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V tomto
čísle najdete:

Oslava výročí osvobození
Informace starosty,
Úřadu i komisí




Farní charita informuje



Čarodějnice pro malé i velké



OS Přírodní park Klánovice



Klánovické Fórum



Zprávy od sportovců a rybářů



Klánovický gen –
Tony Ackerman
Polemiky kolem golfu v lese



Již tradiční oslava Filipojakubské noci („čarodějnic“)
proběhla 30. dubna na Přimském náměstí. Více informací najdete uvnitř čísla.

ZDARMA

Klánovický zpravodaj

6

XVI. ročník

oslava výročí osvoboz ení
proběhla dne 8. května u památníku u klánovického
kostelíka za účasti starosty, obou místostarostů, dalších členů zastupitelstva a několika desítek ostatních
občanů. Starosta Ing. Hrabal přednesl projev, jehož text
přinášíme:

Vážené dámy, vážení pánové, milé děti.
Již po dvaašedesáté máme vzácnou příležitost sejít
se u památníku osvobození. Šedesát dva let, téměř
jeden lidský život, žijeme už nyní ve velmi poklidné
střední Evropě - v porovnání s okolním světem. A právě zde, doma, se snažíme uskutečňovat své životy, sny
a představy vlastní budoucnosti. Také ti, jejichž památku si připomínáme, měli své sny, představy, ale i to, co
je každému z nás nejcennější - jedinečný a neopakovatelný dar života. A to vše obětovali za nás, které neznali a ani poznat nemohli. Postavili se nepředstavitelnému násilí a aroganci, buď aktivně se zbraní v ruce,
nebo bez možnosti obrany ve věznicích, koncentračních táborech i cílových oblastech represe a válečných
operací. Ztracené životy šedesáti milionů, kteří se stali obětí druhé světové války a to nejen mužů a žen, ale
bohužel také i dětí, nás stále zavazují. Pokusme se
vžít do pozice tehdejších vojáků. Domovem jim byly
nejen dny a měsíce, ale doslova roky, jenom studené
zákopy. Stálé nebezpečí smrti. A přitom to byli především mladí lidé, mnohdy teprve chlapci, kteří toto neuvěřitelné hrdinství a zároveň peklo podstupovali.
Pouze dnešní vzpomínka a poděkování pro další poklidnou budoucnost nestačí. Je potřeba, aby každý
z nás přispěl pozitivně a odpovědně ke společné budoucnosti naší i našich dětí, abychom třeba i jenom
lhostejností nepřipustili hrůzné opakování válečných
dějin.
Jsem rád, že mohu poděkovat za účast na vzpomínkových slavnostech všem, kteří se přišli poklonit památce padlých.
Děkuji.
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s l ovo s t a ro s t y
Vážení občané Klánovic, uběhl zase měsíc a to ten
nejkrásnější, kdy hrdliččin hlas se mnohde ozýval zas…
Na počest jara jsme upálili na nejhezčí hranici v okolí
čarodějnici, kterou obdivuhodně vyrobila slečna Pavla
Fischerová. A že hořela správně, jak měla, to byla skvělá
vizitka konstruktérů této krásné hranice. Škoda, že
s ní neshořely aspoň některé nešvary, které nás v Klánovicích trápí.
Ze Zpravodaje se nám stává pořádný cvalík, a jeho
přečtení už není na jedno večerní posezení. Možná,
že anketa občanů na jeho zlepšení by přinesla zajímavé podněty k jeho zefektivnění, neboť jedna stránka
přijde naši MČ asi na tisíc korun. Chtěl bych v této souvislosti uvést, že nehodlám příště už vždy reagovat na
všechny ty různé invektivy, které jsou mnohdy vedeny
především snahou o zviditelnění pisatele, a tak věřím
spoluobčanům, že si spravedlivý, optimální názor udělá každý sám. Problém vidím v tom, že někteří pisatelé nepřijdou na Úřad nebo na zasedání komise a tam
na rovinu neřeknou: „tohle a tohle vidím jinak“ nebo
„tady bych vás chtěl upozornit na tu a tu okolnost, nebezpečí, pojďme si o tom popovídat.“ Je u nich zřejmé
i nutkání negovat pozitivně se vyvíjející věci. Např. nikdy v minulosti komise nefungovaly v Klánovicích tak
jako nyní. A to konkrétně tenkrát pan Ing.Šafránek
k tomuto stavu výsostně mlčel. A nyní, když se daly
dohromady desítky spoluobčanů, kteří dobrovolně pracují ve prospěch obce, tak to panu inženýrovi nedá
a musí ve svém „bloku“ zveřejnit, že to prostě nefunguje, protože podle něj komise jsou „těžkopádné a amatérské“. Pan Ing.Šafránek si v Klánovicích vybudoval
svůj kredit a já ho nemíním nijak ovlivňovat, jen bych
uvítal, kdyby jeho následovníci si zvolili spíše cestu
konstruktivní kritiky a korektní spolupráce.
Doporučuji též čtenářům našeho Zpravodaje si
všimnout, že i zde platí pravidlo, kde pokulhávají
činy, o to více je naneseno slov. Pan Karban o předsedovi kulturní komise píše do Zpravodaje, že vystupuje komicky, a na druhé straně nám dává školení, že slovo značné se rovná celistvé. Taky si třeba
klidně překroutí má slova, že „úřad je vytížen“, za
slova „úřad je přetížen“ a na základě této přesmyčky si přidá do svého „bloku“ slohovou úvahu. A přitom nedokáže pan zastupitel za posledních několik
měsíců za mnou na úřad ani jednou přijít, aby se
s některými problémy obce konkrétně seznámil
a mohl tak být ve svém „bloku“ nápomocnější. Nejspíš by bylo vůbec žádoucí články „Z bloku zastupitele“ a „Z bloku občana“ více k sobě přiřadit, aby
se čtenář v obsahu Zpravodaje jednodušeji orientoval. A chci taky říci, že na Úřad jsem přišel pracovat a ne si přes Zpravodaj dopisovat s těmito dvěma pány.
Předsedou představenstva sdružení Pro-GOLF
2005 byla v posledním čísle Zpravodaje zveřejněna Výzva zastupitelům MČ Praha-Klánovice. Osobně si myslím, že kdo si tuto výzvu přečetl a ještě
v kauze golfu váhal, tak po přečtení slohového díla
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pana ing.Pekárka už těžko bude váhat dál. Osobně
pevně věřím, že za mého starostování se Klánovice nestanou evropskou raritou, kde by si po roce
1989 občané nechali vykácet les za účelem výstavby golfového areálu. A vůbec považuji za vhodné,
aby byly v klánovické kronice uvedeny výsledky hlasování z ustavujícího zasedání nového zastupitelstva ze dne 20.12. 2006. Aby bylo uchováno, kdo
byl konkrétně v tomto rozhodujícím momentě Klánovic pro výstavbu golfu na úkor Klánovického lesa,
kdo byl proti a kdo se statečně zdržel hlasování.
V této souvislosti uvádím, že Česká televize 2 si
právě tento dokument nedávno natočila a bude též
vysílán v rámci relace „Nedej se“ některé úterý od
17 hodin.
A dále už ne slova, ale pozitivní realita. Po delším
úsilí se mi přeci jenom podařilo docílit kladného rozhodnutí ředitele Odboru městského investora pana
Ing.Tomana a radního magistrátu pro sociální věci pana
Janečka ve věci realizace výstavby domu s pečovatelskou službou, respektive „Chráněných bytů Klánovice“. A kdy se začne? V současné době už to není otázka roků, měsíců, týdnů nebo dnů, ale doslova hodin.
Takže na parcele rohu ulic Šlechtitelská a Vodojemská
v červnu stavba, v řádu několika milionů, opravdu začne. A jak? Pan radní Janeček mi tento týden na mou
otázku, zda výstavba bude mít kontinuální průběh,
odpověděl kladně. Takže uvidíme, jak hluboce se zde
podaří sáhnout do kapsy magistrátu ještě v tomto roce.
Dále Informuji, že společnost VSV - Engineering zahajuje v současné době z prostředků magistrátu práce na
projektu vodoteče „Šestajovický potok“. Od západní
části, respektive od ulice Slavětínské se předpokládá
zatrubnění. Ve východní oblasti, k rybníku Cyrilov, není
situace už tak jednoznačná, zda potok vést též rourou
(průměr cca 120 cm - projektuje se z parametru „stoletá voda“) nebo v korytu (předběžně lichoběžníkový
profil v šířce dna cca 130 cm ). Rozhodnutí bude odvislé od jednání projektanta s účastníky. Údajně z hlediska investic není v podstatě rozdíl v provedení zatrubnění nebo otevřeného koryta. Výhody a nevýhody
vyplývají spíše z hlediska provozního a z pohledu životního prostředí.
Na závěr ještě pár slov k odvážné kulturní akci o problémech rasismu a netolerance, která proběhla tuto
sobotu. Promítaný film o historii vzniku hnutí skinheads byl rozhodně zajímavý a plný kinosál, navíc především mladých lidí, to jen dokladoval. Následná diskuse za účasti tří vysokoškolských učitelů z oboru
politologie naznačila, že rasismus je sice věčný a neporazitelný, avšak podobnými akcemi je možno brzdit
jeho vyhrocování. Otázkou zůstává, zda Klánovice jsou
též tím vhodným místem pro podobná setkání. Nicméně slečně Hermanové, panu Devátému a panu dott.
Maiellovi, PhD., který navíc debatu vedl, považuji za
žádoucí vyslovit obdiv za jejich odvahu. Patř í
k výjimkám, které se snaží nestrkat hlavu do písku před
touto realitou. A to, že se 19.5. v Klánovicích oba znepřátelené tábory setkaly, neválčily spolu, ale diskutovaly, jistě stojí za zamyšlení.
Ladislav Hrabal
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informace Úřadu MČ

Kontejnery
na objemný odpad
budou př istaveny
v sobotu dne 23.6. od 9,00 hod. do 13,00 hod.
na těchto místech:
Medinská u byt. družstva č.p. 530
(křižovatka s ul. Smiřická)
Přimské nám.
Všestarská ul.
(křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS
u transformátoru)
Alena Janoušková,
referentka Úřadu MČ

Klánovice budou v televizi
Televize bude na programu ČT2 v úterý dne 5. června
od 17 hodin vysílat pořad „Nedej se“ na téma „Golf
v Klánovickém lese“.
Ing. Stanislav Dušek,
tajemník Úřadu MČ

informace z komisí a výborů

Z komise výstavby
a územního rozvoje
Ve dnech 14.3. a 24.4.2007 se konala další zasedání
komise, na pořadu kterých byly následující body:
1) Problematika dostavby MŠ
Z jednání komise vyplynuly dvě přílohy zápisu, které stanovují postup další dostavby 3.etapy a analyzují
dosavadní průběh výstavby.
Komise doporučuje 3.etapu rozdělit na tři části:
A – dokončení budovy MŠ a venkovních přímo navazujících prostor,
B – realizaci zahrady,
C – výstavbu na zatím neupravené části lesního pozemku č.k. 97/5, který bude využit jako zahrada MŠ,
s tím, že v řešení bude zahrnuta i část předpokládaného veřejného parku a dětského hřiště.
Komise zaujala zcela zásadní negativní stanovisko
k průběhu zadání a realizace dostavby MŠ. Analýza
problémů je shrnuta do pěti problémových skupin, od
nevhodné architektonické koncepce, k problémům
funkčním, provozním a hygienickým, až k hodnocení
realizace jako velmi nehospodárné, což dokládá souhr nný přehled vypracovaný stavebním odborem
18.9.2006.Tyto aspekty jsou rozpracovány a doloženy
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v jednotlivých bodech tak, aby současné zastupitelstvo
tyto zvážilo a vyvodilo z nich závěry pro svojí další činnost.
2) Architektonická studie fy. AFOR v oblasti Slavětínská - Ke kostelíčku
Studie zástavby (prostoru bývalé filmové školy)
v centrální exponované poloze městské části nesplňuje procento zastavěnosti, požadované procento zeleně, nejsou splněny odstupové vzdálenosti.
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Vzhledem k tomu, že se autor studie a investor odvolává ke stanovisku, které vyplynulo z jednání komise a které jako negativní mu bylo stavebním odborem
MČ zasláno, byl pověřen prostudováním a přípravou
stanoviska arch. Rychtařík.
Zástupce AFOR a autor projektu, kteří požádali
o přítomnost při jednání komise, budou opětovným negativním stanoviskem písemně obesláni.
3) Modernizace traťového úseku Běchovice- Úvaly

Obr. 1. - Schéma podchodu s umístšním 2 bezbariérových výtahů

Budova ČSD

Obr. 2. - Návrh rozmístění protihlukových stěn v prostoru železniční stanice
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ÚMČ Praha–Klánovice byl požádán o souhlas s vydáním stavebního povolení. Modernizace přímo navazuje
na související a probíhající stavbu Praha–Libeň–Běchovice a je součástí mezinárodního spojení Berlín –Praha–Vídeň.
Jedná se o celkovou rekonstrukci trakčního vedení
a obnovu železničního svršku a spodku. V současné
době není provoz železničního koridoru vzhledem
k okolní zástavbě chráněn protihlukovými opatřeními.
Součástí stavby je podle zpracovaných hlukových studií rozsáhlé budování protihlukových opatření.
V prostoru zastávky Praha – Klánovice je stávající
podchod pod kolejemi ve špatném technickém stavu,
zejména stav izolace proti vodě. Podchod bude v rámci
stavby rekonstruován a též doplněn novými výtahy na
nástupiště. Ve směru na Kolín se předpokládá vybudování nového přístřešku nástupiště jako náhrady za
zdevastovaný stávající objekt.
Trať se nachází v ochranném pásmu přírodní rezervace Klánovický les – Cyrilov, Vidrholec a Blatov. Území je charakteristické špatnými spádovými poměry,
území podél železničního násypu je často trvale zamokřené, podél trati jsou bezodtokové tůně. V deštivém
období zde vystupuje hladina podzemní vody až na
povrch terénu.
Podchod v Klánovicích na km 392,197 bude kompletně rekonstruován vložením nové monolitické rámové
konstrukce do stávajícího tubusu podchodu.Schodišťové
rampy budou zrekonstruovány a doplněny dvěma samoobslužnými výtahy pro bezbariérový provoz. Objekt
podchodu je trvale pod hladinou spodní vody a musí
být proto provedeny izolace proti tlakové vodě, budou
zřízeny čerpací jímky s trvale osazenými čerpadly spínanými plovákem. Součástí rekonstrukce podchodu
budou průhledné přístřešky nad schodišťovými rampami a nově bude řešeno osvětlení.
Po dobu rekonstrukce podchodu bude umožněn přechod přes trať pomocí provizorních schodišťových ramp
a zřízením provizorního chodníku přes silniční nadjezd
nad tratí.
Délka nástupištních hran je navržena v obou směrech jednotně 200 m (oproti stávající délce zkrácení
o 140 m), šířka u vnějších kolejí je 3 m s výškou nástupní hrany 55 cm nad kolejí. Obě nástupiště jsou
umístěna vstřícně. Na rekonstruovaných nástupištích
ze zámkové dlažby jsou navrženy bezpečnostní a orientační pásy a budou vybavena novým mobiliářem.
V rámci stavby je navrženo v jednotlivých lokalitách
22 úseků protihlukových stěn o celkové délce 7696 m
a individuální protihluková opatření u 254 objektů.
Protihlukové stěny jsou většinou situovány 3,5 m od
osy nejbližší koleje s výklenky pro trakční stožáry apod.
Ve stěnách jsou zřízeny únikové východy max. po 300 m,
pokud jsou po obou stranách kolejiště, max. po 150 m.
V lokalitě Klánovice jsou tři úseky protihlukových stěn
o celkové délce 1147 m. Pro individuální opatření bylo
vytypováno 21 objektů.
Tyto základní skutečnosti vyplývají z předloženého
projektu, který MČ dostala k vyjádření.
Dne 16.4.2007 bylo na ÚMČ jednání za účasti zástupce projektu, starosty a předsedů komisí výstavby
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a dopravní, kde byly vzneseny připomínky k předloženému projektu, které v požadovaném termínu písemně doložil Ing Losert.
Zahájení realizace stavby se předpokládá v roce
2009–10 a uvažovaná doba má být cca 30 měsíců.
Zcela logicky budou upraveny standardní podmínky
provozu železniční dráhy, čímž se nám znepříjemní
využívání tohoto druhu dopravy. Veškeré stavební práce budou prováděny z osy trati, nicméně rozsah a objem činnosti i délka a velikost protihlukových stěn velmi změní vizuální přírodní charakter dané lokality. Bylo
přislíbeno, že návrh a výtvarné provedení stěn bude
zasláno k informaci ÚMČ.
Projekt nepředpokládá úpravu přístřešku nástupiště ve směru do Prahy, ani úpravy a revitalizaci stávající nádražní budovy, což spolu s dalšími požadavky
bude ÚMČ připomínkováno.
4) Záměr směny a parcelace pozemků společnosti
DEVELOP
Záměr prezentoval ing.Tůma na základě svého požadavku zúčastnit se jednání komise. Jeho velmi konfliktní vystoupení nebylo komisí přijato s uspokojením.
Přesto bylo domluveno, že firma předloží svoji komplexní nabídku písemně. Komise i vzhledem k tomuto
doporučuje spoluúčast obce pro předpokládanou studii Klánovice sever a kontaktovat vybraného zpracovatele studie.
5) Seznam projektů MČ
na základě požadavku komise z minulého jednání předložili p.Beneš a pí. Vayhelová přehled rozpracovaných
akcí Úřadu MČ
6) Běžná agenda stavebního odboru ÚMČ
- CR Camping - koupaliště - KV souhlasí se změnami, předloženými V.Cenkrem.
Po právní stránce bude prověřeno úřadem MČ, zda
je možné změny provést ve smyslu uzavřené smlouvy.
- úprava vodoteče - KV doporučuje pokračovat v jednání s firmou VSV (objednání PD včetně projednání). Dále doporučuje realizaci zatrubněné vodoteče.
- KVÚR urguje vypracování odborného posudku vlhkosti v suterénních prostorách a přízemí ZŠ Smržovská.
- KVÚR souhlasí s předloženými stanovisky, které vypracoval stavební odbor úřadu MČ.
Za komisi výstavby a územního rozvoje
Jiří Turek

