výši kupní ceny za klubovnu, kterou takto získal
od původního majitele Golf Club Praha. Zda dluh zaplatil,
či zda pověřil své právníky sportovním vybojováním jiné
ceny, než byla ta původní, nevíme.
Zato víme nejenom my, že tento člen federace je spojen
s investorem, který dnes porušuje zákony České republiky
a provozuje svou klubovnu a restauraci proti zákazu stavebního úřadu. Důvodem rozhodnutí o zákazu užívání stavby
byla nelegálně zahájená rekonstrukce klubovny bez stavebního povolení a nepřerušení rekonstrukce přes opakované
výzvy stavebním úřadem vydané. Ačkoli se investor proti tomuto rozhodnutí odvolal, byl zákaz užívání stavby potvrzen
nadřízeným orgánem a nabyl právní moc před řadou měsíců. Investor má však na rekonstrukci a užívání černé stavby
jiný právní názor a zákaz vydaný státní správou ignoruje.
Investorem je Forest Golf Resort Praha (FGRP) a šťastně
přijatým nováčkem je Forest Golf Club Klánovice (FGCK).
Na svém výročním zasedání měla Česká golfová federace plné ruce práce s melou okolo volby nového prezidenta.
Takže na přečtení otevřeného dopisu obsahující informace
o osobité interpretaci zákonů žadatelem o členství a kopii
rozhodnutí stavebního úřadu o zákazu užívání stavby, nezbyl čas, nebo ochota? Ať tak či tak, Česká golfová federace
spustila laťku výběru svých členů proklatě nízko. Místo sportu
lobování, místo stavovské cti vědomé porušování zákona.
Je tohle vizitka českého golfového gentlemana?
Výše uvedené nedodržování zákonů České republiky jakoby netrápilo ani šest starostů, se kterými rozmlouvala paní
Monika Bažantová, výkonná presidentka FGCK, aby z jejich
povídání sestavila brožurku k propagaci výstavby golfového
areálu v Klánovickém lese (Klánovice DNES, občasník přátel Klánovic, únor 2009).
Starostové Koloděj, Újezda nad Lesy, Horních Počernic,
Kolovrat, Běchovic a Dolních Počernic možná nevědí o pravomocném rozhodnutí stavebního úřadu, ani o tom, že jej investor nerespektuje. Nevědí ani to, že investor neoprávněně
užívá pozemek patřící státu ( asi třetinu dnešní cvičné louky).
A tak nemají ani stín pochybnosti o tom, že vědomé porušování jednoho či dvou zákonů by snad mohlo pokračovat nerespektováním zákonů dalších, ba vytvářením jakéhosi
ostrova nedotknutelnosti - přímo jim pod nosem.
Starostové možná ani nevědí, že území, o které investorovi jde, díváme-li se na právě předkládanou variantu 9-ti
jamkového hřiště, zasahuje přibližně polovinou do přírodní
rezervace Blatov a přibližně třetinou do oblasti Natura 2000
a celé je situováno do přírodního parku Klánovice-Čihadla,
tedy do míst, která jsou desetiletí systematicky vytvářena
jako přírodní plocha nejvyšší ochrany. Jakékoli výjimky
ze zákazů činnosti ve zvláště chráněných územích lze
totiž udělit pouze tehdy, když vyšší veřejný zájem výrazně převáží nad zájmem ochrany přírody.
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Starostové možná ani nevědí, že golf byl v dokumentu Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody
a krajiny (Magistrát hl.m. Prahy, 2007) označen za tzv.
tvrdou formu rekreace s velkým dopadem na přírodu
a se značným požadavkem na infrastrukturu včetně
nárůstu individuální automobilové dopravy a budování rozsáhlých parkovacích kapacit. Že by právě tohle
byl onen převažující veřejný zájem ve chráněném Klánovickém lese? Ostatně kde se ukrývají parkoviště na krásné
fotce modelu hřiště FGRP?
To, jak náročná a nevratná je přeměna krajiny v golfové hřiště, si každý může prohlédnout na staveništi osmnáctijamkového hřiště Golf Resort Black Bridge, které se
táhne jižně od sídliště Černý Most až k východní hranici
Klánovického lesa.
Ačkoli je pro mnohé z našich starostů zavazující historie a tradice místa, není jasné k jaké historii a tradici se
vlastně hlásí. K protektorátnímu golfovému hřišti, jehož
provoz byl v Klánovicích zahájen v roce 1938 a ukončen
politickým rozhodnutím záhy po roce 1948? Tohle nikdy
nedobudované hřiště, jediné, které tu kdy bylo, bylo náhradou hřiště motolského, které postoupilo své pozemky
nově vznikající motolské nemocnici. Nebylo by snad lepší
přihlásit se k šedesátileté novodobé tradici jedinečného
lesa, který byl i důvodem přičlenění obce Klánovice
k hlavnímu městu v r.1974 - aby totiž rozrůstající se
Praha splnila požadovanou rozlohu lesa na svém území?