Z činnosti dopravní komise
Jednání dopravní komise se jako host zúčastnil
p. Šimůnek ze společnosti HOCHTIEF CZ, a.s., která se zabývá, krom jiného, výstavbou parkovišť
P & R. Jedná se o záchytná parkoviště pro rychlý
přestup mezi individuální automobilovou dopravou
a, v našem případě, železnicí. Fa. nabízí hlídané,
více podlažní parkoviště (dle požadavků zákazníka) zapracované do provozu železniční zastávky.
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Doba přístupu k parkigu 20 – 30 sec, možnost časově omezeného trvání stavby 30 – 40 let, zajištění dozoru. Stavba je řešena jako prefabrikát, z dřeva, železobetonu, případně ocele, je užitelná jako
protihluková bariéra a lze ji snadno zapracovat do přírodního okolí. V diskuzi bylo probráno financování (dle
dřívějších zpráv je možno konzultovat s ROPIDem),
výběrové řízení fy. jako dodavatele v Praze a možnost získání předběžného návrhu a finanční rozvahy
projektu k diskuzi.
Dále byla probírána dopravní situace v ulicích Blešnovská a Axmanova. Ke stávajícímu stavu bylo na
ÚMČ předáno několik dokumentů: Dopis Zastupitelům MČ Praha-Klánovice s podpisy občanů převážně
z Blešnovské ul., přípis p. Kartouse a požadavek revírníka p. Sedláčka, Lesy ČR, na zachovávání hranice lesa. Členové se seznámili s projektem rekonstrukce Blešnovské pro ÚR a požadují veřejné projednání
při připomínkovém řízení. Po rozpravě bylo doporučeno:
● Osazení značky „Zóna 30 km/hod“ na křižovatku
Blešnovská x Lovčická,
● Osazení značek „Zákaz stání – B29“ po celé délce
Blešnovské na hranici s lesem,
● Materiál předložený občany z Blešnovské (příklad
řešení dopravní situace z Průhonic) ověřit a konzultovat na místě,
● Požádat dopravní policii ČR – s odvoláním na podnět občanů – o vyjádření, jak a za jakých podmínek
je možné zajistit obousměrný provozu v ul. Axmanova,
● Krom dřívějších doporučení požádat stavebníka
z ul. Bydžovské o spolupráci při snižování prašnosti
v Blešnovské kropením,
● Upozornit projektanta rekonstrukce Blešnovské na
negativní vliv vibrací na sousedící stavby,
● Operativní řešení provozu ponechat v kompetenci
předsedy Dopravní komise a starosty MČ.
Komise nesouhlasila s vydáním povolení k napojení
soukromého pozemku na veřejnou komunikaci Všestarská (pozemek je mimo urbanizované území)
a požaduje přímé jednání žadatele se zpracovatelem studie „Klánovice – sever“. P. Kubera byl požádán o zvýšení kontrol kamiónů projíždějících Klánovicemi. Komise se shodla na postupném vymáhání
užívání parkoviště u ZŠ – ulice V Soudním, uživatelé
budou písemně informováni, výzva uveřejněna v KZ
7-8/07. Byl vzat na vědomí vznikající fotodokument:
„Dopravní značení Slavětínská“. V současnosti je
zpracována jižní část (Bazar – železnice). P. Kaše
upozornil na článek p. Hlavničky (KZ 5/07) s námětem
na reorganizaci MHD. V diskuzi bylo konstatováno, že
vzhledem k finančním vkladům mimopražských obcí
do provozu A 303 je její zrušení diskutabilní, nicméně bude vhodné jednat s ROPIDem o možnosti tří
přestupných bodů na kapacitní přepravu (ČD Praha-Klánovice; metro B Černý Most; metro A Depo
Hostivař).
Text připravil
Jaroslav Losert,
předseda dopravní komise
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Z jednání komise
životního prostředí
Na zasedání dne 2.5. 2007 byli přítomni: H. Vilgusová Ing. Nováková, Ing. Starčevičová, Ing. Fišerová,
Ing. Král, M. Jarolím, A. Janoušková. Na pořadu jednání bylo:
1. Projednali jsme žádost Ing. Zdeňka Trojana o odstoupení s komise ŽP. Děkujeme za jeho dosavadní
působení, bude nám chybět při projednávání projektů.
2. Dostavil se pan Walett ze Smidarské ulice se žádostí o vysazení ovocných stromů na místo pokácených nemocných stromů (6 ks švestek a 1 bříza).
Přinesl i petici spoluobčanů. Bylo mu přislíbeno odříznutí pařezů do úrovně terénu. Bude-li to možno
do 15.5. 2007. O druhu výsadby a finanční spoluúčasti pana Waletta bude rozhodnuto v srpnu.
3. Ing. Starčevičová upozornila na nebezpečí zarůstání zámkové dlažby. Ošetření přípravkem Casoron
mělo být provedeno na jaře. Pí. Janoušková požádala pracovníky na údržbu zeleně, aby projeli ulice
a zmapovali situaci.
4. Konstatovali jsme, že zalévání trávy a květin před
Masarykovou školou není dostatečné.
5. Byla projednána žádost občanů obnovit původní
zelenou třešňovou alej v ulici V Pátém. Pokusíme se
oslovit projektanta, zda není možné upravit projekt
dle požadavku občanů.
6. Větší množství projektů bude projednáno 9.5.2007.
Zapsala
Alena Janoušková

Křídlatka
Když John Wydham psal svůj „Den trifidů“, asi netušil,
že TRIFID se stane pojmem pro agresivní, nezvladatelně expandující rostlinu a přejde do běžného slovníku.
Jestli trifidi uměli chodit a dokonce zabíjet – to křídlatka naštěstí nedokáže, ale ve schopnosti ovládnout
prostor si s trifidem nezadá.
Že se tento problém týká i Klánovic, dokládá fotografie z Blešnovské ulice, ale větších i menších lokalit
výskytu je tu celá řada. Je vidět, že snaha o likvidaci tu
nebyla úspěšná.
Křídlatka mě zajímá, viděla jsem oblasti kolem toků
Morávky a Jizery, kde zvítězila nad ostatní vegetací.
Nemám, jak známo, odborné vzdělání, a tak jsem
sáhla po údajích z internetu:
REYNOUTRIA HOUTT. – Křídlatka
Zatímco původním areálem odrůdy japanica je Čína,
Japonsko, Tchajwan a Korea a odrůdy sachalinensis
poloostrov Sachalin a severní Japonsko, o odrůdě bohemica toho víme poměrně málo.
Křídlatky byly v minulosti hojně pěstovány v zahradách a parcích. Ceněny byly zejména jejich růstové
vlastnosti a dekorativní vzhled. Byly doporučovány pro
pěstování na návětrných stranách choulostivých kul-

Klánovický zpravodaj

6

XVI. ročník

strana

7

z jednání Rady HMP

Praha začne pracovat na
novém územním plánu města

tur, jako medonosné rostliny a ke zpevňování písečných dun. Vyzdvihováno bylo také využívání oddenků
v čínské a japonské medicíně a mladé výhonky byly
doporučovány jako kulinářská zajímavost tradiční asijské kuchyně. Popularita křídlatek v průběhu času kolísala, ale ještě v nedávné minulosti byly tyto rostliny
uváděny v katalozích německých zahradnických firem
s cenou 1 DM/sazenice.
Křídlatka své pěstitele jistě zaskočila. Svou schopností se množit ovlivňuje silně původní společenstva,
na postižených místech je možné mluvit téměř o úplném potlačení ostatních druhů bylin.
Masové šíření křídlatky v Evropě s sebou přináší
řadu nepříjemností. Vedle zcela evidentního negativního vlivu na přirozená společenstva dochází zejména k poškozování protipovodňových zařízení, narušování chodníků a zejména k naprostému znepřístupnění
křídlatkou obsazených ploch. Z těchto důvodů je likvidace porostů křídlatek velmi aktuálním tématem.
Jako účinné se ukázaly opakované postřiky systemickým herbicidem (glyfosát), nejlépe v kombinaci
s dejuvenantem, které vedly k téměř úplné likvidaci
křídlatek. Jako nejvhodnější doba postřiku se uvádějí
měsíce květen a červen, kdy rostliny dosahují výšky
okolo 1 metru a aplikace je možná pomocí ručních
postřikovačů. Druhá aplikace herbicidu se doporučuje
v závěru sezóny.
Vedle samotné chemické likvidace je jako nejúčinnější metoda uváděna kombinace mechanického narušování podzemní a nadzemní biomasy. Při narušení
oddenkového systému zrytím a následné aplikaci herbicidu bylo dosaženo uspokojivých výsledků po dvou
letech.
Dle textu publikovaného v Klíči ČR (2002) a v Klíči
ke květeně ČR (2001 – 2002 Academia) upravila a zkrátila
Hedvika Vilgusová
foto Petr Vilgus

Pokud to zastupitelstvo hl. m. Prahy na květnové zasedání schválí, zahájí Praha okamžitě práce na novém
územním plánu města. Se zahájením jeho pořizování
dnes souhlasila Rada hl. m. Prahy a schválila také harmonogram prací. Zpracovatelem bude Útvar rozvoje hl.
m. Prahy.
Obcím ukládá do pěti let nahradit v současnosti
platný územní plán nový zákon č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), který nabyl účinnosti od začátku letošního
roku. Nejpozději do ledna roku 2112 tak musí mít
i Praha schválen nový územní plán, protože k tomuto datu pozbude v současnosti platný Územní
plán sídelního útvaru hl. m. Prahy platnost. Podle
navrženého harmonogramu by Zastupitelstvo hl. m.
Prahy mohlo nový územní plán projednat a schválit
na konci roku 2008, poté by každoročně probíhala
jeho aktualizace.
„Jde o základní koncepční dokument, který bude
definovat rozvoj Prahy na další léta. Práce na něm maximálně urychlujeme, protože současný územní plán
už, nezávisle na povinnosti stanovené zákonem, vyžaduje změny. Jde také o dokument, který se tak či
onak dotkne každého Pražana. Součástí zpracování
a schvalování Územního plánu hl. m. Prahy proto bude
mimo projednávání v odborných a politických orgánech
města, resortech a dalších orgánech, které určuje zákon, také veřejné projednávání návrhu. To by mohlo
přijít na pořad dne někdy v polovině příštího roku.
Vzhledem k závažnosti územního plánu vytvoříme dostatek prostoru pro to, aby Pražané i všechny zájmové a další skupiny měly možnost uplatnit své návrhy,
připomínky i případné námitky,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek.
Územní plán je základním plánovacím dokumentem,
podle kterého se řídí rozvoj Prahy. Při zpracování nového dokumentu bude město vycházet z politiky územního rozvoje – celostátního strategického nástroje
územního plánování a využije územně analytických
podkladů, které jsou v současné době zpracovávány.
Úkolem územního plánu bude stanovit základní koncepci rozvoje území hl.m. Prahy, zajišťující ochranu jeho
hodnot a dále návrh plošného a prostorového uspořádání zastavěného, zastavitelného a nezastavitelného
území. Pro plochy navrhovaného funkčního využití
a koridory vedení tras dopravy a technické infrastruktury budou stanoveny podmínky jejich využití.¨
Součástí Územního plánu hl. m. Prahy bude návrh ploch
vymezených ke změnám stávající zástavby (obnově
nebo opětovnému využití znehodnoceného území), pro
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a územní rezervy plošného rozvoje hlavního města.
(Zpráva z 18. jednání Rady hl. m. Prahy 22. května 2007)
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Mé slovo k Výzvě
z minulého čísla
Vážený pane Ing.Z.Pekárku!
Na Vaši výzvu bude jistě reagovat část zastupitelů
i občanů. Respektuji jejich hegemonii v odborné oblasti, já protestuji v rovině čistě osobní.
Jsem zastupitelka, platí pro mě tedy vše, co jste psal.
Jsem doufám především slušný člověk.
Jsem v podstatě nekonfliktní, natolik neochotná řešit problémy „na ostří nože“, že mi syn doporučuje kursy
asertivity.
Nyní však protestuji.
1) Uráží mě – že bych údajně měla podíl na „bezprecedentní lživé dezinformační kampani …“ atd. Za názory svými a kolegů si stojím.
2) Uráží mě – že jsem označena jako individuum „akceptující důsledky postupu komunistického režimu …“
atd. V tomto režimu jsem se narodila, dospěla a zestárla.
Nebyla jsem členem KSČ, ani agentem STB.
3) Uráží mě – i jako předsedkyni SZ, že si FOREST
GOLF a Vy lepíte účelově a dodatečně na starý kabát
ekologickou nálepku. Nedrží, viďte. Protože tam nepatří.
Nezavírejme oči před tím, že Vám jde o ryze komerční cíl a Klánovice jsou prostorem pro jeho realizaci.
S takovým pěkným (lesa zbaveným) kusem pozemku
na dobré adrese se už dá leccos podniknout. I bez
golfu.
4) Uráží mě – zneužití pojmu „značný“. Toto slovo doznalo poslední dobu jisté obliby. Naštěstí bylo panem
Karbanem upřesněno, že „značný“ znamená v případě
lesa „celistvý“ prostor. Ve Vašem případě lze pojem
„značný“ v souvislosti s počtem obyvatel, ochotných
podporovat GOLF na úkor lesa, jen stěží přijmout.
To bychom museli zapomenout na výsledky voleb.
„Značná“ část občanů nechce obětovat les.
Budu svými silami (i za pomoci Strany Zelených,
která se o situaci v Klánovicích velmi zajímá) za toto
naše „rodinné stříbro“ dál bojovat. A nejsem sama.
Pro jistotu dodávám, že jediný profit, který z toho
mám, je velká ztráta času, což mě omezuje v práci
i péči o rodinu, a 1.200,-Kč.
Hedvika Vilgusová
zastupitel MČ Praha-Klánovice
předsedkyně SZ-Klánovice

Možná někomu překážím(e)
Pan starosta Hrabal si v KZ č.5 (Slovo starosty) už tradičně neodpustil výhrady vůči mé osobě a SNK ED.
Mrzí mě to dvojnásob, jelikož jsem v předešlém čísle
vysvětloval svůj postoj ke golfové kauze a předpokládal jsem, že všechna nedorozumění jsou vyjasněna.
Zřejmě je v tom jakýsi politický zájem. Zdá se mi, že
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SNK ED na klánovické komunální scéně někomu překáží. Trvá to už od loňského léta, kdy některým lidem
vadilo, že jsme vůbec vznikli. Doufali, že ve volbách
propadneme a snažili se nás všelijak znejistit. V konkurenci sedmi volebních kandidátek jsme nakonec
skončili na třetím místě – se ziskem 15,3% jen těsně
za druhou ODS. A co víc, v jižním volebním obvodu
jsme byli dokonce druzí.
Přestože jsme dlouhodobě pro zachování Klánovického lesa, vypadá to, že naše volební strana, reprezentovaná mnou jako zastupitelem, je v současné době
největším ohrožením lesní plochy. Znovu tedy zdůrazňuji, že jsme proti kácení a devastaci lesního prostoru
ve jménu jakýchkoliv investorských záměrů (golf, jiná
sportoviště, rezidenční bydlení atd.). Ostatně – máme
to uvedeno v našem volebním programu Ještě lepší
Klánovice.
Ochranu celistvosti Klánovického lesa si však představuji trochu jinak než pan starosta Hrabal. Už loni
v listopadu jsem se snažil přimět nové vedení Klánovic k větší aktivitě, k analyzování situace a nastínění
možných scénářů vývoje. To vše pod drobnohledem
občanů! Nestačí pouze znovu schválit platné usnesení ze září 2005.
Očekával jsem důsledné informování o případných
jednáních s osobami a institucemi, které mají v celé
kauze klíčové role. Kteří to jsou? Nyní především nedávno jmenovaný generální ředitel Lesů ČR Jiří Holický, dále ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič a pražský primátor Pavel Bém.
Smutné je, že klánovičtí občané nejsou seznamováni s aktuálním stavem procesu změny územního plánu (změna č. 1733/07, více na www.praha-mesto.cz).
Měli by vědět, že je to velmi zdlouhavá procedura. Podle
mých informací z pražského Magistrátu není zdaleka
u konce. Letos bude na pořadu předposlední kolo
(schvalování zadání změny územního plánu) a jestli
vše dobře půjde, tak definitivní změna ÚP by měla být
schvalována příští rok.
Bohužel – rozhodování o změnách územního plánu
mají v rukách pražští zastupitelé, z nichž nadpoloviční
většina byla zvolena za ODS. Získat jejich podporu
bude velmi obtížné.
Jiří Karban

Voda, základ života,
a co dál?
V předchozím čísle „Klánovického zpravodaje“ byl otištěn příspěvek pana Ing. Z. Pekárka, předsedy představenstva občanského sdružení Pro-GOLF 2005. V příspěvku se autor mimo jiné zmiňuje o neutěšeném stavu
vodotečí ve Vidrholci, které kdysi byly využity jako
vodní překážky hracích drah golfového hřiště. Rád bych
připodotknul, jako pamětník, své zkušenosti s vodotečemi v Klánovicích a trochu použil i paměti těch, kteří
byli kluky přede mnou. O Šestajovickém potoku jsem
slyšel, že krom trvalé vody v něm byly malé rybky, lákající pány kluky. Potok, kdysi napájející rybník „Jilichák“ (dnes je zde koupaliště) a následující rybníky,
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i další, pamatuji v čase jako umírající potůčky. Za klukovských let jsme, někde u Vodojemské, ještě stavěli
mlýnky, ba i „přehrady“, které hospodář na sousedních
pozemcích boural – podmáčeli jsme mu tehdy pole.
Vodoteče potůčků byly již za první republiky při parcelaci zatrubňovány tak, jak tekly, napříč pravoúhle
navržených parcel. Původně byly kanálky udržovány,
jenže pokračující zástavba udělala své. Vodoteče byly
mnohde zavaleny, kanálky přerušeny, potůčky vyschly
– ze zbytků koryt se staly obdoby afrických vádí. To
samé také postihlo i vodoteče na západní straně Klánovic (zatím výjimka – Placiny). Kde klesá průtok, klesá i samočisticí schopnost potoka. V místě dnešního
nákupního střediska byla mokřina, která zmizela při
jeho výstavbě – voda byla stržena hloubkovu kanalizací, narušující staletou hydraulickou rovnováhu.
Také počet studní a zvýšený odběr vykonaly své. I když
hladina podzemní vody je v Klánovicích stále vysoká,
vydatnost zásob klesá. Není divu, budova dnešního
ÚMČ z roku 1940 má č.p. 300, počátkem padesátých
let končila č.p. 3xx a začínala č.p. 4yy. Popisná čísla
v současnosti kolaudovaných staveb se blíží tisícovce. A to nemluvím o zvýšené spotřebě, dané vyšším
životním standardem a celoročním obýváním.
Doufám, že ještě znám biologii a že, přes značný
pokrok ve vědě, stále platí: les a přírodní, živá půda
jsou těmi nejlepšími zásobníky stále vzácnějších, někdy i přívalových, srážek. Půda, kterou vytváří příroda
(flora i fauna) za pomoci Slunce po milimetru za století, bez přičinění člověka. Co však má toto všechno
společného s citovaným příspěvkem? VODU. Vodoteč
se dá vyčistit – ostatně byl to dobrý zvyk, zachycený
B. Martinů, ale vody se v ní jen tak nedočkáš. Vodu je
třeba zachytit plošně v terénu, absorbovat a nechat
přírodu hospodařit samu. Parkovými úpravami společenství lesa a la Versailles, drenážováním, zavlažováním, použitím moderních chemických prostředků
a dalších technologií, tomu nepomůžeme. Již na orné
půdě bylo vyzkoušeno, že to není to pravé „ořechové“.
A navíc: výstavba prvorepublikového golfového hřiště
probíhala v podstatě primitivními prostředky, které
v rukou zkušených pracovníků jsou mnohem citlivější
než současná technika zn. Caterpillar.
Nejsem proti golfu jako gentlemanskému sportu,
neladí mi jeho prosazování poněkud násilnými metodami. O tom se můžete přesvědčit v placené inzerci:
„VÝZVA“. Demokracií se jen hemží, ale demokratická
příliš není. Popírá výsledek loňských komunálních
voleb – tedy programů, které si samostatně vybrali
občané Klánovic. Činí zastupitele odpovědnými za to,
že úvahami a nasloucháním i jinde dospěli k popření
myšlenky obnovy golfu v Klánovickém lese. Je arogantní k památce zesnulého starosty pana Hanzala, který se dnešní diskuze nemůže zúčastnit; o překřikování a parodování ani nemluvě. Pomíjí fakt, že
v Klánovicích nežili jen význační sportovci, ale i jiní
vynikající lidé, skromní, pracující pro společenství
a své profesní uspokojení (A doufám, že nadále žít budou.). Výzva, podle hesla „Kdo nejde s námi, jde proti
nám“ pasuje všechny, jinak smýšlející, na agenty bolševismu. Fakta předkládaná FGRP, a.s., jsou zpraco-
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vána za účelem ospravedlnění výstavby „‘n’ jamkového hřiště“ a je třeba, aby si je každý zvážil a přebral po
svém. Výzva užívá neurčité pojmy „značná část obyvatel“ a „sportovci z celé republiky“; část těch druhých
k nám určitě na chvíli i přijede, ale co ti, kteří tady žijí
a chtějí žít pořád? Nebo mají jít jinam, jak radí houbařům další příspěvek? Mimochodem, východní část Vidrholce je vytěžená více – veškerá dosud používaná
negativní fotodokumentace má původ tam a v minulosti.
Výzva se odvolává na celosvětový trend a zdravý rozum. K trendu něco napsal TÝDEN 16/2007, kde se presentuje začínající boom obliby koní namísto golfu.
K zdravému rozumu podotýkám, že např. začátky letectví byly ironizovány také – „provázek přec nelze
tlačiti“. Nu a „zdravý rozum“ prohrál. Nemíním se dále
zabývat předloženou VÝZVOU, protože jde bohužel
o manipulativní materiál, vyzývající větší část zastupitelů k opuštění všeho, čeho dosáhli a o čem získali
svůj vlastní názor, na jehož základě dostali od Vás
mandát.
Byl jsem, jako mnozí jiní, autorem příspěvků označen jako „antigolfista“ a to, bohužel, tónem poddůstojníka zvaného kdysi přiléhavě „dýzlák“. Ke světovému trendu na závěr: je také v kurzu výstavba
golfových hřišť rekultivací průmyslem a jinak zdevastovaných ploch (i v ČR), více naleznete v časopisu
TÝDEN 18/2007, str. 98/XIV. Golf je zajisté sportem
dlouhého věku, ale je jím jen golf? Golf je jistě sportem gentlemanů, ale v prohlášení tuto ušlechtilou
ideu bohužel postrádám. Golf je také krajinotvorný,
ale o jeho výstavbě v návaznosti na Vidrholec jsem
se moc v nově presentovaných materiálech nedozvěděl. Jsem „jen“ proti mýcení v lese – mimo pozemky
v řádném držení FGRP – který má v čase tradici mnoha století, za cenu navázání na „tradici“, která se ani
tradicí stát nemohla. Na procházce s p. Ing. Pekárkem
jsem nebyl jednak proto, že mi medializace nějak unikla, ale zejména proto, že myšlenka vestavět golfové
hřiště do lesa, se vším všudy, je mi dnes cizí. Beru les
jako místo k individuálnímu a intenzivnímu kontaktu
s veškerou volnou přírodou (pěšky, na kole, kolečkových bruslích, ba i koni), jako chrám, kde mne nic
neruší při naslouchání jejímu hlasu a nikdo nevolá
k vydání svědectví, které je pro mne jiné než pro volajícího. Naproti tomu jsem pro, co naznačeno výše –
výstavbu golfového hřiště včetně přírodního prostředí v sousedství Vidrholce. Vypracuje-li projekt zkušený a citlivý architekt, příroda si sama vše časem vyváží
a vznikne nový krajinný prvek doplňující a rozšiřující
současný les, o který bude také radost pečovat.
Jaroslav Losert

rozhovor se členem zastupitelstva

Těší mě povzbudivá slova!
Jiřímu Karbanovi je čtyřicet let, pochází z Kolína. Do
Klánovic se s rodinou přistěhoval v roce 1998. Od začátku 90.let pracuje v redakcích novin a časopisů.
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Působil například v Telegrafu, Mladém světě, Týdeníku Televize, v současnosti je editorem časopisu
Vlasta. Čtvrtý rok spolupracuje s Klánovick ý m
zpravodajem. V loňských
komunálních volbách byl
lídrem volební strany SNK
Evropští demokraté, díky
přízni voličů se stal zastupitelem.

Když srovnáte „obecní povědomí-život-pospolitost“ v Klánovicích se svým dřívějším bydlištěm, je
tady něco jinak?
Srovnávat bývalé okresní město a čtvrť na okraji Prahy, to je na dlouhé povídání. Jsou to dvě rozdílné planety. Do Klánovic mě přivedl osud, láska k mé ženě
Hance a nikoli prvoplánová touha bydlet na dobré adrese. Mrzí mě, že dojížděním za prací se pětkrát týdně
na většinu dne vzdaluji z tohoto příjemného místa, ale
to je daň, kterou tady platí mnozí z nás.
V Kolíně jsem se pohyboval v okruhu lidí se silným
vztahem k alternativním kulturním proudům a částečně i k politice, společně jsme usilovali o zlepšení života ve městě, které jsme měli rádi. Podobně naladěné
lidi potkávám v klánovickém prostředí. Jsem tu ovšem
naplavenina bez kořenů. Pro někoho možná znejisťující „živel“, pro jiného spojenec. Naštěstí moje děti se
mohou považovat za zdejší rodáky. Otcovská zodpovědnost a šance ovlivňovat věci veřejné, to je moje hlavní motivace ke vstupu do komunální politiky. Vědomí,
že se účastním něčeho, co může mít dlouhodobou platnost pro další generace.
Před volbami jste v Klánovicích založil pobočku nové
politické strany. To vám žádná ze stávajících nevyhovovala? Jak se vaší pobočce vede a kolik máte členů?
Musím upřesnit, že v Klánovicích žádná místní buňka
SNK ED neexistuje, nejbližší organizace funguje v rámci Prahy 14, má asi patnáct členů. Naši volební kandidátku tvořili převážně lidé bez politické příslušnosti,
ostatně „N“ v názvu strany znamená „nezávislých“.
S Evropskými demokraty jsem sympatizoval od jejich
založení v roce 2002, o rok později jsem se stal členem a zůstal jsem jím i po sloučení se SNK tři roky
poté. Mezi dalšími stranami si opravdu těžko vybírám.
Věřte, že pravicoví liberálové s antikomunistickým cítěním a evangelickou vírou to v tomto směru nemají
jednoduché.
Co jste si vytýčil jako hlavní úkol, s nímž jste šel
do voleb? Čím jste chtěl voliče zaujmout, co dělat
jinak než jiní?
Volební cíl byl skromný: zisk jednoho mandátu, což
se i v té obrovské konkurenci podařilo. Neumím objektivně posoudit, čím jsme voliče zaujali. To, že jsem získal víc hlasů než lídři ODS a ČSSD, doteď považuji za
senzaci. Radost mám i z toho, že jsme předstihli KDU-
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ČSL. Naše volební snažení snad bylo pro některé občany pozitivním signálem, že v Klánovicích nejsou jen
zavedená společenství a skupiny se zvláštním pozadím. Jinakost naší kandidátky spočívala v nejnižším
věkovém průměru (36 let) a nadpolovičním zastoupení žen. Nevedli jsme agresivní kampaň, nešířili hysterii a neprohlašovali jsme se za jediné ochránce lesa.
Věřím, že se k nám přidají další lidé, jimž tento styl
může být sympatický.
Dotknu se jedné vaší nepolitické aktivity. Na místní kulturní scéně byl jistě přínosem cyklus Klánovický svařák, který jste spoluzakládal. Proč jste
realizační tým opustil?
Hudebně-literární pořad Klánovický svařák považují za své dítě. Zrodil se po bezproblémové spolupráci
s Petrem Kubíčkem a jeho ženou Romanou. Těší mě,
že si našel vnímavé a věrné publikum. Začátkem letošního roku jsem předal dramaturgickou štafetu Janu
Nejedlému, protože jsem byl přesvědčen, že tím pomohu nejen Svařáku, ale i sobě. Honza dává pořadu
novou energii a já mám o jednu dobrovolnickou aktivitu méně. Jsem soudný a vím, že člověk nemůže dělat
všechny věci, které ho baví. Mít na to čas, nedělám
nic jiného, než literární večery, koncerty a přednášky.
Co vás těší po půl roce práce v Zastupitelstvu?
Těší mě povzbudivá slova některých spoluobčanů,
kteří pečlivě sledují místní dění. Říkají mi, abych vydržel a nenechal se znechutit žabomyšími šťouchanci.
Velkou radost mám z toho, že většina mých přátel
z volební kandidátky SNK ED pracuje ve výborech
a komisích. Umím si je představit v rolích zastupitelů
a myslím, že jejich čas přijde. Vážím si práce Jany Martinové (předsedkyně školské komise), Ondřeje Voleše
(komise výstavby a dopravní), Petry Fišerové (komise
pro životní prostředí), Lydie Boukalové (kulturní komise, redakční rada KZ), Jana Dvořáka (finanční výbor)
a mé ženy Hany Karbanové (komise výstavby a sociální). Podstatnou roli na společensko-kulturní scéně
hraje Alena Nejedlá. Bez spolupráce se všemi jmenovanými si zastupitelskou činnost neumím představit.
A co vás naopak zlobí?
Ze své profese jsem zvyklý na práci, která má jasná
zadání a závazný harmonogram. Měl jsem za to, že
jako zastupitelstvo si schválíme jakýsi jízdní řád, abychom věděli, odkud, kam a v kolik chceme dojet. Tuto
myšlenku prosazoval zastupitel Petr Kubíček a Jiří Turek pro tento úkol sestavil pracovní tým. Sám jsem přispěl materiálem o stavu informovanosti. Na jaře vznikla pracovní podoba dlouhodobé koncepce, ale tím celý
proces prozatím skončil. Bez shody na prioritách rozvoje městské části nelze efektivně pracovat.
Zastavím se u velkého místního tématu. Jaké využití Klánovického lesa považujete za optimální?
Promiňte, vadí mi slovo „využití“. Nejsem z těch, kteří
chtějí les využívat. I když nechodím po Klánovicích
v zeleném tričku, před přírodou mám velký respekt. Byl
bych velmi opatrný v úvahách, co by se mělo v lese
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vybudovat. Preferuji přírodní charakter, pečlivě udržované cesty a citlivě vymezená místa k odpočinku. Čím
méně zásahů, tím lépe. Na Klánovický les se dívám
optikou člověka, který rád holduje turistice. Prostředí
chráněných území a naučných stezek je mi velmi blízké.
Čeho byste chtěl v tomto volebním období v Klánovicích, při práci v zastupitelstvu, dosáhnout?
Pro mě je závazný volební program SNK ED, který
je složen z konkrétních bodů (kdo chce, může si ho
připomenout na www.klanovice.snked.cz). Reálná šance k prosazení těchto cílů je limitována poměry v zastupitelstvu. Záleží tedy, co projde při hlasování. Byl
bych rád, kdybychom se na konci volebního období
dopracovali například k dovybavení školky a školy,
k definitivní záchraně celistvosti lesa, k dalšímu zkvalitnění místních komunikací, k výraznému vylepšení
péče o seniory, k pestřejší nabídce oddechových míst
pro matky a s dětmi. Nerad bych, aby Klánovice zůstaly kolem roku 2010 v obklíčení nových satelitních městeček.
O co budete usilovat v nejbližší době?
Obecně bych chtěl dosáhnout toho, aby zastupitel,
který přináší dobrý nápad, nebyl považován za jakéhosi narušitele zavedených pořádků. Navzdory nepochopení těsné většiny zastupitelů prosazuji prvky otevřené informovanosti. Chci, aby občané přesně věděli,
co se při správě Klánovic děje. Proto se v KZ snažím
pravidelně sdělovat, o co jsem při jednáních usiloval,
i když takový způsob zde nebyl obvyklý. Chci, aby občané měli už konečně k dispozici pečlivě aktualizované webové stránky, mimochodem návrh jejich proměny jsem předložil v únoru. Moje snahy pro nejbližší
období se budou týkat především dokončení zahrady
mateřské školy a příprav na budování oploceného veřejného hřiště v jejím sousedství. Taktéž nemíním nechat usnout neřešený problém s parkováním u nádraží.
Ze zásady nemám ambice stavět „pomníky“, spíš
mi jde o funkčnost těch drobných, naprosto samozřejmých věcí. Moje poslední aktivita se například týkala
návrhu na umístění kontejneru pro obnošené šatstvo
(www.potex.cz). Drobnost, ale potřebná. Pokud se
v příštích dnech zrealizuje, některým občanům to může
udělat radost.
Děkuji za rozhovor.
Tomáš Ruda

o b c h o d , s l u ž by

V Klánovicích máme
prodejní ateliér
Dům na rohu ulic Slavětínská a Ke Znaku je jedním
z nejstarších v Klánovicích. Napovídá tomu už jeho
popisné číslo: 3. Na historické fotografii stojí tento dům
docela osamocený a vedle něj se leskne hladina rybníka, který tu nechal vybudovat zakladatel Klánovic
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Václav Klán, jak se
k tomu zavázal ve
smlouvě o zřízení
osady. Za první republiky tu byla pošta.
Před časem se majitelka domu rozhodla
místnosti v přízemí
pronajmout. Ze strany do Slavětínské ulice otevřel p. Schwarz
své železářství a zdá
se, že se mu tam docela daří. Naopak
místnost do ulice Ke
Znaku zpočátku tak šťastný osud neměla. Vystřídal se
tu prodej kuřat, pak drogerie. Když jsem viděl, že se
vývěsní štít opět změnil – tentokrát na Prodejní ateliér,
nedalo mi to, abych se nezastavil pro pár informací.
Ateliér má v nájmu paní Mgr. Pavla Sokalská z Újezda nad Lesy. Prodává zde především vlastní obrazy –
olejomalby – a také drobné dárkové zboží, dovážené
z ciziny: hedvábné šátky a šály, kravaty, svíčky a tašky. Paní Sokalská je profesí psycholožka – pracovala
jako specialista při výběru a výcviku členů ochranné
služby našich politiků a dále v poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Při mateřské dovolené nemůže takové profesi věnovat potřebný čas, proto se
nyní rozhodla využít své záliby ve výtvarném umění.
Jak sama říká, nemá malířské akademické vzdělání,
na druhou stranu malování pro ni bylo již od střední
školy velkým koníčkem a její začátky probíhaly pod odborným vedením.
Vytváří olejomalby inspirované zážitky z cest po cizích zemích, setkáváním se s jinými kulturami i psychologickou praxí. Jak sama autorka říká, dříve se
snažila orientovat v pocitech a myšlenkách jiných lidí,
aby jim mohla pomoci, teď při malování si třídí a rozvíjí své vlastní pocity. Své zákazníky chce zaujmout vysokou uměleckou i materiálovou hodnotou obrazu
a přitom nízkou tržní cenou.
Obrazy vytvářené netradiční technikou (vstřikování
olejových barev na plátno) přitahují pozornost intenzitou a sytostí barev, vyvolávají příjemné prožitky. Paní
Sokalská je maluje rovněž na zakázku (rozměr plátna,
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ladění do barvy), zejména pro majitele nových domů
k jejich zařízení. Po domluvě se zákazníkem je ochotná svá díla i zapůjčit, aby si klient mohl ověřit, jak bude
obraz působit přímo u něj doma. Zatím si prý všichni
zájemci zapůjčené obrazy posléze zakoupili.
Paní Sokalská si své klánovické zákazníky pochvaluje – dosud se z jejich strany nesetkala s žádným neseriózním jednáním. Svůj díl na tom prý může mít
i příjemné a klidné prostředí Klánovic – dostatek zeleně a blízkost lesa.
Tomáš Ruda

Pozvánka do kavárny
Kinokavárna v KC Beseda má od minulého měsíce
novinku – v jednom z nejhezčích klánovických parků
se můžete ve stínu mohutných kaštanů naobědvat či
navečeřet – jídlo je totiž možné objednat z nedaleké
restaurace Samos.
Nájemce kavárny, pan Michal Táborský, který v Klánovicích strávil dětství, si zakládá především na věhlasu své kavárny díky výborné kávě. K výrobě lahodného černého nápoje je totiž používána výhradně jedna
z nejkvalitnějších káv – italské značky Illy. Kromě běžné kávy můžete ochutnat kávu třeba s jahodovou příchutí. Ke kávě samozřejmě patří standardní nabídka
zmrzlin a zmrzlinových pohárů.
V letních měsících je navíc možné předem objednat také grilování na venkovním grilu.
Novinkou tohoto roku je zavedení internetu – v kavárně jsou 3 internetová pracoviště (1 min./1 Kč), připojení s vlastním notebookem přes wifi je zdarma.
Zkrátka nepřišly ani rodiny s dětmi – v rohu parku
vznikl dětský koutek s pískovištěm.
Posezení je zde příjemné jak pro rodiny s dětmi, které se tu mohou vyřádit, pro unavené výletníky – ti si
mohou dát pozdní oběd, tak i pro mládež, dychtící po
informacích či virtuálním spojení prostřednictvím ICQ
a navštěvující kavárnu především ve večerních hodinách.. Kavárna v KC Beseda má zkrátka co nabídnout.
Na tomto místě bych ráda jménem Klánovického fóra
poděkovala i těm spolupracovníkům, kteří se nezištně
starají o krásu a čistotu prostředí pro nejmenší – dětský koutek v parčíku. Díky patří především paní Jitce
Křížové.
Martina Petráčková
Ti, kdož jezdí vlakem, si jistě všimli čilého stavebního
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bude celý úsek trojkolejný. Zastávky se dočkají nových
čekáren a nástupišť. Bližší informace a případné změny jízdních řádů z důvodu stavby přineseme v příštím
čísle, kde najdete také jízdní řád na prázdniny 2007.
Jiří Crkal ml.
Několikaměsíční snaha došla zdárného naplnění, klá-

bezpečnost

Radar - nový pomocník
klánovických strážníků
novičtí strážníci mají radar pro měření rychlosti vozidel. A již jejich první akce s tímto novým pomocníkem
přinášejí pozitivní výsledky. Naši strážníci pod velením
pana vrchního komisaře Karla Kubery se nejprve zaměřují především na hlavní ulici v nejcitlivějších místech, tedy zejména v okolí školních budov a přechodů
pro chodce. Tak například dvouhodinová kontrola na
Slavětínské poblíž školy v polovině května zaznamenala sedm přestupků spočívajících v překročení přípustné rychlosti. Radar však dohlédne i na rychlost jízdy na Šlechtitelské a na všech dalších klánovických
ulicích, a to v denní i noční době. Velitel klánovických
strážníků proto řidičům doporučuje dodržovat nejvyšší dovolenou rychlost, která je většinou v Klánovicích
dopravním značením snížena, a to místy velmi podstatně.
Cena vhodného typu radaru se pohybuje kolem 600
tisíc korun bez DPH. Díky vstřícnosti představitelů
Městské policie, zejména ředitelky Obvodního ředitelství MP Praha 14 paní Ing. Bc. Dany Hetzlové se podařilo radar pořídit zcela z prostředků Městské policie.
Klánovická obecní pokladna tedy, podobně jako
v záležitosti instalace bezpečnostních kamer, nemusela vydat v této věci ani korunu.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

doprava

Co se děje na trati?
ruchu na běchovickém nádraží. Zmizely vlaštovky nad
nástupišti, kterým se také změny nevyhnuly. Vysvětlení je snadné – začala zde naplno výstavba železničního koridoru v úseku Odbočka Blatov - Praha Libeň. Na
tuto stavbu pak bude navazovat i optimalizace trati mezi
Blatovem a Úvaly, naši zastávku nevyjímaje.
Po dokončení koridorizace mezi Blatovem a Libní