Placená inzerce

NABÍZÍM PRAVIDELNÝ ÚKLID
A VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI
Postarám se o Vaše čtyřnohé mazlíčky.
Zn. Spolehlivost a pečlivost.

Tel. 723 347 336
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Chráněný Klánovický les je totiž tím pravým bohatstvím pro toto místo. Ne jako stavební parcela, ale jako
stabilizující přírodní prvek pro udržení kvality života
v místě našich domovů.
Oslněni pozlátkem investora starostové možná ani
nevědí, že byli zneužiti jako pěšáci v masivní soukromé
komerční kampani. Plán FGRP na golfový areál
v Klánovickém lese je velký průšvih. A přes všechny
starostenské střely, vyslané směrem k tzv.občanským zákopům, kde se skrývají snad všichni, kdo brání zákon
a les, jsem přesvědčena, že na tomto průšvihu se nikdo
z našich starostů nechce podílet.
Zita Kazdová, Újezdský STROM o.s.

INZERUJTE U NÁS!
UVIDÍ VÁS CELÉ KLÁNOVICE
Příjem inzerátů:
Alena Slezáková e-mail:
slezakova@praha-klanovice.cz
tel. 281 96 02 16, 605 272 431
Možnost vkládané inzerce!
Mladá dvojice hledá byt se samostatným vchodem ve vile v Klánovicích. Máme zájem o prostornější 3-4 +1 – cca 100 m² v tichém klidném
prostředí, nejlépe zařízený (není podmínkou).
Cena do 22 000,- Kč/měsíc.
Prosíme o zprávu na telefon 608 808 091,
popřípadě na e-mail: ondra.batek@volny.cz

KOUPÍM DŮM NEBO POZEMEK
V KLÁNOVICÍCH NEBO V OKOLÍ.
RYCHLÉ JEDNÁNÍ MOŽNÉ.
J.HARTL,

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY
A DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE.
TEL. 776 015 558

E-MAIL: NEMOVITOSTI9@SEZNAM.CZ
Načerpejte energii, dostaňte se do rovnováhy

POWERJÓGA
Lekce pro začátečníky i pokročilé, v klidném
harmonickém prostředí Klánovic.
Možnost rezervace sauny pro max.4 os.
Výživové poradenství.
Kontakt: helca.joh@seznam.cz, 728 963 788
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ZAHRADA BEZ PRÁCE
Chcete mít svojí zahradu vždy
v perfektní kondici?
Zabírá Vám starost o ni čas,
který lze trávit příjemněji?
Nabízím kompletní celoroční péči
o zahradu, i v době Vaší
nepřítomnosti
Váš osobní zahradník
Michal Hnik
tel. 603 183 219

info@zahradabezprace.cz
www.zahradabezprace.cz
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osetrovani-stromu.cz
Ošetřování a kácení stromů
www.osetrovani-stromu.cz
- ošetřování a kácení stromů pomocí
lanové techniky (plošiny)
- frézování pařezů, odvoz a likvidace
- navrhování a zakládání zahrad
- posuzování zdravotních a statických
poměrů stromů
- kompletní údržba zeleně a péče
o travnaté plochy
- výsadba a tvarování zeleně

Ing. Lukáš Adámek
tel.: +420 724 857430
e-mail: adamek@osetrovani-stromu.cz

AGELENA

❐ pokládka parket

dřevěné a laminátové podlahy

❐ pokládka plovoucích podlah

Načešická 1492
Praha 9 - Újezd nad Lesy
e-mai: zidkova@tiscali.cz

❐ čištění koberců a čalounění

❐ broušení a lakování parket

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

KONTEJNERY KRÁL
suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264
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Chcete obstát v každodenním stresu?
Bydlíte v Horních Počernicích a okolí?