Vozidlo s radarem. Na přední masce je čidlo radaru
a pod SPZ blesk fotoaparátu.
foto K. Kubera
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PETICE
k zátěži Městské části Praha Klánovice a obce Šestajovice provozem dálnice D11
Petiční výbor:
MUDr. Jaroslav Brabenec, bydlištěm Dobřenická 223, 190 14 Praha 9-Klánovice;
Ing. Karel Loucký, bydlištěm Čibuzská 935, 190 14 Praha-Klánovice.
Adresáti petice:
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10,
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, Rytířská 12, 11001 Praha 1
Rostoucí provoz na pozemních komunikacích bez adekvátních opatřeních chránících životní prostředí zásadním způsobem zhoršuje životní prostředí obyvatel České Republiky. Tento negativní vliv
je patrný též v Městské části Praha-Klánovice, v obci Šestajovice a dalších přilehlých obcích, které
jsou ve stále větší míře zatěžovány a ohrožovány hlukem, prachem a emisemi, které produkují automobily projíždějící po dálnici D11 v úseku Pražský okruh – Jirny. Hluk, vzhledem ke svému frekvenčnímu spektru, zasahuje i do relativně vzdálenějších obytných částí. Problém se zhoršil zvýšením hustoty provozu po prodloužení dálnice od Poděbrad do Hradce Králové a bude dále narůstat, tak jak
dálnice D11 postupně převezme další část přepravy, dosud provozované po dálnici D1.
Proto my, níže podepsaní občané, požadujeme neprodlené provedení takových opatření, která minimalizují dopad provozu na předmětné dálnici, zejména
(I) provedení měření úrovně hluku, prachu a emisí v částech nejvíce exponovaných, a to za relevantních povětrnostních podmínek;
(II) provedení opravy povrchu dálničního tělesa (jehož současná úprava a technický stav mnohonásobně zvyšují hladinu hluku);
(III) provedení výstavby protihlukových bariér (obdobně, jako byly provedeny u obce Jirny);
(IV) omezení rychlosti projíždějících vozidel na 80km/h od napojení na Pražský okruh až po dálniční
sjezd Jirny do doby, než budou provedena trvalá opatření k zamezení negativních vlivů provozu
dálnice D11 na životní prostředí sídel jak uvedeno výše.
V Praze dne 24.4.2007
Petici sestavil petiční výbor. Za petiční výbor jedná kterýkoli člen petičního výboru. Petiční archy
budou shromažďovány v KC Beseda v Klánovicích. Zde mohou být též podepsány či předány.
Prohlašuji, že jsem obsahu Petice porozuměl(a) a na důkaz svého souhlasu připojuji níže svůj podpis.
Jméno

Příjmení

Bydliště

Podpis

Pozn.red.: V případě zájmu můžete vystřihnout nebo okopírovat tuto stránku KZ a podepsanou petici
odevzdat v KC Beseda.
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Policejní statistiky
Ve spolupráci s velitelem Městské policie pro Prahu 21,
vrchním komisařem Karlem Kuberou, jsme opět připravili informace o činnosti našich policistů, tentokrát
za letošní březen a duben. Uvedené údaje se týkají
práce čtyř klánovických okrskářů.
V březnu policisté řešili 80 dopravních přestupků (zejména překročení povolené rychlosti, jízda na červenou, porušení zákazu vjezdu nebo zastavení) a dalších 20 přestupků proti veřejnému pořádku (zejména
nedovolený zábor veřejného prostranství, kouření
v zastávkách MHD, prodej cigaret a alkoholu mladistvým). Za tyto přestupky byly uloženy pokuty v úhrnné
výši 22 000 Kč. Dvanáct zjištěných přestupků nebylo
možné řešit blokovou pokutou, a proto byly postoupeny příslušnému odboru Magistrátu HMP. Dále policisté
rozdali 29 výzev s předvoláním kvůli špatnému parkování a provedli 90 kontrol v restauračních zařízeních.
V dubnu policisté řešili 75 dopravních přestupků a 22
přestupků proti veřejnému pořádku, přičemž uložili blokové pokuty v celkové výši 37 000 Kč. Čtyři přestupky
byly postoupeny k řešení MHMP a dále bylo předáno
20 výzev kvůli špatnému parkování.
Jak uvedl vrchní komisař Kubera, počet zjištěných
dopravních přestupků narostli díky nasazení nového
vozidla vybaveného radarem k měření rychlosti, které
je k dispozici jen pro naši služebnu. Při té příležitosti
adresoval velitel klánovických policistů upozornění řidičům: kontroly budou pokračovat s ještě vyšší četností.
Za překročení povolené rychlosti v obci o méně než
20 km/h hrozí řidiči pokuta 1000 Kč a odebrání 2 bodů,
za překročení rychlosti o 20–39 km/h pokuta 2500 Kč
a odebrání 3 bodů (pokud se řidič tohoto přestupku
dopustí během 12 po sobě následujících měsíců dvakrát nebo vícekrát, bude navíc potrestán zákazem řízení v délce 1–6 měsíců), za překročení o 40 km/h
a více potom ve správním řízení pokuta ve výši 5 000
–10 000 Kč, odebrání 6 bodů a zákaz řízení v délce 6–12
měsíců.
Dále - v souvislosti s tím, že začala cyklistická sezóna - upozornil na povinnost dětí do 18 let používat
ochrannou přilbu a také na fakt, že pokud na kole jedeme za snížené viditelnosti, musí být vybaveno předním světlem bílé barvy a zadním červené barvy.
S vrchním komisařem Karlem Kuberou rozmlouval
Tomáš Ruda
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Při tomto cvičení byla dopravována voda z řečiště
Vltavy na letiště Točná, a to za pomoci přenosných stříkaček PS 12 (které naše jednotka ve výzbroji nemá),
a dále pak kyvadlová doprava vody za pomoci automobilových cisteren taktéž z řečiště Vltavy na letiště
Točná.

Cvičení mělo vyzkoušet a prověřit jednotlivé jednotky, jak si poradí s dopravou velkého množství vody při
rozsáhlých požárech lesních porostů.
Pro naší jednotku to byla velice zajímavá a poučná
zkušenost, neboť byl použit i vrtulník Vojenského letectva ze Kbel se speciálním hasebním vakem. V praxi
jsme si mohli vyzkoušet, jak namáhavé je plnění vaku
pod letícím vrtulníkem.
Závěrem je možno konstatovat, že v případě požáru i našeho lesa jsme, za pomoci ostatních dobrovolných jednotek, schopni zvládnout hasební zásah v těžko přístupných oblastech lesa za pomoci vrtulníku.

Pálení čarodějnic
Jako tradičně, byli Klánovičtí hasiči požádáni o asistenční službu při pálení čarodějnic. Letošní pálení čarodějnic bylo ve znamení velkého sucha.
Operační středisko vyhlásilo od 30.4. 2007 od 18.00
hodin pohotovost pro všechny výjezdové jednotky na
území Prahy.
Naše jednotka se dostavila na Přimské náměstí již
v 16.30, aby mohla asistovat u tzv. malých čarodějnic.
Druhá část jednotky se dostavila v 19 hodin.
Před samotným zapálením byl prostor okolo ohniště a okolní stromy polity vodou. V průběhu večera
a noci jednotka ještě několikrát zchladila vodou okolí
ohniště. Ve 2.30 byl pořadateli dán pokyn k ukončení
akce a jednotka provedla uhašení ohně a poté se vrátila na základnu.

Začátek května ve znamení požárů
h a s i č i i n fo r m u j í

Činnost Klánovických
hasičů v uplynulém období
Cvičení Točná 2007
Dne 28.4. 2007 se část výjezdové jednotky s cisternovou stříkačkou CAS 32 Tatra 148 zúčastnila celopražského cvičení v dálkové a kyvadlové dopravě vody Točná 2007.

Dne 1.5.2007 byla jednotka Klánovických hasičů ve
13:02 vyzvána Operačním střediskem HZS hl. m. Prahy k výjezdu – požáru lesa v ulici Novosibřinské na
odbočce na Květnici. Na místě zásahu se sjely jednotky i z Koloděj a HZS Středočeského kraje. V 13:30 byl
dán pokyn velitelem zásahu k návratu jednotky na základnu.
Pro jednotku však nenastal odpočinek svátečního
dne. Již ve 14.15 byl Operačním střediskem vyhlášen
výjezd, tentokrát již do Klánovického lesa. Ze správy
OPIS jsme věděli jen konec ulice Axmanové za Golf
clubem.
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Po příjezdu na místo požáru, kam naše jednotka přijela jako první, byly vidět plameny do výše čtyř metrů.
Za pomoci obou cisteren se podařilo v krátkém čase
požár lokalizovat a likvidovat. Dohašovací práce ve
špatně přístupném porostu však trvaly až do 18:30,
kdy byl zásah ukončen.
Přiznejme si, že v těchto suchých dnech, jaké panovaly, a kdy rozhoduje každá minuta o velikosti požáru a tím také o velikosti škod, je včasný a účinný zásah
nenahraditelný. Minuty, o které dojeli kolegové – profesionální hasiči ze stanice Satalice - později, by jistě
představovaly velmi náročný zásah, protože by oheň
již byl v korunách vzrostlých stromů. Tímto zásahem
se jen potvrdila skutečnost, o které jsem psal již
v minulém Zpravodaji.
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z klánovické školy

Příležitost pro talenty
Od září 2007 otevírá Základní umělecká škola s odpolední výukou, Učňovská 1, Praha 9, nové pracoviště
v Klánovicích. Výuku zahájíme v pronajatých učebnách
Masarykovy základní školy, Slavětínská 200.
ZUŠ Učňovská působí díky šesti pracovištím na poměrně rozlehlém území. Spádovou oblastí je nám Praha 3 a lokalita Újezd nad Lesy, Běchovice, Koloděje
a nyní i Klánovice.

Výjezdní školení hasičů
Ve dnech 4.-8.5.2007 se část výjezdová jednotky zúčastnila výjezdního školení Jeseníky 2007. Na tomto
školení si členové jednotky připomněli zásady chování
na horách a první pomoc v horských oblastech při besedě ze zástupci Horské služby Jeseníky.
Další, velmi prospěšnou přednáškou s následnou besedou bylo připomenutí a rozšíření vědomostí o předlékařské první pomoci - přednášel zástupce Chirurgického oddělení Vojenské nemocnice Olomouc.
Členové jednotky navštívili Hasičskou stanici Šumperka HZS Olomouckého kraje, kde vyzkoušeli cvičnou
věž a seznámili se s technikou a činností Šumperských
kolegů. Nezapomněli ani na návštěvu dobrovolných hasičů z Loučné nad Desnou.
Nezbytnou součástí školení byly testy z požární ochrany, ale i kulturní část s návštěvou Papírny Velké Losiny,
zámku Velké Losiny, Letiště Šumperk, vodní elektrárny
a přehrad Velké Stráně a Červenohorského sedla.
Nutno podotknout, že výjezdní školení bylo zcela financováno z rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů Praha-Klánovice. Patří se též poděkovat sponzoru, panu
Oldřichu Musilovi, za bezplatné ubytování.

Střípky ze statistiky
Závěrem si neodpustím pár údajů ze statistiky tak,
jak je zveřejnil Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy.
Statistika porovnává počty mimořádných událostí za
1. čtvrtletí 2007 a 1. čtvrtletí 2006. Pro srovnání jsem
vybral i nejbližší okolní jednotky SDH.
1. Q 2007
1. Q 2006
celkem
z toho
celkem
z toho
jednotka
zásahů samostatných zásahů samostatných
Dubeč
10
10
4
2
Klánovice
33
32
9
6
Koloděje
5
5
3
1
Újezd n/Lesy 3
3
0
0
Je něco nutno dodat? Skutečností pouze zůstává,
že vysoký nárůst zásahů naší jednotky byl vyvolán
hlavně likvidací následků Orkánu Kyrill.
Za výbor SDH Klánovice
Bc. Pavel Jaroš,
jednatel SDH

Otevření nového pracoviště ZUŠ je v souladu
s dlouhodobým záměrem zřizovatele Hlavní město Praha rozšířit působnost tohoto typu základního vzdělávání do okrajových částí Prahy. Podařilo se nám vybudovat v této části Prahy skupinu pracovišť, která budou
díky budoucímu obsáhnutí všech základních hudebních nástrojů a předmětů a díky plánovanému bohatému koncertnímu provozu zcela nezávislá na hlavní
budově Učňovská 1, Praha 9. Nicméně žáci v případě
zájmu budou moci pro zpestření využívat služeb hlavní budovy: kupříkladu možnost natáčení v nahrávacím
studiu školy, vystoupení v novém koncertním sále, popřípadě individuální docházení do pěveckých sborů či
do velmi úspěšného orchestru Žižkovská smršť.
Výuka na ZUŠ probíhá podle celostátně schválených
pedagogických dokumentů, učebních plánů a učebních
osnov. Řídí se dále vzdělávacími programy schválenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na
kvalitu výukového procesu dohlíží Česká školní inspekce.
Vzhledem k ministerstvem specifikovaným nárokům
na výsledky vzdělávání vypisuje ZUŠ pro zájemce
o studium talentové přijímací zkoušky (termíny zkoušek jsou dostupné na www.umeleckaskola.cz nebo na
tel. 731 571 323.) Talentové zkoušky se netýkají dětí,
které jsme vybrali z průzkumů hudebnosti. Průzkumy
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se konaly v měsících únor až duben 2007 v posledních
ročnících MŠ a prvních dvou ročnících ZŠ ve všech
spádových oblastech.
Nespornou výhodou ZUŠ je individuální vyučování
(jeden žák na hodině), které je rozhodující měrou dotováno státem. Zbytková část nákladů je hrazena ze
školného. Zcela automatickým servisem je možnost
využití doprovodů klavírních korepetitorů. Zajišťujeme
pronájmy koncertních sálů pro vystoupení a další koncertní příležitosti. Poskytujeme i půjčování nákladných
hudebních nástrojů.
BcA. Martin Hauptmann,
ředitel školy
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A pak přišlo to hlavní! Oheň vzplál a s ním i slaměná
čarodějnice. Když jí byl konec, posilnili se všichni opečeným buřtíkem.
Nikomu se nechtělo domů. Skotačilo by se a běhalo
až dlouho do večera, kdyby se čarodějky i čarodějové
nemuseli proměnit zase v děti a vstávat ráno do školky
a do školy.
Akce proběhla za přispění grantu Městské části Praha-Klánovice.
Magdaléna Kovaříková,
předsedkyně Spolku přátel klánovické školky
www.msklanovice.cz

Poděkování
z mateřské školy

Čarodějnice a čarodějové
V klánovické školce si čarodějnice daly dostaveníčko
s předstihem, a to už ve čtvrtek 26. dubna odpoledne.
A že se jich slétlo! Více než sto.
Protože malí čarodějové a čarodějky mají rádi nejen
kouzla, ale i pohádky, mohli se na jednu podívat. Pan
Marek Vojtěch sehrál se svou harmonikou muzikál
O dvou bratrech. I děti se přidaly, zazpívaly si a kouzlem se začarovaly ve studánku, jablůňku a koníka. Když
to všechno dobře dopadlo a dobro zvítězilo, daly se čarodějnice do reje. Tančily a skotačily a k tomu se nad
nimi vznášely duhové bublinky z bublifuků, který dostal každý člen čarodějnické rodiny.

Chci takto veřejně poděkovat paní ředitelce a paním
učitelkám v mateřské školce v Klánovicích, které
s dětmi připravily milou besídku ke dni matek, pro nás
maminky a babičky. Děti nám zatančily, zazpívaly a připravily malé dárečky s občerstvením vlastnoručně vyrobeným. Bylo to krásné setkání a potěšení s malými.
Ještě mi v uších zní písnička, kterou děvčátka zpívala:
Rozvíjej se poupátko,
nejkrásnější z květů,
od rána až do noci
budeš vonět světu.
Láska jako květina
žene do poupěte,
ten kdo lidi miluje,
tomu nejvíc kvete.
Děkujeme všem
Ing. Miroslava Šimíková