Vytrénujte si fyzičku a vůli bojovníka
v nově otevíraném kickbox klubu

Kickbox klub Kosagym, ul. Ve Žlíbku, Horní Počernice
www.kosagym.cz
Klub se otevírá v květnu 2009,
o přesném datu otevření Vás budeme informovat.

18

Klánovický zpravodaj

4

XVIII. ročník

strana

19

Klánovický zpravodaj

4

XVIII. ročník

strana

20

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 DUBEN 2009
Čtvrtek 2. 4. 2009, 19.30

KINO: VÝMĚNA

USA 2008, 142 min, drama, od 15 let. Režie: Clint Eastwood, Hrají: A. Jolie, J. Malkovich,

Jeffrey Donovan, Gattlin Griffith a další.

Pátek 3. 4. 2009, 18.00

VÝSTAVA: PŘÁTELÉ HEDVIKY VILGUSOVÉ

Výstava Olgy Valentové a Terezy Juřinové z cyklu

„Přátelé Hedviky Vilgusové“. Obě výtvarnice se představí olejomalbami.

Neděle 5. 4. 2009, od 13.00

VELIKONOČNÍ JARMARK V PARKU KC BESEDA
K vidění budou kraslice v mnoha variacích,
pomlázky,velikonoční aranžmá, bylinky a květiny přímo od zahradníka, velikonoční perníčky, ukázka netradiční výroby kraslic, svíčky z české svíčkárny. Pro labužníky bude
připravena ochutnávka krůtích specialit. Výtvarná dílna pro děti během celé akce. Od 15.30 pohádka Houbičky v sále KCB, hrají děti z divadla Náhoda při ZŠ Klánovice
Středa 8. 4. 2009, 8.30 – 11.00
KURZY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - VELIKONOČNÍ PEDIG - drobnosti
z pedigu.Sebou ručník na klín, kdo má - šídlo a nůžky na pedig. Cena (včetně materiálu) 200,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245
nebo e-mail: andreajan@seznam.cz
Čtvrtek 9. 4. 2009, 19.30
KINO: MILK USA,2008, 120 minut, drama, od 12 let. Režie: GusVan Sant. Hrají: Sean Penn, Emile Hirsch,
Josh Brolin, James Franco. Příběh člověka, který je do dnešní doby považován za jednoho z největších mučedníků americké historie a který musel za svou sexuální
orientaci zaplatit životem.
Sobota 11. 4. 2009, 19.30
GRAMOTÉKA
Hudbu blízkou svému srdci posluchačům tentokrát představí znamenitý trumpetista Luděk
Emanovský. Přijďte si pro hudební tipy, které rozšíří spektrum vašeho posluchačského záběru. Improvizaci doplní jako obvykle improvizace s míchanými nápoji.
Čtvrtek 16. 4. 2009, 19.30
KINO: NOUZOVÝ VÝCHOD
USA, 2008, 115 minut , drama , titulky, od 15 let. Režie: Sam Mendes.
Hraje: Leonardo DiCaprio! Příběh manželské dvojice z předměstského domku v americkém maloměstě let padesátých. Že by vám to mohlo něco připomínat?
Pátek 17. 4. 2009, 19.30
KONCERT: SKUPINA TRIPLETTE – NEJEN VOKÁLNÍ TRIO
Jindra Kelíšek (zpěv, akordeon),
Katka Bučková (zpěv, kytara), Jitka Fučíková (zpěv, příčná flétna).Zpívají a hrají něco finského, trochu španělského, samozřejmě českého, snad i francouzského
a kdo ví, co ještě (více na www.harmonikar.net/triplette). Vstupné: dobrovolné
Neděle 19. 4. 2009, 16.00
KINO: LOVECKÁ SEZONA 2
USA, 2008, rodinný animovaný, 76 min, český dabing.
Režie: Matthew O´Callaghan, Tod Wilderman, Jelen Elliot a medvěd grizzly Boog tentokrát v souboji mezi divokými a domácími zvířaty. Vstupné: 65,- Kč
Čtvrtek 23. 4. 2009, 10.00
DĚTSKÉ DIVADLO: PEJSEK A KOČIČKA JDOU DO DIVADLA
Pohádka vypráví o tom, jak Pejsek Romí
a Kočička Jarčí spolu hospodaří a chystají se do divadla za svými kamarády. To ale Kočička netuší, že nejprve musí Pejska naučit, jak se má v divadle chovat, vhodně
obléknout, přijít včas... Hraje Divadélko Romaneto. Vstupné: 40,-Kč/os
Čtvrtek 23. 4. 2009, 19.30
SUPER KINO: MILIONÁŘ Z CHATRČE
VB/USA, 2008, 122 minut , drama , titulky, od 12 let.
Režie: Danny Boyle, Loveleen Tandan. Hrají: Dev Patel, Freda Pinto, Anil Kapoor, Saurabh Shukla.Oskary ověnčený příběh o chudém nevzdělaném indickém
mladíkovi, který hraje v proslulé televizní soutěži o obrovskou sumu peněz.
Pátek 24. 4. 2009, 19.30
HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ KAVÁRNA: KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Hudebně-literární kavárna tentokrát přivítá
známého autora knih Hovno hoří, Jak potopit Austrálii, Opilé banány či Babičky. Na programu bude autorské čtení, autogramiáda i beseda se spisovatelem Petrem Šabachem,
podle jehož próz byly natočeny filmy Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo a U mě dobrý. O hudební doprovod se postará legendární harmonikář Pepíček Čečil. Uvádí Jan Nejedlý.
Sobota 25. 4. 2009, 14.00 – 17.00 KURZY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK
PEDIG - výroba podnosu nebo
košíčku s pevným dnem. Sebou ručník na klín, kdo má - šídlo a nůžky na pedig. Cena (včetně materiálu) 300,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen.
Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Neděle 26. 4. 2009, 17.00
KONCERT: LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ Další pokračování našeho Folkového čaje začne velice zajímavá a nerozlučná
dvojice Jan Dospiva a Lucka Bublavá z Ostravy. Vystřídá je jedna z nejlepších současných slovenských folkových kapel s názvem Kofeín. Jestli se vám zdá jméno Karel Diepold
povědomé, máte pravdu. Mohli jste ho slyšet třeba v programech Karla Kryla na Svobodné Evropě anebo na společných koncertech s Jaroslavem Hutkou. Vstupné: 50,-Kč
Pondělí 27. 4. 2009, 19.30
KINO: BABIČKA Slovensko, 2008, 74 minut, od 15 let. Režie: Zuza PIUSSI. Hrají: Tamara ARCHLEBOVÁ, Broňa MARKUŠOVÁ. FILM PRO MÍRNĚ ZVRHLÉ DIVÁKY. 55letá Tamara má už dost mužů své generace, které vidí jako neustále rozumující, zatrpklé a zbavené všech ideálů. Podává si inzerát…
Středa 29. 4. 2009, 19.30
TOP KINO: TOBRUK
ČR, 2007, válečný, 102 minut, od 12 let. Režie: Václav Marhoul .Hrají: Jan Meduna,
Petr Vaněk, Robert Nebřenský, Kryštof Rímský, Michal Novotný… Severní Afrika, II. světová válka. Jiří Pospíchal vstupuje jako dobrovolník do čs armády. Jeho
idealistické představy o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s peklem africké pouště, dennodenním ohrožením života a všudypřítomnou smrtí. To musíte vidět!
O programu více na www. Klanovickeforum.cz, nebo na tel. 604 288 076
Rezervace a ceny vstupenek
• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého, 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy
pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz) • Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB během akcí, nebo telefonicky na 604 288 076
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena.

KAVÁRNA

otevřena denně od 16.00 – 22.00, o víkendu již od 14.00 – 22.00 nabízí výtečné sicilské espreso, ušlechtilá odrůdová vína a piva z pivovaru Bernard, širokou
škálu kvalitních alkoholických i nealkoholických nápojů, zákusky a zmrzlinu, denní tisk a časopisy, wi-fi zdarma nebo pevné připojení k internetu, dětský koutek.
Přijďte posedět v příjemném parčíku

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300. IČO 00240281. Redakce tamtéž. Kontakt: zpravodaj@praha-klanovice.cz.
Koordinátor: Jiří Karban. Asistentka: Zuzana Dörflerová, email: dorflerova@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: Alena Slezáková, e-mail: slezakova@praha-klanovice.cz.
Výtvarný návrh hlavičky a grafické úpravy: akad. mal. Jan Jiskra. Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Koordinátor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky
krátit. Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ.
Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha-Běchovice. Registrační číslo MK ČR E 12804. Uzávěrka: 19. 3. 2009. Uzávěrka příštího čísla: 19. 4. 2009. Vychází měsíčně kromě
ledna a srpna. Náklad 1300 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 5 Kč.