zdravotnictví a sociální záležitosti

Farní charita Neratovice
informuje
Od ledna letošního roku vstoupil v platnost nový zákon
o sociálních službách, a tím se změnil i způsob poskytování a financování sociálních služeb. Farní charita
Neratovice se od počátku snaží poskytovat služby svým
klientům v souladu s tímto novým zákonem.
Chceme, aby všichni naši klienti, kteří podle zákona
mají nárok na příspěvek na péči, jej co nejdříve získali
a mohli si služby, které potřebují, bez problémů zajistit.
A co je potřeba udělat, abyste příspěvek získali? Vyplnit formulář „Žádost o příspěvek na péči“, vyplněný předat na sociálním odboru ÚMČ Praha 21 v Újezdě nad
Lesy a ten již zajistí vše potřebné – vyžádá posouzení
lékaře a provede šetření v rodinách.
Výše úhrady za jednotlivé služby je stanovena vyhláškou MPSV. Za jednu hodinu poskytnuté služby 85,-Kč,
počítá se skutečně spotřebovaný čas, který je nezbytně
nutný na zajištění úkonu. Dále pak za vyprání a vyžehlení prádla 50,-Kč za 1 kg, za donášku oběda 15,- Kč.
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Pečovatelská služba se snaží pomoci lidem, kteří si
v důsledku stáří, postižení či nemoci nemohou sami
zabezpečit plnohodnotný život, ale chtějí stále setrvat
ve svém domácím prostředí. Těmto lidem nabízíme
donášku obědů a jejich podání, úklid domácnosti, pomoc při osobní hygieně, obstarání nákupů nebo též
doprovod k lékaři či na úřady a osobní asistenci.
Osobní asistence je jeden z druhů komplexní péče
o osoby s postižením, která je velmi výjimečná tím, že
klient není trpěným objektem, ale sám si určuje, jakou
péči a v jakém rozsahu potřebuje využívat. Bez služeb
osobní asistence by klient v mnoha případech musel
žít v nějakém zařízení. Osobní asistence je prostředkem k plnohodnotnému životu člověka s postižením.
Služby našim klientům poskytujeme od pondělí do pátku a podle potřeby i o sobotách a nedělích v předem
dohodnutém čase i rozsahu.
Našim cílem je, aby všichni naši klienti byli s péčí
spokojeni a naše práce byla stále kvalitnější. Naše pečovatelky musí splňovat všechna kriteria, která jsou
potřebná pro registraci sociálních služeb, musí dosahovat náležitou odbornost, která je nutná pro pracovníka v sociálních službách. Všechny naše pracovnice
musí tedy absolvovat odborné semináře zakončené závěrečnými zkouškami.
Farní charita Neratovice se již také na základě nového sociálního zákona zaregistrovala jako poskytovatel
sociálních služeb, což je zárukou kvality a profesionálního přístupu při poskytování těchto služeb našim občanům.
Ošetřovatelská terénní služba provádí zdravotní výkony v terénu u klientů doma. Naší klientelou jsou senioři, zdravotně postižení a klienti, kteří si momentálně
nejsou schopni zajistit péči docházením na obvodní
středisko nebo do odborné ambulance. V domácnostech
provádíme: odběry krve, aplikace injekcí-inzulínu, ošetřovatelskou rehabilitaci po úrazech nebo CMP, provádíme převazy, ošetření stomií, komplexní péči o dlouhodobě nemocné. Tuto péči plně hradí zdravotní pojišťovny,
proto jí musí ordinovat ošetřující lékař.
Dále půjčujeme kompenzační pomůcky (chodítka, lůžka, toaletní křesla, francouzské hole, mísy) za minimální měsíční poplatek.
Působíme na okrese Mělník, Praha západ, Praha východ, Praha 9. Naše organizace prošla v lednu výběrovým řízením na rozšíření v okrese Praha západ o obec
Rudná, kde otevíráme detašované pracoviště pro zdravotní sestry. Zdravotní ošetřovatelská péče FCH Neratovice v měsíci dubnu na Praze 9 ošetřila a navštívila
60 klientů. To je v průměru 10 až 15 klientů na jednu
zdravotní sestru denně. Naše zdravotní sestry používají v terénu své osobní automobily s označením FCH
Neratovice.
Představíme Vám jedem pracovní den zdravotní sestry v terénu:
ráno se všichni sejdeme na středisku FCH, kde si
rozdělíme pacienty na celý den. Vyzvedneme recepty
od obvodních lékařů a začneme aplikacemi inzulínu diabetikům a odběry krve, pokračujeme podáním a přípravou léků. Dále následují aplikace injekcí, poté jsou
návštěvy komplexní, péče což jsou klienti dlouhodobě
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ležící, dál pokračujeme u klientů, kterým provedeme
převazy bércových vředů nebo jiných chronických ran,
ošetření stomií, ošetřovatelskou rehabilitaci - nácvik
chůze s chodítkem nebo holí, procvičení horních a dolních končetin, dechová cvičení, nácvik soběstačnosti.
Všechny změny zdravotního stavu hlásí sestry obvodním lékařům a konzultují je s nimi. Po skončení návštěv
klientů se sestry vrátí na středisko FCH a provedou
o každé návštěvě podrobný zápis do karet klientů
a změny do hlášení sester a o všem informují staniční
sestru. Odpolední službu slouží už jen jedna zdravotní
sestra, která klientům aplikuje večerní inzulíny, podá
léky, provede převazy a hygienu. Po odpolední službě
vše zapíše do karet a hlášení sester. Tím končí den
zdravotní sestry v terénu.
Naše zdravotní sestry jsou registrované s praxí u lůžka a musí se dále vzdělávat na odborných seminářích.
Předpokladem pro jejich práci je kladný vztah k lidem.
V případě zájmu nebo podání bližších informací volejte
na telefonní číslo 315 685 190.
Farní Charita Neratovice,
manažerka sociálních služeb Mgr.Dana Jarešová
manažerka zdravotních služeb Eliška Maršíková

Příprava na stárnutí
populace se týká i Klánovic
Členové sociální a bytové komise se kromě řešení aktuálních případů v Klánovicích také intenzivně zabývají shromaždováním a studiem informací, které by se
mohly týkat sociální péče v naší obci. Ideálem by podle mého názoru bylo vytvoření životaschopné středně
až dlouhodobé koncepce sociální péče v naší městské
části, na jejichž praktické realizaci by se podíleli zástupci místní správy i samosprávy v následujících letech. Není pokaždé nutné objevovat už objevené, je třeba pracovat s existujícími dokumenty a materiály.
Jedním z nich je velice zajímavý text na webovém serveru Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který se
zaobírá přípravou na stárnutí populace.

Mezigenerační solidarita
Vláda ČR přijala v roce 2002 Národní program přípravy
na stárnutí populace na období let 2003-2007. V kapitolách (etické principy, přirozené sociální prostředí, pracovní aktivity, hmotné zabezpečení, zdravý životní styl
a kvalita života, zdravotní péče, komplexní sociální
služby, společenské aktivity, vzdělávání, bydlení) jsou
na 16 stranách textu podrobně rozpracovány jednotlivé
aspekty stárnutí obyvatel České republiky. Některé kapitoly se zabývají celospolečenskou problematikou, jako
je např. systém důchodového a sociálního zabezpečení. Další ovšem mohou rezonovat i na mnohem menší
územní jednotce, než je celá republika či Praha.
Kapitola o etických principech stárnutí se zabývá
dodržováním lidských práv seniorů a zamezením jejich
diskriminace. K hlavním etickým principům patří respekt
k jedinečnosti člověka při současném uznání vzájem-
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né rovnosti lidí, respekt k důstojnosti osobnosti seniora, respekt k jeho nezávislosti, právu na sebeurčení,
k právu na soukromí a vlastní volbu. Je důležité podporovat, posilovat a chránit rodinu jako základní článek
společnosti, v níž se přirozeně realizuje mezigenerační solidarita, úcta a respekt ke starším lidem.

Vě k o v á d i s k r i m i n a c e
I v naší společnosti bují ageismus, který encyklopedie
definuje jako věkovou diskriminaci, která postihuje především staré lidi. Může vést k věkové segregaci, vyčleňování ze společnosti, je podporován ekonomickosociálními problémy a společenskými představami
podceňujícími stáří. Je zřejmé, že ageismus probíhá
prakticky neustále a je jen otázkou společnosti, co se
rozhodne tolerovat a co již ne. Jako příklad zmíním reklamu na jednu nejmenovanou polévku v prášku, kterou nebyl schopen bezzubý dědeček pozřít, protože
obsahovala velké kousky zeleniny.
Nejde jen o diskriminaci, ale také o soubor myšlenkových stereotypů, předsudků a mýtů, které se týkají
starších lidí a jejich života. Uvádím zde některé obecně akceptované myšlenkové stereotypy:
● Mladí mohou chybovat či být pomalí bez nálepky, že
jsou nemohoucí či senilní.
● Mladí mohou zapomenout jméno nebo adresu bez
toho, že by se s nimi jednalo s blahosklonnou přezíravostí.
● Mladí mohou být popudliví nebo nepříjemní bez toho,
že by byli označováni jako podivínští nebo potrhlí.
● Mladý muž může zobrazovat a sdělovat své sexuální pocity nebo citové stavy na veřejnosti, aniž by byl
nazván oplzlým dědkem.
● Mladí lidí mohou sdělovat příznaky svých nemocí
a zaujmou jimi, aniž by byli odbyti poukazem, že neduhy přináší věk.
A pro názornost ještě některé mýty o stáří:
● Staří žijí jen v rozvinutých zemích.
● Staří lidé jsou všichni stejní.
● Stáří mužů a žen je stejné.
● Stáří je křehké a potřebuje péči.
● Staří nemají čím společnosti přispět.
● Stáří je ekonomickou zátěží společnosti.
Důsledky diskriminace stáří mohou mít řadu podob.
Osoby vystavené předsudkům a diskriminaci přijímají
dominantní skupinový záporný obraz a chovají se tak,
jak tomu odpovídá negativní stereotyp. Může to znamenat, že redukují společenskou činnost, stahují se
do sebe, nehledají vhodné lékařské ošetření, stávají
se obětmi stáří, pasivně přijímají chudobu a bezmoc.
Někteří obrací takový postoj vůči sobě samým a třeba
jako nepotřební staří odcházejí do odděleného bydlení
v domově důchodců, zpravidla velmi daleko od svých
původních rodin, svých přátel, prostředí, které dobře
znali. To potom může vést k poruchám nálady, zvyšování úzkosti, někdy ke zneužívání alkoholu či léků na
uklidnění, někdy i sebevraždám. Jindy stoupá množství či závažnost tělesných onemocnění, zvyšuje se
sociální stažení, zájmy se redukují jen na bazální životní potřeby.
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Ta k t n í n a b í d k a s l u ž e b
Musíme si stále připomínat, že život starých a stárnoucích nepatří do ústavů. I ti, kteří jsou zdravotně hendikepováni, by měli na stará kolena zůstávat doma
a potřebné služby by měly přicházet za nimi. Postoj
k diskriminaci může být i aktivní, kdy senior rozpozná
pokus o jeho vyloučení ze společnosti a brání se. To
jsou všichni ti senioři, kteří vypadají, jako by vůbec
nestárli. Po fyzické stránce stárnou, ale jejich postoje,
sebepojetí a sebevědomí jsou zdravě „mladé“. Jsou to
všichni ti, kteří nechtějí být v důchodovém věku označováni paušálním výrazem důchodce, ke kterému
v našem českém stereotypu patří život na hranici chudoby, špatná strava, vysedávání v čekárnách lékařů,
ztráta společenské prestiže a předpokládaný výrazný
úbytek intelektových schopností. Snaží se aktivně vypořádat s tím, co život přináší, hledají alternativní možnost pomoci. Nechtějí být závislí jen na tom, co jim
někdo daruje či připraví. Proto je třeba všechny služby
seniorům pouze taktně nabízet a respektovat, pokud
takovou službu nevyužijí.
MUDr. Hana Karbanová
členka sociální a bytové komise
hanna57@centrum.cz
(s využitím informací z www.mpsv.cz,
www.pecujici.cz, www.ageismus.cz)

ekologie, příroda

Dvě cesty
1 2 . Tec h n i k a , s p o r t a i n fo r m a c e
Možná právem jsem byl kritizován, že jako TECHNIK
neekologicky plýtvám tiskařskou černí na filosofickou
omáčku. A to navíc v této omáčce jedna z ingredijencí
je kritika nevěcného-emocionálního přístupu, zmiňovaná v ryze věcné problematice. (Zde mě napadá téma ale to až u příštího piva: „Zbývá tomu, kdo věcné záležitosti řeší emocionálně, dosti emocí na řešení vskutku
emocionálních záležitostí, nebo je řeší věcně ?“ Samo
že to platí i naopak.)
Myslím, že i pro TECHNIKA je důležitá filosofie života / po jaké z DVOU CEST jde ( po pohodlné či té
méně) a na tom mnohdy závisí i smysluplnost jeho práce. Technik by měl ANALYZOVAT PRÁCI (NIKOLIV
HODNOTIT ČLOVĚKA) svou i ostatních věcně. Podobně věcně nestavět na emocionálních argumentech (dohadech, rétorickém nic neříkajícím mlžení, byť prošpikovaným „nadčasovostí“ a jinou květomluvou a to
i v případě, že se jedná o presentaci práce /přetíženosti své či podřízených...), ale na informacích podložených ne slovy, ale „doklady“. To vše však vyžaduje
jak ZNALOST VĚCI, tak s tím související SMYSL PRO
POŘÁDEK I DOKUMENTOVÁNÍ / ARCHIVOVÁNÍ INFORMACÍ I PRO DRUHÉ. Týká se to technika v soukromém sektoru (zde je „tlačen“ dobrými výsledky
i konkurencí) i ve veřejném, od úřadů přes zastupitel-
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stva a starosty výš a výš (zde by tlak mohl být vyvolán
vidinou dalších voleb, ale čtyřletka je dlouhá doba a
paměť krátká...).
Příklad chápání věcné diskuze techniky i ostatními
účastníky byl zřejmý na nedávné veřejné diskuzi, kterou ORGANIZOVALA RADNICE v Besedě. Vše souvisí
se vším a co platí o věcnosti a emocích pro technika,
mohlo by platit i pro sportovce. Vezmu například svůj
NEJsport volejbal:
- jde o to, zda dokáže hráč míč „položit do soupeřova
pole“, a nezáleží na tom, zda je rozvedený, z té či oné
politické skupiny, sympaťák či vnadná věcnost / emoce
- každý hráč má svá práva i povinnosti z hlediska obrany i útoku, má jasně určenou úlohu s ohledem na
tým. Trenér / kapitán je zodpovědný za HODNOCENÍ
VÝSLEDKŮ ČINNOSTI HRÁČE (nehodnotí ho však
jako člověka, ale z hlediska jeho výsledků...) A ZA
S TÍM SOUVISEJÍCÍ „STŘÍDÁNÍ“ V ZÁJMU TÝMU
I STŘÍDANÉHO. Kapitán by měl znát hru i hráče
a neměl by se nechat opít rohlíkem například o přetíženosti ... odpovědnost pramenící ze znalosti „hry“.
- v kolektivní hře dobré družstvo nestrpí vyděračský
přístup jednoho hráče, který hrozí „položením funkce“ když mu nebude vyhověno v jeho osobním zájmu...kapitán má i v tomto smyslu důležitou úlohu.
- pokud dochází k odměňování hráčů, rozhodující by
měly být jejich výsledky i s ohledem na motivaci ...
opět důležitá role kapitána, o to víc, když má tým
hluboko do kapsy.
O každém z těchto bodů by šel napsat nejméně řádek navíc, ale snad to jako náznak rozdílu mezi vlastními představami o technice skloubené se sportem
a realitou stačí.
Klánovice čeká řada vážných rozhodnutí a to souvisí jak s předchozím, tak s informacemi / informovaností / „infokomisí“.
Úmyslně nepíši vše po lopatě, neboť když o nějakém článku nechci přemýšlet, tak je lepší jej nečíst.
I v tomto s nalezením míry s ohledem na srozumitelnost mám problém, tak se omlouvám za nutnost číst
něco třeba dvakrát.
Například omluva platí i pro mé otázky směřující přes
informovanost k „infokomisi“ (rubrika zeptejte se v KZ
č.4 a 5). Myslím, že stojí za to si pořádně přečíst otázky i odpovědi, závěry si udělá každý sám. Tak alespoň
krátce něco o tom:
- přesto, že „veřejná diskuze v Besedě“ byla plánována radnicí s dostatečným předstihem, NEPODAŘILO SE TO SLADIT S INFORMACÍ V KZ (postačující
je údajně program KC Beseda a web...).
- moje představa o informovanosti občanů nebyla taková, jak píše Ing. Ruda: „aby každý účastník besedy u vchodu dostal několik stránek materiálů...“, ale
spíše aby tyto byly jako jeden ze VSTUPNÍCH ÚDAJŮ využitých organizátorem / moderátorem diskuze
ve prospěch VĚCNOSTI a tedy i INFORMOVANOSTI.
- souhlasím plně s Ing. Rudou se zveřejňováním výstupů odborných komisí / podkladů k jednání zveřejňovat na webu (zatím není všeobecná dostupnost)
a zejména v KZ. V tomto se blýská na lepší časy,
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neboť o výsledcích jednání komise budou automaticky informováni předsedové všech ostatních komisí prostřednictvím zápisu z jednání. Návrh o informování také zastupitelů neprošel.
Vzhledem k tomu, jak těžká témata: například tangenta, villapark, golf, parkoviště u nádraží ... a jiná jsou
za dveřmi a jejich řešení bude souviset s předchozím,
uvidíme.
O důležitosti informací se snad není třeba zmiňovat
a i CIA či BISka by to mohla potvrdit.
Komunikační technika „pomáhá“ často až k zahlcování informacemi a tak „odšumovací“ doba je již mnohdy srovnatelná s „využitelnou“. Kadence mailú vede
k jejich třídění na intimní, soukromé, služební,...Podle
toho se pak čtou či ne a též odpovědět na slušný, věcný „služební mail“ zřejmě nemá nic společného s elementární slušností. Máte pravdu, kde to žiju?
Věcnost a informovanost jdou spolu po jedné cestě
a nebývá to ta pohodlná.
Zdeněk Trojan
Zdenek.Trojan@email.cz

Akce Greenwave
V letošním roce se Lesy České republiky připojily
k celoevropské akci GREENWAVE – sázení stromů
Evropy.
V rámci této kampaně u příležitosti 50. výročí sjednocení moderní Evropy jsme se sešli i my 2. května ve
14 hodin v zahradě Dětského domova Klánovice ve Smržovské 77.

Z účastníků namátkou jmenuji Ing. Procházku,
Ing. Loserta, doc. Turka, pana Sršně s manželkou; nejmenovaní nechť mi prominou, bylo nás poměrně dost.
Pan starosta Ing. Hrabal s ředitelem Českých lesů Ing.
Holickým zasadili na předem připravené místo malou
lipku. Děti z Domova práci dokončily – stromek zalily –
a další péče už je na nich.
V rámci akce byly rozdány malé borovičky, i já mám
jednu jako symbol vysazenou v zahradě. Všimla jsem
si, že malý „zelený“ dárek si odnášejí i kolegové
z Újezda nad Lesy. Podobné akce proběhly ve všech
krajských městech.
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Těžko se dočkáme toho, aby zasazená lípa byla košatým, voňavým stromem, typickým pro naši zem. Kéž
by na ní v budoucnu zpívalo množství ptactva, protože
2. květen je mezinárodním dnem PTAČÍHO ZPĚVU.
Text a kresba Hedvika Vilgusová,
Foto Ing. Jaroslav Losert

Abychom nebyli překvapeni
Jak je možné, že u Jiren rostou obří skladová centra?
Na jakých pozemcích mezi Černým Mostem a Dolními
Počernicemi bude postaveno 18 jamkové golfové hřiště? V kterých místech Klánovického lesa se do země
zaříznou tunely plánované vysokorychlostní železnice?
Na podobné otázky odpovídají územní plány Prahy
a Středočeského kraje. Tyto velmi podrobné dokumenty na léta dopředu definují, jaké využití se předpokládá
u konkrétních pozemků – tj. jestli na nich může vyrůst
sportoviště, jsou určeny pro zástavbu rodinnými domky
nebo se zde počítá s výstavbou dálničního přivaděče.
Územní plány jsou obecními vyhláškami, a proto jsou
veřejné. Řada jich je přístupná nejen v papírové podobě, ale i na internetu.
Ať už chystáte investici do nemovitosti nebo jste „pouze“ občanem se zájmem o věci veřejné, zkontrolujte si občas
plánované využití ploch vás, vašich sousedů a bezprostředního okolí. Předejdete nemilému zklamání, snížení
ceny vaší nemovitosti a kvality života vás a vašich dětí.
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Tato moje připomínka je motivovaná zejména tím,
že mě před časem v mapě pražského územního plánu
vyděsila nenápadná fialová čára. Vede od vlakové zastávky Běchovice přes západní část Klánovického lesa
a okolo Šestajovic k dálnici D11. Legenda mapy mi prozradila, že se jedná o plánovanou trasu vysokorychlostní železnice, tedy českého „šikanzenu“ či TGV (nejedná se o současnou trať na Úvaly). Stavba má probíhat
po roce 2015, tedy už za pouhých osm let!
Domnívám se, že pokud bude vysokorychlostní železnice postavena v trase uvedené v územním plánu,
pak hlučnost současné železniční trati, tranzitní dopravy projíždějící Klánovicemi i dálnice D11 bude nesrovnatelná s tím, co přinese tato novinka.
Nestraším, pouze varuji. A vyzývám úřady Klánovic,
okolních městských částí a obcí stejně jako jejich občany k akci. Aby – tak jako v případě golfu – nebyli
nemile překvapeni plány státu, soukromých investorů
a stavebních firem, které si s větší či menší mírou publicity prolobovali do územních plánů „své“ projekty.
Pražský územní plán včetně přehledu projednávaných a schválených změn je na http://www.prahamesto.cz (nabídka v horní liště „Územní plánování
a rozvoj“–„Grafická část“), mapy jsou také na http:/
/wgp.urhmp.cz. Územní plán vyššího územního celku Pražský region (části Středočeského kraje) je publikovaný na http://www.wmap.cz/vucprazskyregion.
Petr Vilgus

V městských lesích podle
certifikace FSC
Hlavní město Praha dosáhlo v těchto dnech významného úspěchu v oblasti hospodaření ve svých lesích –
získalo jako vlastník cca 2400 ha lesů certifikát Forest
Stewardship Council (FSC) od stejnojmenné mezinárodní organizace. Certifikát město zavazuje k hospodaření ekologicky šetrným a trvale udržitelným způsobem při zajištění všech funkcí lesa v majetku hl. m.
Prahy.
Město v souladu s certifikátem usiluje o ekologicky
přijatelnou péči o lesní porosty, a to ve všech oblastech lesnické péče – od obnovy porostů, přes jejich
výchovu, ochranu proti škůdcům až po podporu mimoprodukčních funkcí lesa, zejména funkce rekreační
a ochranné. V rámci přípravy na certifikační audit bylo
nutné upravit některé doposud zaběhlé postupy a zvyklosti např. omezením používání chemických prostředků, přehodnocením přístupu k podpoře biodiverzity lesních ekosystémů ponecháváním části dřeva v lesích
k přirozenému rozpadu nebo podporou šetrných pracovních postupů. Na druhé straně je řada požadavků certifikace FSC již v současné době v lesích v majetku
hl. m. Prahy běžným standardem – pokud například FSC
požaduje při obnově lesa vyšší podíl listnatých dřevin
než požaduje lesní zákon, tento požadavek je naplňován v Praze téměř dvojnásobně.
Rovněž při obnově porostů standard FSC připouští
maximální velikost paseky 0,5 hektaru (platný lesní
zákon 1 hektar), v Praze byla v roce 2006 průměrná
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velikost plochy při obnově 0,09 hektaru. Certifikace FSC
je prestižní ocenění uznávané po celém světě, a to
nejen lesníky, ale i nevládními organizacemi. Certifikační standard klade na vlastníky lesa vysoké nároky
(celkem bylo posuzováno 160 kritérií v oblasti ekologické, ekonomické i sociální), v mnoha oblastech vysoce nad rámec požadovaný lesním zákonem, proto
je certifikace vždy dobrovolným aktem. „V současné
době jsou v rámci České republiky pouze tři jiní držitelé tohoto certifikátu, hlavní město Praha bylo navíc prvním subjektem, který byl certifikován podle takzvaného národního standardu, který je upraven pro podmínky
dle konkrétní lesnické, ekonomické i sociální situace
České republiky“ uvedl Petr Štěpánek, radní hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.
Hlavní město Praha si uvědomuje nevyčíslitelnou
hodnotu lesních porostů, které jsou na jeho území,
a proto dobrovolně podstoupilo náročnou certifikaci
FSC, aby potvrdilo a zajistilo stabilní lesní ekosystémy nejen pro současné, ale i budoucí generace. „Certifikace FSC znamená pro lesy hlavního města hospodaření ekologicky šetrným způsobem s důrazem na
ochranu přírody a rekreaci. „Dramaticky snižuje užívání chemických látek k ošetřování jednotlivých dřevin
i porostů a v rámci ozdravných opatření zpestřuje druhovou skladbu lesa směrem k původním dřevinám. Zásahy v lesích omezujeme na výchovné zásahy do porostů, nahodilou těžbu, například odstraňování souší
nebo odstranění následků živelných pohrom nebo těžbu ve smrčinách s následnou výsadbou původních druhů“ doplnil radní Petr Štěpánek.
„Veřejnost si také musí začít zvykat na nový vzhled
lesa, kdy v lese bude zůstávat více dříví určeného
k rozpadu, na bezzásahové oblasti, kde jsou přírodní
procesy ponechány svému osudu a na stojící souše –
doupné stromy pro hnízdění ptactva,“ uvedl k udělení
certifikátu.
V Praze 15.5.2007
Za správnost:
Michal Miklík
tel. 236 004 402

Jak se máme chovat
v Klánovickém lese
Protože se stále dozvídáme o nevhodném chování návštěvníků Klánovického lesa, předkládáme velmi stručný výtah z dokumentu, který toto upravuje. Právní předpis hl. m. Prahy č. 3/1991, vydaný dne 28. 3. 1991, podle
§ 16, odst. 1 zákona o obcích a v souladu s ustanovením § 33, odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), obecně
závaznou vyhláškou zřídil a vymezil jako oblast klidu
Čl. 1, odst. 1, c) Klánovice – Čihadla. O účelu oblasti
klidu říká Čl.2: Posláním oblastí klidu je zachovat
a trvale chránit vymezené části území pro jejich přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty, umožnit jejich
využití k rekreaci i poučení občanů a celkově přispět
ke zlepšení prostředí města. Oblasti klidu tak představují specifickou velkoplošnou ochranu zachovalé pří-
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rodní krajiny ve městě. Stavební činnost upravuje Čl.3
(1) V oblastech klidu lze provádět výstavbu objektů
pouze na místech k tomu určených schválenou územně plánovací dokumentací. Tato dokumentace musí vycházet ze specifických podmínek oblastí klidu a přispívat k naplnění jejich poslání. Ochranu přírody
upravuje Čl.4 (1) takto: stromy a keře rostoucí mimo
les v oblastech klidu patří i v případě, není-li naplněn
některý z jiných znaků, stanovený obecně závaznými
předpisy, do I. kategorie, s ohledem na jejich krajinotvornou a estetickou hodnotu. Ustanovení zvláštních
předpisů zůstávají tímto nedotčena. Zároveň zůstávají
nedotčena ustanovení dalších zvláštních předpisů, týkajících se chráněných přírodních území a chráněných
částí přírody. (2) Mimo souvisle zastavěné části oblastí klidu ve volné přírodě je zakázáno: a) tábořit, rozdělávat oheň, b) kouřit v lesních porostech, c) rušit
klid oblasti křikem nebo jiným hlukem, zejména provozem rozhlasových přijímačů a magnetofonů d) jakýmkoliv způsobem poškozovat nebo ničit stromy, keře
a rostliny e) chytat, usmrcovat a záměrně rušit volně
žijící živočichy, nebo jinak zasahovat do jejich přirozeného vývoje a prostředí, f) narušovat půdní kryt a skalní výchozy sběrem nerostů, hornin a zkamenělin
g) nechat volně pobíhat psy a znečišťovat území
h) provádět i jiné činnosti, jež by mohly narušit poslání
oblastí klidu, zejména umývání a údržbu vozidel, jízdu motorových člunů na vodních plochách, pokud se
v oblasti nacházejí, jízdu na koních mimo schválené
a vyznačené trasy a pohyb na kolech mimo komunikace a cyklistické stezky nebo schválené společné trasy
pro pěší a cyklistickou turistiku. (3) Lesní hospodářské
plány se v oblastech klidu zaměří na postupnou přestavbu současné nepříznivé skladby lesních porostů tak,
aby se druhová skladba co nejvíce přiblížila předpokládané lesnické typologické jednotce s cílem dosáhnout
odolných, esteticky hodnotných smíšených a listnatých
porostů s malými nároky na údržbu, schopné snášet
vysoké rekreační zatížení. Provoz motorových vozidel
upravuje Čl.5: (1) Motorovým vozidlům v oblasti klidu
je povolen pouze průjezd nebo přejezd na vyhrazené
parkoviště po komunikacích podle stanovené místní
úpravy silničního provozu. (2) V souvisle nezastavěných
částech oblastí klidu je stání vozidel povoleno pouze na vyhrazených parkovištích. (3) Výjimky povoluje
orgán, který místní úpravu silničního provozu stanovil,
vždy po vyjádření orgánu, odpovídajícího za ochranu
přírody. Výjimka může být povolena zejména: a) vozidlům vlastníků nebo uživatelů nemovitostí, ležících
mimo souvisle zastavěné části oblastí klidu b) služebním vozidlům orgánů a organizací, které v prostoru
souvisle nezastavěných částí oblastí klidu provozují,
nebo vykonávají hospodářskou, či jinou služební činnost
a vozidlům jejich pracovníků k dopravě do práce, při
dodržování podmínek stanovených výjimkou. (4) Za vydání povolení se nevyměřuje poplatek. (5) V oblasti
klidu je zakázáno provozovat sportovní motorismus.
Bližší informace, včetně mapky (zahrnující i celou
MČ Praha-Klánovice) naleznete na internetových stránkách MHMP http://www.magistrat.praha-mesto.cz/
Jaroslav Losert
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Pozor na parkování v lese!
Na požádání místně příslušným revírníkem upozorňujeme občany parkující na lesních pozemcích (připadá
v úvahu na nezpevněných komunikacích), že se dopouštějí přestupku dle § 53 odst. 1 písm. g) lesního
zákona č. 289/1995 Sb. Tyto přestupky budou řešeny
v součinnosti s Úřadem MČ Praha – Klánovice a ve
spolupráci s městskou policií, přičemž nesprávně parkujícím hrozí značné pokuty. Dále vyzýváme občany, kteří si zřídili na pozemcích určených k plnění
funkce lesa parkoviště, aby je neprodleně odstranili
a jimi užívané plochy uvedli do původního stavu, neboť se vystavují zahájení správního řízení vedeného
orgánem státní správy lesů. Děkujeme všem za pochopení. Případné dotazy zodpoví: Josef Sedláček –
revírník, tel. 724 524 403.
Hedvika Vilgusová,
předseda Komise ŽP

přírodní park Klánovice

Konečná zastávka
Klánovický les
Při úklidu lesa v Klánovicích jsem si
začal jen tak pro sebe porovnávat
největší les Prahy se zelení různých
měst. Nejprve jsem si na své cestě
představami vybavil Vídeň a uvědomil jsem si, že téměř žádné jiné město v Evropě nenabízí v průměru pro
jednoho obyvatele tolik lesní plochy
jako právě Vídeň. Lesy v okolí Vídně vytváří základy
pro obdivuhodné životní kvality, o kterých obyvatelé
v mnohých jiných městech mohou jen snít. Na západní
a severní straně města se rozprostírá ten známý klasický „Wienerwald“. K východní části města přilehá národní park „Donauauen“. Vídeňské lesy propůjčují svůj
ráz i městu. Dodávají mu svou životní sílu a své osobité kouzlo. Přítomnost lesa se pro mnohé z obyvatel stala
silnou životní potřebou a hojně užívanou samozřejmostí.
Všechny tyto zelené klenoty v okolí Vídně jsou pod
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dohledem pozoruhodného množství lesníků, hospodářů a v neposlední řadě i lesních pracovníků. Ti všichni
stojí ve službách města Vídně a starají se o běžné každodenní problémy či bolístky. Starají se o věci, které
mnohým ani nedochází. Obyvatelé města mohou pak
obdivovat, ale i užívat výsledků jejich každodenních
snah. Správci těchto zelených drahokamů stojí před
úkoly, které jsou v evropském porovnání téměř ojedinělé. V mnohých jiných městech se správci lesa zabývají ponejvíce jen porážkou a později výsadbou stromů
a tato zaběhnutá praxe je i vedena touto jednosměrnou
uličkou. Vídenští lesníci se starají o celkový ráz krajiny. Pracují ve službách životní kvality. Nejde o výnos,
jde o celkový výsledek skvostného obrazu. Dá se říci,
že pracují na uměleckém díle s názvem příroda. Ve
výslednici se z lesa jen neodnáší, ale lesu se i přináší.
Proto je les schopen tolik nabízet a dávat. Les zde není
fabrikou na dřevo, ale slouží svým obyvatelům. Přináší
jim na různých místech své různé formy. Na jedné straně původní nedotčený les, ve kterém zůstávají padlé
kmeny ležet. Jinde opět les s obdivuhodnou faunou
a florou, který schraňuje pramenitou vodu. V neposlední řadě přináší les svým návštěvníkům také i možnosti
různorodého odpočinku.
Dlouholetá tradice soužití s lesem dospěla k cestě,
na které je nejdůležitějším bodem a tématem ochrana
ojedinělého či jedinečného a podpora vztahu k blízkému. Z tohoto vztahu vznikla i představa a nato i skutečnost, která usiluje o „Síť přírody“.
Pod názvem „Netzwerk Natur“ se dostává každé skupině a druhu důsledně chráněné zvěře a rostlin odpovídající pozornosti. Z těchto skupin a společenství jsou
ještě vyčleněny priority, které jsou označeny za zvláště významné. Ty jsou vyhlášeny za ohrožené. Podle toho
se jim věnuje i příslušná ochrana. Při tom všem se právě v „Netzwerk Natur“ nezapomíná ani na nejbližší kousky přírody, například té, která se nachází přímo před
dveřmi domu. Patří sem i parky, sportovní plochy, dětské koutky nebo i nevyužívané, ladem ležící kousky
ploch. I ty jsou kaménky zapadající do mozaiky nazvané „Síť přírody“.
Mé cestování myšlenkami v lese ukončila realita
pořádného balíku vyloupaných kabelů. Téměř jsem se
do nich zapletl. Posbíral jsem ho tedy do náručí a táhl
v potu tváře na domluvené místo určeného odvozu.
Jsem rád, že se nachází stále více občanů Klánovic,
kteří nedopustí, aby nepořádek barbarů našel v našem lese konečnou. Dělají-li tito lidé něco pro své okolí,
mají i svou představu o lese a Klánovicích. Možná, že
i pro ně je „Přírodní park Klánovice“ tím odpovídajícím
řešením. Konečná zastávka pro odpadky a skládky
nebude mít v přírodním parku žádnou růžovou budoucnost.
Milan Mansfeld

Případ golf – historická
rekapitulace
Krátce po revoluci se noví představitelé Klánovic snažili vytyčit dlouhodobé plány – budování kanalizace
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a vodovodu, podporu rozvoji služeb, rozšíření školy,
stavbu tělocvičny. Často mezi těmito body byla jmenována i obnova golfového areálu. V důsledku podpory
tohoto záměru také došlo v územním plánu k označení
lesních pozemků, na nichž se dříve rozkládaly golfové
dráhy, jako typ SO2 (využití pro golf). Uskutečnění záměru vázlo na nedostatku prostředků ze strany restituenta klubovny a pozemků okolo, Golf Clubu Praha.
Možná také proto, že měl plán tak neurčité obrysy, těšil
se v Klánovicích (i v místním Zastupitelstvu) všeobecné podpoře. Mráčkem na křišťálově čisté vizi budoucnosti (a viděno zpětně i první výstrahou) mělo být vystoupení jakéhosi australského investora na veřejné
prezentaci v klánovickém kině 2. 11. 1990. Přednesl
tehdy záměr vykácet cca 85 ha lesa, obnovit golfové
hřiště a mezi jednotlivými dráhami postavit domy pro
luxusní bydlení. Trochu překvapen tím, že tady máme
v zimě sníh, odjel zpět do Austrálie a víc o něm nikdo
neslyšel.
Pročítám už lehce zažloutlé stránky Klánovických
novin z té doby a v duchu skládám poklonu tehdejšímu
šéfredaktorovi Radanu Huthovi, který se přes všeobecné nadšení pro plány typu „navrátit Klánovicím jejich
bývalou slávu“ docela pragmaticky ptá: „Co z toho Klánovice budou mít?“ A sám si odpovídá, že přínos je
přinejmenším sporný.
Veřejné mínění i názor všech Zastupitelstev však
dlouhou dobu přetrvával na pozici, že by bylo krásné,
kdyby se podařilo golf v Klánovickém lese obnovit.
Nevím, kdy svůj názor změnili jednotliví klánovičtí občané, za sebe mohu říci, že mě k hlubšímu přemýšlení
přimělo první setkání s pí. Monikou Bažantovou, která
od začátku reprezentovala tehdy ještě mlhou zahaleného investora, jenž měl golfový areál postavit. Upřímně si myslím, že pokud se nám podaří Klánovický les
před golfem ochránit, bude na tom mít paní Bažantová
lví podíl, protože svým arogantním vystupováním zřejmě dala prozřít zdaleka ne jen mně. Po setkání s ní
jsem nabyl přesvědčení, že jde jednoznačně o podnikatelský záměr, pro který je jediným zajímavým kritériem zisk, a lidé v Klánovicích (až na malé výjimky
a spíš ani ti ne) jsou pro investora naprosto nezajímaví, potřební jen potud, pokud mohou prosazení záměru
podpořit.
Je mi upřímně líto těch klánovických pamětníků, kteří
si myslí, že obnovou golfu v Klánovicích se cosi vrátí
zpět. Již antický filozof prohlásil: „Nevstoupíš dvakrát
do stejné řeky!“ Jak jsem již dříve v KZ napsal, oproti
době před více než půl stoletím jsou dnes jiné Klánovice (z výletního „nedělního“ sídla, kam lidé jezdili především za zábavou, se změnily na celoročně obývané
místo, nabízející klidné a zdravé bydlení v zeleni), jiný
význam má i les (v době vzniku klánovického golfu bylo
zdravé životní prostředí všude kolem, i stromů bylo
v Klánovicích daleko víc, dnes je Klánovický les jedinečnou lokalitou v rámci celé Prahy) a jiný je i golf (kdysi
prý hráči chodili do areálu pěšky z nádraží, dnes mají
užívat parkoviště pro více než 100 aut, dále je třeba
vykácet cvičné odpaliště o ploše několika fotbalových
hřišť, o ubytovacích a stravovacích kapacitách ani nemluvě).
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Říká se, že jen hlupák nikdy nezmění názor. Na
předešlých řádcích jsem se pokusil nastínit, co mě
při formování názoru na golf v Klánovickém lese vedlo. Naše Zastupitelstvo vyjádřilo své nové stanovisko podporující ochranu lesa před golfem usnesením
ze září 2005. Určitým referendem o této otázce byly
komunální volby 2006 – všichni víme, že tady les
vyhrál 7:2. V tomto světle musíme vidět pokračující
aktivity golfového investora jako naprosté pohrdání
veřejným míněním, jako přesvědčení, že za pomoci
přiměřeného množství peněz a dostatečné tvrdošíjnosti lze prosadit cokoliv („Stokrát opakovaná lež
se stává pravdou“ říkával Hitlerův ministr propagandy Joseph Goebbels). Historie nás učí, že zlu se
nemá ustupovat. Veden těmito důvody, stal jsem se
členem občanského sdružení Přírodní park Klánovice.
Tomáš Ruda

pěvecký sbor

Claireton Chorale
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setkání veteránů

u hotelu Smolík
Okrašlovací spolek Klánovice
pořádá
Setkání a jízdu historických vozidel

„OKOLO VIDRHOLCE“
VIII.ročník
dne 21. července 2007 (sobota)
Od 9.00 u hotelu Smolík, Staroklánovická 204, Praha 9
Jízda je věnována nadačnímu fondu Slunce pro všechny,
pod záštitou pana Ladislava Smoljaka,
který odstartuje závod
za účasti členů Divadla Járy Cimrmana.

Součástí setkání je orientační jízda historických vozidel
● start ve 12.30 hod.
● startovné dobrovolné
výstava strojů, ( i těch , které se nezúčastní jízdy )
(zveme majitele užitkových vozů a zařízení auto, moto, velo)
● začátek v 10 hodin
soutěže dobových oblečení, elegance,
o nejstarší vozidlo,
o nejvzdálenějšího účastníka, atd…
výměna rad a zkušeností z oboru historických vozidel, vyhodnocení
výsledků a vyhlášení vítězů orientační jízdy
● v 17 hod.
Předem děkujeme za Vaši účast !

Do děje nejprve zasáhli naši nejmenší soutěží čarodějnických masek a převleků i dalšími radovánkami.

Okrašlovací spolek Klánovice

společenský život

Čarodějnice v Klánovicích
Letos byla oslava prastarého zvyku pořádána v nově
upraveném hávu, o který se
také zasloužily dvě půvabné
čarodějnice.

Pro všechny
děti byla připravena malá hranice, na které se
na závěr opékala i chutná krmě.
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„ Mezitím se scházeli dospělí, přišel i pan starosta Hrabal, nemohl chybět ani nejneúnavnější občan Klánovic
pan Suchánek a pochopitelně také zástupce „sedmé
velmoci“ pan Ruda.
Dospělí hledali
nejprve
posilu
u stánku s občerstvením, kde se
představil pan Artman – třetí z generace Klánovických
občerstvovatelů.
Den se pomalu schyloval k večeru, když po poradě
o bezpečnosti (bylo totiž sucho) klánovičtí hasiči zavlažili okolí, aby hořelo jen tam, kde má.

Po setmění hranice
konečně vzplála a postavu na vrcholu zahalil dým, aby konečně, za
povzdechu, autorky „tak
mně ji zase upálili“
vzplála a změnila se
v rej jisker. Mezitím na
prostranství probíhala
živá zábava, která vydržela až do pozdních
nočních hodin.
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„Čarodějnice“ jsou úspěšně za námi a můžeme poděkovat všem, viditelným
i neviditelným, kteří je pro
nás připravili, za snahu, a těšit se NAPŘESROK ZASE
NASHLEDANOU.
Text a foto
Jaroslav Losert

Tři významné kulturní
události v Klánovicích
V posledních týdnech se konaly v Klánovicích tři svérázné kulturní akce. Navzdory poplašným zprávám, které
se šířily po internetu a klánovickými ulicemi, se většina účastníků shodla na tom, že byly velmi podařené.
A ti, kteří neměli možnost se zúčastnit, o nich určitě
slyšeli od svých známých.
Jednalo se o Filipojakubské slavnosti (Čarodějnice),
besedu s Michalem Vieweghem a akci Společně proti
rasismu.
Filipojakubské slavnosti se dopoledne v KC Beseda zúčastnilo kolem sta dětí místní ZŠ se svými učitelkami. V slunečném odpoledni si děti pěkně užily soutěžní hry, sladkosti, drobné dárky i občerstvení, které
byly pro ně připraveny. Slavnost vyvrcholila upálením
čarodějnice (tj. figuríny reprezentující zimu), čemuž přihlíželo kolem 400 lidí.
Chtěl bych poděkovat realizačnímu týmu pana Stanislava Raka za zdařilou organizaci tohoto večera, Pavle Fischerové, Lýdii Boukalové a Romaně Kubíčkové
z kulturní komise za významnou podporu této slavnosti, svazu dobrovolných hasičů v čele s panem Stanislavem Huserem, který dokonale zajistil bezpečnost prostoru kolem vatry, a podnikatelům, kteří zajistili
občerstvení. Největší dík patří samozřejmě klánovickému publiku, dětem a přátelům z okolních obcí.
Beseda s Michalem Vieweghem se konala 9. května a její návštěvníci zaplnili hlavní sál KC Beseda. Po
diskuzi si občané mohli koupit poslední knihu Michala
Viewegha Andělé všedních dnů a nechat si ji podepsat
autorem. Hlavním organizátorem besedy, která proběhla v rámci Klánovického svařáku, byl Jan Nejedlý, člen
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kulturní komise. Patří mu můj velký dík za uskutečnění
celé akce a bravurní moderování.
Svérázný kulturní počin Společně proti rasismu se
konal částečně v KC Beseda, kde byl promítnut dokumentární film … I tento film zaplnil téměř celé kino. Akce
pak následně pokračovala v újezdském klubu Black pes,
kde proběhly beseda k tématu a koncert několika HC
kapel, zúčastnilo se cca 180 návštěvníků. Organizátorem byl Jan Devátý. Dík!! Za perfektní zvládnutí akce,
která v Klánovicích vzbuzovala obavy, které se nenaplnily. Mladí lidé, kteří se večera zúčastnili, byli báječní, nekonfliktní a přístupní diskuzi. Vzhledem k tématu
byla akce v Klánovicích průlomová.
Speciální poděkování připojuji také členkám kulturní
komise Soně Hermanové, která za naši komisi koordinovala vztahy s realizačním týmem, a paní Romaně
Kubíčkové za zajištění zdárného chodu odpolední produkce v KC Beseda. Na závěr bych chtěl také poděkovat panu JUDr. Davidovi Duškovi, předsedovi bezpečnostní komise a místostarostovi Klánovic, za zajištění
naprostého klidu v obci v koordinaci s bezpečnostními
složkami Městské policie a Policie České republiky.
Starosta ing. Ladislav Hrabal se zájmem a s maximální
ochotou ke spolupráci byl přítomen na všech těchto
akcích v doprovodu manželky a svých blízkých spolupracovníků MUDr. Jaroslava Brabence a ing. Jaroslava
Loserta. Jménem celé kulturní komise i svým mu chci
vyjádřit dík za to, s jakým nasazením do „toho“ šel.
Děkuji na závěr i čtenářům KZ, kteří určitě rozumí
mému rozhodnutí se s nimi na delší dobu rozloučit. Přeji
jim všem krásné léto
Giuseppe Maiello, PhD.
předseda kulturní komise

Nedá mi to,
abych nepřipojil malou poznámku: Oslava čarodějnic
byla velkolepá a všem pořadatelům jistě právem náleží dík. Podnikatelům, kteří připravili občerstvení, se
mi – přiznám - již tak upřímně děkovat nechce. Uvážím-li, že opékaná uzenina s kečupem, hořčicí a chlebem na papírovém tácku a pivo v kelímku stálo dohromady 75,- Kč, myslím, že poděkování je již „v ceně“.
Tomáš Ruda

Společně proti rasismu
V sobotu 19.května panoval v Klánovicích už od ranních hodin určitý rozruch. V ulicích bylo možné co chvíli
spatřit policejní auto či postávající hlídky pánů v uniformách zadumaně studujících mapu klánovické obce.
Měla to na svědomí výjimečná kulturní akce v rámci
multikulturního projektu klánovické mládeže nazvaná
„Společně proti rasismu“. Takováto událost zákonitě
vyvolala spoustu rozruchu, ještě než vůbec proběhla,
a snesla tím na hlavy organizátorů nemalé problémy.
A to nejen co se jejího faktického průběhu týče, ale
i určité starosti o naši obec a bezpečí jejích občanů.
Je nepopiratelné, že akce skutečně na první pohled
působila značně kontroverzně. „Copak je v Klánovicích
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nějaký rasismus?“ „Proč se zde takováto akce má vůbec konat?“ Tak zněly otázky občanů putující obecním
povědomím… Všechny tyto komentáře vyvolalo pár
velmi nepříjemných, ač ve své podstatě neškodných
prohlášení skupin či jednotlivců nepřejících konání protirasistické kulturní akce včetně anonymního dopisu
panu starostovi Klánovic. Netřeba dodávat, že „poplašné“ zprávy se šíří rychlostí blesku, a tak bylo nasnadě,
že veřejné mínění v Klánovicích uspořádání akce nepřálo.
Nyní je tedy čas na můj první dík, a to Ing.Ladislavu
Hrabalovi, starostovi Klánovic, za to, že i přes tlaky,
které na něj byly vyvíjeny, necouvl a velmi naši akci
podpořil svým lidským přístupem a důvěrou. Vážím si
i podpory členů kulturní komise, na jejímž zasedání
14. května byla vedena velmi otevřená debata. Městské části patří poděkování za finanční záštitu akce. Je
třeba přiznat, že u zrodu akce ve fázi myšlenkové stála
spousta ideálů, přičemž mnohé z nich byly při konfrontaci s realitou přinejmenším otřeseny. Příslušníkům
mladé generace jsou bezpochyby vlastní mnohé naivní
postoje a vidina debaty napříč společenským i politickým spektrem, jakož i boje proti zjevně „špatným“ ideologiím (rasismus,nacismus) byla jistým intelektuálním
opiem a mnohým nás zaslepila oči pro realitu všedního
dne.
Kolem půl čtvrté odpoledne se v Kulturním centru Beseda začali scházet lidé, kteří přišli kvůli projekci dokumentu „Být Skinheadem“. Někteří z nich se mohli zdát
„divně“ oblečeni, mládež je však známá svou bytostnou potřebou „někam patřit“, přičemž vizáž je přece jasnou známkou vnější příslušnosti k určité skupině – jinými slovy subkultuře. A ano, je nutno přiznat, že na
této akci došlo k jejich střetu, lépe řečeno pokojné konfrontaci. I soužití „pankáčů“ a maminek s dětmi to odpoledne v zahrádce kulturního centra proběhlo klidně.
Ve čtvrt na pět se většina návštěvníků přesunula do
kinosálu, který byl asi ze tří čtvrtin plný, a musím dodat, že k mé radosti zde bylo i spousta zástupců starší
generace, a to nejen z řad představitelů obce. Po krátkém uvítání návštěvníků a uvedení dokumentárního filmu
padla i omluva k nepřítomnosti paní ministryně (prý kvůli
setkání s dětmi) na jejíž přítomnost i názory jsme se
velmi těšili. Moc nás mrzí, že i přes opětovné potvrzení své účasti a přes naše pečlivé přípravy jakož i zajištění bezpečnosti průběhu akce nakonec chyběla, a ptáme se, proč? Symbolicky jsme tedy předali květinu paní
Hedvice Vilgusové, s poděkováním za její činnost pro
naši obec.
V širém okolí hlídkovali policisté, a to především kvůli
hrozbě narušení konání akce ze strany neonacistických
extrémistů. Jejich asi desetičlenná skupinka do kulturního centra skutečně dorazila, což vyvolalo paniku hlavně v řadách organizátorů. Vše se však obešlo bez jakýchkoliv konfliktů. Ráda bych tímto za organizátory
akce vyjádřila poděkování Policii ČR i městským strážníkům za jejich celodenní vyčerpávající dohled nad průběhem akce v obou místech konání, jakož i v ulicích
Klánovic. Velice si vážíme jejich ochrany a jsme vděčni, že nemuselo dojít k žádným větším zásahům. Na
tomto místě mi dovolte vyjádřit svou lítost nad událost-
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mi toho dne v Mostě, kde byly incidenty mezi znepřátelenými stranami velmi ostré. Nemohu než vyjádřit
pohrdání nad pravicovým extrémistou, který najel autem do davu demonstrujících a zranil dvě dívky.
Po skončení filmové projekce se účastníci včetně
několika již přítomných besedujících skupinově přesunuli do klubu Black Pes, kde panoval značný rozruch
a i jistý shon způsobený hlavně zmateným pobíháním
organizátorů. Mezitím se v prostoru před klubem již
scházeli další návštěvníci a vzhledem k tomu, že mezi
nimi již probíhaly vášnivé debaty na palčivá témata toho
dne, nakonec nevadilo, že diskuse začala s půlhodinovým zpožděním, tedy až po sedmé hodině. Po nezbytných, leč velmi krátkých problémech s ozvučením na
pódiu zahájil debatu Jan Devátý svým krátkým proslovem s představením diskutujících a témat, kterých se
měla debata týkat. Byli jimi nakonec: Mgr.Yasar Abu
Ghosh, sociální antropolog působící na FHS UK,
Mgr. Jakub Grygar, PhD. z Fakulty sociologie MU v Brně,
dále Václav Prokůpek, bývalý šéfredaktor novin Špígl a
Pavel z uskupení Antifašistická akce jako zástupce mládeže. Moderování diskuse se ujal předseda kulturní komise, Giuseppe Maiello, PhD.
Na začátku besedy se každý z diskutujících prezentoval krátkým pojednáním k tématům subkultur mládeže, snahy o toleranci a multikulturní soužití ve společnosti, a hlavně otázce rasismu a rasy jako takové,
s důrazem na teoretické i praktické snahy o jeho odstraněník lze
společenského
án
o v i ck é f ó rživota.
u m Poté již nastal prostor pro dotazy z publika, které bylo díky mikrofonu
dobře slyšet, ale ne vždy směřovaly k jednomu z hostů,
a tak bohužel vznikl prostor pro nedorozumění. Zastoupení akademiků slibovalo fundovanou debatu, ovšem
extrémní názory pravicově zaměřeného Václava Prokůpka vzbudily takové emoce v řadách publika, že následný poklidný průběh debaty byl již nemožný. Formulace „vláda silného vůdce“ a „zaveďme národní
korporativismus“ skutečně byly přinejmenším nešťastné. A tak po hodině poměrně klidného kladení dotazů
a odpovědí hostů se situace vyhrotila, a Pavel již nevydržel „propagandistické“ projevy Václava a polil ho vodou. Z publika se ozývaly protesty k řečeným výrokům,
a diskutující začali odcházet z pódia… Situaci zachránil Jan Devátý, který oficiálně prohlásil debatu za ukončenou, vyzval ke klidu a účastníky naladil na to, že za
chvíli začne slíbený koncert. Účast byla poměrně uspokojivá, včetně pomocníků a organizátorů mohlo být přítomno asi tak 200 lidí. Velice si vážíme toho, že v publiku
byl přítomen i pan starosta, spolu se zastupitelem městské části MUDr. Jaroslavem Brabencem.
Tato kulturní událost byla sice velmi netradiční, ale
svým způsobem naprosto ojedinělá, s příslibem prvního krůčku do tmy tam, kde se na jednom prostoru
i přes napětí a názorové neshody setkají lidé z opačných
stran nejen společenského či politického spektra, ale
i kořenů své ideové orientace. Někteří jistě namítnou,
že to je hazard a zbytečné riskování, ale lidé, kteří mají
nejen plné hlavy ideálů, ale i odvahu k jejich naplňování v praxi, se mnou jistě budou souhlasit, že i v dnešní
vykořeněné postmoderní době stojí za to otevřeně komunikovat, věnovat se mládeži jako budoucí generaci
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a podnikat všechno pro to, aby se lidé z opačných stran
ať již fyzického či myšlenkového prostoru znovu a znovu setkávali nad společným dílem.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě této akce,
stejně jako těm, kteří se přišli byť jen zúčastnit. Mé
díky patří i klubu Black Pes a jeho zaměstnancům za
maximální vstřícnost a pomoc při pořádání akce. Potenciál takových prostorů ke konání kulturních událostí
je stejně jako v KC Beseda nezměrný, a ráda bych tímto vyzvala všechny k angažovanosti a spolupráci,
s vidinou vzniku společné komunity a pořádání letního
festivalu pro všechny.
Soňa Hermanová

Pro kandidátky
na Miss Klánovic
Dne 22. září 2007 se bude v KC Beseda konat Charitativní den pro Dětský Domov v Klánovicích pod záštitou
kadeřnického salónu LA FEMME. Součástí programu
bude také soutěž o titul Miss Klánovice, do níž se mohou hlásit dívky ve věku od 14 do 17 let. V rámci soutěže předvedou vlastní prezentaci, jíž se žádné meze
nakladou, a promenádu ve večerních šatech. Startovné je 100 Kč, Miss Klánovice dostane poukaz v hodnotě
2000 Kč na proměnu do kadeřnického salónu La Femme, první vicemiss obdrží poukaz v hodnotě 1300 Kč
a druhá vicemiss v hodnotě 1000 Kč rovněž do tohoto
salónu. Do soutěže Miss Klánovice se můžete přihlásit
na tel.čísle 774 170 259 nejpozději do konce srpna 2007.

Pozvánka na koncert
Městská část Praha 21-Újezd nad Lesy uvádí:
Hudební skupinu

RANGERS (Plavci)

Ve složení: Karel Macálka, Max Presser,
Dušan Reichmann,
Mirek Řihošek, Jan Vančura.

Dne 22.6. 2007.
společenský sál ZŠ Masarykova
Od 19:00 hod.
Cena vstupenek
– 200,-Kč
Pro důchodce cena – 150,-Kč – prodej dr.Dastychová.
Předprodej vstupenek:Knihkupectví nad LesyStaroújezdská 45, a podatelna úřadu.

Jste srdečně zváni.
Zdeněk Voříšek-ÚMČ Praha 21
Mail: deep.zdenal@seznam.cz
Tel: 777 811 331
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klánovické fórum v květnu

Výstava obrazů
Táni Macholdové
Měsíc květen začal v KC Beseda vernisáží výstavy
klánovické výtvarnice Taťjany Macholdové.
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ky popáleninové medicíny ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, které se také díky klánovické výtvarnici a o.s. Bolíto, jež celou akci zaštítilo, proměn i l o v d u b n u t o h o t o r o k u v „ KO U Z E L N O U
NEMOCNICI“ plnou barevných pohyblivých objektů a
her. Můžete se tam svézt na lodi či letět raketou nebo
jen tak v klidu ležet a pozorovat vlak s dvěma vagony, který jezdí pod stropem.

Dubnová výstava
výrobků Dílničky
Výstava prací dětí z Dílničky byla umístěna v Besedě
v měsíci dubnu a o její vernisáži jsme vás informovali
v minulém čísle Klánovického zpravodaje.
Návštěvníci se na této výstavě mohli na vlastní oči
přesvědčit, že děti v Dílničce nemalují pouze obrazy,
ale učí se zde pracovat s různými materiály. Na výstavě byly k vidění pomalované boty – nyní psi, porcelán,
malované hedvábí, ale i umělecky ztvárněné židle, na
kterých se však dá stále sedět. Témata Dílničky se přizpůsobují ročním obdobím i svátkům. V roce 2005 dokonce vyšla o Dílničce kniha „Výtvarné práce s pohádkami“.
Vernisáž této výstavy byla stejně jako vloni hojně
navštívena. Lákadlem pro děti byly také zmrzlinové poháry, poskytnuté dětem (stejně jako v loňském roce)
zdarma provozovatelem kavárny panem Táborským, za
což mu patří upřímný dík.

Květnová výstava obrazů
Na vernisáži a výstavě obrazů Táni Macholdové dne
2. 5. 2207 byly k vidění autorčiny nejkrásnější obrazy
z poslední doby. Výstava je určena lidem, kteří bydlí

Foto Tomáš Hradecký

Slovo o autorce
Táňa žije v Klánovicích již 11 let a její dílo znají minimálně všechny rodiny, jejichž děti navštěvují klánovickou základní školu - je totiž autorkou interiérů malé
budovy Masarykovy školy v Klánovicích, na jejíž malbách se podíleli i sami žáci. Ve škole vede již 8. rokem
svou Výtvarnou dílnu pro 55 dětí od 4 do 15 let a pro
divadlo Náhoda vedené ředitelem školy Michalem
Černým navrhuje a společně s dětmi vyrábí kostýmy
a scénu.
V řadě klánovických domů visí obrazy Táni Macholdové, většinou malované na zakázku. Je také autorkou
exteriérových maleb a dřevěné plastiky v klánovických
soukromých zahradách. Táňa je členkou spolku přátel
školy, který pořádá různé akce pro děti (např. Drakiádu).
Rozhodně se však nedá říci, že by byla „pouze místní“ umělkyní. Je autorkou scénografických návrhů různých divadel i filmových kostýmů a výpravy (např. film
Co chytneš v žitě režiséra R. Vávry). Z interiérových
prací můžeme zmínit nám blízkou cukrárnu v Úvalech.
Za zmínku na tomto místě rozhodně stojí i nejnovější
projekt – realizace interiérů dětského oddělení Klini-

Slunečnice
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v Klánovicích a okolí. Podle vlastních slov chtěla autorka touto výstavou představit své dílo i „sousedům
klánovičákům“, neboť v minulých letech vystavovala
především v centru Prahy a v Kutné Hoře, kde je její
stálá výstava. V Besedě bylo až do konce měsíce května k vidění 20 olejů na plátně, ale také pastely a akryly
v malých i velkých formátech.
„Jsem člověk optimistický a energický“, říká sama
autorka, „doufám tedy, že moje obrazy budou divákovi
či budoucímu vlastníkovi přinášet optimismus a radost
a třeba i dodávat energii“.
Autorčin nejoblíbenější obraz patří k těm inspirovaným přírodou. „Slunečnice“ má pro ni podle jejích vlastních slov zcela zvláštní náboj, dodává klid, soustředění a pohodu v duši.
Na vernisáži výstavy navodili příjemnou atmosféru
skladby představené dvojicí hudebníků Luděk Emanovský (trumpeta ) a Kateřina Judová (kytara).
Výstava byla zaměřena jen na jednu specifickou část
autorčiny tvorby – abstraktní malbu, Táňa se však věnuje také krajinomalbě – výstavu krajiny Klánovic
a okolí plánujeme na příští rok. Pokud by Vás zajímala
další díla autorky, naleznete je na www.tanja.cz.
Martina Petráčková

Politické harašení
v Klánovicích
Horkou letní neděli 20. 5. zavítala do Klánovic Zuzana
Bubílková s populárním satirickým pořadem Politické
harašení.

Foto Tomáš Hradecký
Paní Bubílková se svým typickým břitkým humorem
byla skvělá, její vtipy na adresu našich politiků rozesmály opravdu každého v sále.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali MUDr. Brabencovi za zprostředkování a finanční podporu tohoto
programu.
Martina Petráčková
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9. Klánovický svařák
Dne 9.5. 2007 se v Klánovické besedě uskutečnil již
9. Klánovický svařák. Tentokrát byl jako host pozván
jeden z nejčtenějších českých spisovatelů současnosti, Michal Viewegh. Pořadem jako obvykle provázeli
Jan Nejedlý a Zora Šimůnková a vystoupila hudební
skupina Pilgrim Pimple.

Foto Tomáš Hradecký
Hlavním tématem večera bylo představení Vieweghovy nové knihy „Andělé všedního dne“. Nejprve se ale
moderátoři věnovali starším dílům autora, konkrétně knize „Případ 12. patra“. Michal Viewegh na adresu své
prvotiny sebekriticky pronesl: „Případ 12.patra je můj
naivní pokus o metaforu té doby, nemluvě o stylistických chybách začátečníka.“
K dalším knihám „Názory na vraždu“ a „Báječná léta
pod psa“ autor poznamená, že knihy nejsou jeho deníky. Dodává, že díla nemohou být autobiografická už jen
proto, že ze svých dvou bratrů udělal jednoho: „Dodnes
mi to neodpustili“ směje se Viewegh.

Foto Tomáš Hradecký
Z další knihy „Báječná léta s Klausem“ moderátor Jan
Nejedlý přečetl obecenstvu několik prezidentových výroků z jeho knihy „Na rovinu“. Pan Viewegh jen dodal,
že třetí Báječná léta nepotvrzuje, ale ani nevylučuje.
Večer se pozvolna dostal ke svému vrcholu, a to k novince „Andělé všedního dne“. Autor vysvětlil své světské
pojetí andělů a poté osobně přečetl několik ukázek.
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Po celou dobu, díky dobrým otázkám moderátorů,
trefným odpovědím a vtipnému vyprávění Michala
Viewegha, byla atmosféra v sále příjemně odlehčená a
na celkovém dobrém dojmu měla nemalý podíl i hudební skupina Pilgrim Pimple.
Denisa Kroulíková

Sobotní loutkové divadlo
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nevědí. A pokud jde o kroužek, myslím si, že rodiče by
měli vidět nejenom hromadu věcí od svých dětí. To nemá
stejný efekt, jako když uvidí šest nebo deset prací na
stejné téma. A já osobně pořádám výstavu i kvůli sobě,
abych viděla, že jsem s těmi dětmi něco udělala.
Hana Kučerová, ředitelka školy: Máme ještě jeden důvod, proč pořádáme výstavu – chceme pozměnit názor, že vesnické školy nejsou tak dobré jako školy
městské.

V sobotu dopoledne k nám do KC Beseda zavítala Kolodějská kočovná divadelní společnost se svojí pohádkou „Jak Kašpárek s Honzou vysvobodili princeznu
Majdalenku“. Kromě principálky paní Vlčkové zde účinkoval dětský sbor, který po celou dobu představení
zpíval milé písničky. Dále jsme mohli vidět nádherné
loutky – pana krále, princeznu Majdalenku, čerty, Kašpárka nebo Honzu. Celou pohádku zrežíroval pan Jan
Vinař, který také loutky spolu s dalšími dospěláky vodil. Představení bylo krásné, pobavili se dospělí i děti.
Všichni jsme strávili příjemné dopoledne a krásně jsme
se odreagovali před sobotním obědem.
Alena Nejedlá

Výstava z jirenské školy
V parku KC Beseda proběhla 24. května vernisáž výstavy výtvarného kroužku jirenské školy. Akci připravily paní učitelky Jana
Nová a Martina Šuláková spolu s dětmi,
které kroužek navštěvují. Součástí vernisáže byla také módní
přehlídka, dražba a vystoupení tanečního
kroužku Ditrdance.
Část výstavy se po
vernisáži přestěhovala
do předsálí KC Beseda, kde zůstane do
3. června.
Pořádáte výstavu
s vernisáží poprvé?
Jana Nová
Jana Nová: My vlastně každý rok děláme
výstavu, letos nám to
už ale znemožnily prostorové podmínky. Protože už nás je hodně.
A vystavovat po chodbách školy se nám nezdá úplně dokonalé.
Dříve jsme dělali jednodenní výstavy na školní zahradě. Ale chceme školu ukázat zase
v jiném světle. Třeba
o nás v Klánovicích ani

Martina Šuláková

Součástí vernisáže bude i dražba?
Jana Nová: Děti si buď samy rozhodly, která díla dají
do dražby, nebo dražíme třeba nějaké kopie, u nichž je
možné, aby dítě dostalo originál. Dražba, to je spíše
taková naše legrace, spíše se na to těšíme.
Martina Šuláková: Dražba, to je prostě trošku šrumec a zpestření té vernisáže. Rodiče se dokáží odvázat, ceny šplhají velmi vysoko. Padají takové částky
jako milion. Malé dětičky to volají, pokud něco hodně
chtějí.
Alžběta Dvořáková
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z klánovické knihovny
V časovém úseku, který se pohybuje mezi květnovým a červnovým vydáním Klánovického zpravodaje, jsme
zakoupily do Místní knihovny velký počet knih, proto zde některé tituly nejsou uvedeny.

Beletrie pro dospělé:
Hermary-Vieille:
Cartland, Barbara:
McClure, Ken:
Urban, Miloš:
Dvořák,Otmar:
Küppers,Topsy:
Bradbury, Ray:
Carter, Jimy:
Clarke, Arthur C.:
Waugh, Evelyn:
Thomas, Gordon:
Škvorecký, J.:

Madame du Barry
Zázrak v Mexiku
Kovadlina
Mrtvý holky
Oči baziliška
Messing. Stalinův jasnovidec
Zbavme se Constance
Sršní hnízdo
Město a hvězdy
Černá potvora
Den, kdy praskla bublina
Příběh neúspěšného tenor-saxofonisty a Nataša, pícníci a jiné eseje
Řeháčková, Věra: Bojím se svého syna?
Cílek,Václav:
Borgesův svět
Charmy, Daniil:
Čtyřnohá vrána a nové taškařice
Donleavy, J.P.:
Zrzoun
Simmel, J.M.:
I když se směju, musím plakat
Cooksonová, C.:
Tajemství Harrogate
Marsé, Juan:
Jěštěrčí ocásky
Harrisová, Joanne: Gentlemani a hráči
Hessová, Anna:
Panny a netvor
Márquez, G.:
Dobrodružství M. Littina…

Maíová, Muchtár: Zneuctěná
Kupka, Jiří S.:
Záhadný Mistr Theodorik
Frýbort, Pavel:
Vyjednávač
Váňová, Magda:
Tereza
Nosková, Věra:
Obsazeno
Rulf, Jiří:
Stvořitel času
Bauer, Jan:
Milostné aféry minulých staletí
Dvořáková, Petra: Proměněné sny
Denemarková, Radka: Peníze od Hitlera
Green,Simon:
Morituri, 3. část
Viewegh, Michal: Andělé všedního dne
Smith, Willbur:
Řeka Bohů
Atwoodová, Margaret: Penelopiáda
Cohen, Albert:
Milá Páně
Pujade-Renaud, Claud: Macecha
Jongová, Erica:
Desátá múza Sapfó
Fulghum, Robert: Co jsem to proboha udělal?
Czernin, Monika:
Žila jsem příliš krátce
Nothombová, Amélie: Milostná sabotáž
Wallace, Irving:
Zázrak
Detektivní příběhy:
Harold-Eagles:
Wilson, Charles:
Cimický, Jan:

Ukradený mikročip
Temný spánek
Diagnoza: Náhlá smrt

Klánovický zpravodaj

Tremayne, Peter:
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Petersová, Ellis:
Christie, Aghata:
Grahamová, Caroline:
Sanders, Lawrence:
McBain ,Ed:
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Dým ve větru
Panna v ledu
Schůzka se smrtí
Duch ve stroji
Vražda v bludišti
Škola zabíjení

Naučná literatura:
Školní slovník světových spisovatelů
Jones, C.:
Matematika na dlani
Borovička, V.P.:
Sekty satanských bohů
Kořínek:
Ministáty Evropy
Kalbagová, Asah: Webová stránka
Kingsbury, Noel:
25 výsatbových plánů
Mydlíková, Baška: Inspirace pro šikovné ruce
Křížkové výšivky
James, Louis:
Vídeň
Dostal, Jaroslav:
Maďarsko
Provence. Azurové pobřeží
Skostsko
Cvrkal, Zdeněk:
Írán
Neumannová, Maria: Krásné vlasy
Chaloupka,Vl.:
Česká kuchařka
Clinton, Bill:
Můj život
Malachi, Tau:
Marie Magdalena
Koverii-Weberová: Ozdravná masáž
Eckert, Klaus:
Tisíc lokomotiv
Heil, Carsten:
Tisíc motocyklů
Bobek, Miroslav:
Odhalení. Trochu jiná reality show.
Navrátilová, Magda: Stoprocentně svěží
Feigin,Valery:
Cévní mozková příhoda
Barrow, John:
Kniha o nekonečnu
Sommer, Petr:
Svatý Prokop
Literatura pro děti:
Killworth,Garry:
Atika
Růžička, Oldřich: Hasiči
Carman, Patrick:
Elyonova země
Dahl, Roald:
Jirkova zázračná medicína
Lewis, C.S.:
Kosmická trilogie
Birdsallová, Caroline:Panderwickovi
Provazníková, Věra: Elce pelce kotrmelce
Procházková, Iva: Myši patří do nebe
Breuil, Jacques:
Filipova dobrodružství
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o výtvarný artikl, ale také o pravidelnou četbu jako
o nezbytnou součást budoucího studia.
Z časopisů, které odebíráme, bychom rády upozornily na literární revue Host a na měsíčník Dům a zahrada, který doplňujeme nákupem knih s tematikou věnovanou zakládání a uspořádání zahrad.
A ještě upozornění čtenářům:
Během prázdninových měsíců, v červenci a srpnu,
bude knihovna otevřena - tak, jako každým rokemv pondělí od 15 do 19 a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin.
S radostí můžeme konstatovat, že se nám stále hlásí noví čtenáři, pouze za prvních čtrnáct dní měsíce
května jich přibylo devět.
Těšíme se na vaše návštěvy
Milena Klasová a Jitka Frýdmanová

sportovní okénko

Z fotbalových bitev
Jarní část mistrovských soutěží je v plném proudu. Jak na trávníku bojují klánovické týmy všech
věkových kategorii? Přinášíme pravidelnou dávku
informací, které nám poskytl předseda FK Klánovice Michal Fuchs.
- Mužstvo Mini (ročník 2000 a 2001) ještě nehraje
žádnou soutěž. Zatím sbírá zkušenosti v přátelských
zápasech. Proti Dukle měli nejmladší klánovičtí fotbalisté stálou převahu, jenže jim chyběl brankář (chytal
hráč z pole). To rozhodlo o prohře 3:6. V dalším dvou
kláních si mrňousové poradili s Vršovicemi. Nejdřív 10:2
(góly: Svoboda 5, Půta 2, Gabriel, Dašek, Chaloupka)
a poté 4:2 (Svoboda 2, Půta 2)

Naučná literatura pro děti:
Astronomie
Genetika
Ekologie
Daňková,H.:
Veselá matematika s bajtíky
King,Daniel:
Šachy pro děti
Fučíková, Renáta: Karel IV.
Sagnerová, Karin: Umění secese –Jak je poznáme
Z ostatních aktivit knihovny bychom rády upozornily
na novou výstavu v čítárně, která je uspořádána z díla
tří akademických malířek, a to Moniky Ševčíkové, Gizely Šabokové a Jany Budíkové.
Pro žáky 2. A třídy uspořádala Jitka Frýdmanová poutavé seznámení se s knihovnou, jejím provozem a obsahem, které přispěje k zájmu dětí nejen o knihy jako

- Žáčkové Mini 8 pečlivě sbírají body. V Radonicích
zvítězili 8:0 (Staněk 3, Popelka 2, Famfulík, Novák,
Kutzendorfer). Na domácím hřišti remizovali s Kolovraty
2:2 (Popelka, Rut). Plichtou skončil také zápas
v Hostivaři – 4:4 (Popelka 3, Halász). Je zajímavé, že
v této věkové kategorii končí utkání bez branek: klánovický potěr remizoval 0:0 doma s Vinoří a poté v Podolí.
- Se střídavými úspěchy hraje Mini 10. I přes velký
tlak v závěru utkání remizoval náš tým doma s Kingem
2:2 (Fidranský 2). Skvělý zápas sehrál v Horních Mě-
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cholupech, bohužel prohrál 0:1 vlastním gólem v závěru.
Malá tragédie, ale to se někdy stává starším a slavnějším. Na pískovém hřišti ve Zbraslavi klánovické mužstvo bohužel podlehlo 1:7 (Šimek). Doma s Chodovem
však zvedlo hlavu a zvítězilo 2:0 (Staněk, Palata).
- Mladší žáci nastoupili doma proti Dukle konečně
v nejsilnější sestavě a zvítězili 4:1 (Utěšil 3, Volek).
Hned druhý den sehráli přeložené utkání na Unionu
s výsledkem 0:0. Volek běžel dvakrát sám na brankáře
a nedal. Ke konci utkání domácí naštěstí neproměnili
přísně nařízenou penaltu.
V domácím utkání s Motorletem naši nastoupili bez
čtyř hráčů základní sestavy a bylo to znát, podlehli 1:5
(Volek). Prohru si přivezli i z Meteoru – 0:2. Také domácí klání s Podolím skončilo neúspěšně – 1:3 (Utěšil).
- Starší žáci po dobrém výkonu vyhráli doma nad Dol-
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dost divoký. Než se naši rozkoukali, bylo to 0:3. Těsně
před půlkou snížili z přímého kopu. Ve druhém poločase se hra Klánovic znatelně vylepšila a nastal zázračný obrat na konečných 4:3 (Beran, Škvor, Hála, Pospíšil). Výsledek mohl být ještě výraznější, sudí totiž
neuznal gól Šafuse a vítězové nevyužili tři velké příležitosti. Poděkování patří fanouškům, kteří vytvořili skvělou (a svým způsobem vtipnou) atmosféru a hnali tak
mužstvo k vítězství. Nad Podolím C vyhrálo mužstvo
Klánovic 2:0 (Pospíšil a vlastní). Opět neproměnilo
spoustu šancí, což se mu nevyplatilo v následujícím
kole v Šeberově, kde podlehlo 1:2 (Šteffel). V dalším
zápase doma s přehledem přehrálo Lipence 5:0 (Pospíšil 2, Škvor, Šafus, Vojtíšek)
- Stará garda opět trápila svaly a kosti. V domácím
střetnutí s Mukařovem zaslouženě remizovala 1:1 (Kadleček). Proti týmu z Říčan naši „senioři“ nastoupili
velmi oslabeni a podlehli 1:3 (Duchlev).
Jiří Karban

Stolní tenis TTC Klánovice
Konec soutěžní sezóny 2006/2007

ními Počernicemi 1:0 (Machalický). Na hřišti Unionu Vršovice B zaslouženě prohráli 1:4 (Fouček), domácí se
posílili hráči z áčka. Zápas s Kolovraty na domácím hřišti,
to už byla jiná káva. Klánovičtí hráli v nejsilnějším složení a předváděli líbivou hru, nakonec soupeře převálcovali 8:1 (po dvou gólech Heřmánek, Maiello, Tříska,
Svoboda). Bez nemocných opor podlehli v Dolních Měcholupech 2:4 (Šilhán, Nejedlý), kdyby však hosté využili sedm vyložených šancí ve druhém poločase, mohlo
být všechno jinak. Domácí zápas s Unionem byl smůlovatý, klánovický tým nevyužil dvě tutovky a navíc mu
byla upřena penalta, utkání skončilo 1:1 (Fouček).
- Dorostenci nebyli ve své kůži. Nejprve podlehli druhému celku soutěže Slovanu Bohnice 1:4 (Dolejška)
a poté s vedoucími Horními Měcholupy prohráli doma
dokonce 0:10. Činovníci klubu byli rozčarováni z přístupu
hráčů a zápas měl mít dohru v podobě osobních pohovorů s celým mužstvem. Pouze tři hráči odvedli maximum možného – brankář Vojtěchovský, Dolejška a Prošek. Další prohru dorostenci utrpěli na hřišti Loko Vltavín
– 0:2. Utkání s dobrým výkonem a vítězným koncem
jsme zaznamenali až v Kolovratech – 2:1 (Dolejška 2).
- A-mužstvo si v průběžné tabulce udrželo druhé místo. Na domácí půdě porazilo Kačerov 3:1 (Šteffel,
Šafus, Škvor). Nebýt špatné koncovky, mohli klánovičtí vstřelit další tři góly. Další zápas, s PSK Union, byl

Dvě mládežnická družstva a šest družstev dospělých
ukončilo se střídavými úspěchy své mistrovské soutěže.
DOROSTENCI se kvalifikovali do elitní soutěže
a v ní si nevedli rozhodně špatně, i když na umístění
mezi nejlepšími nemohli pomýšlet. Většina dorostenců
v této soutěži hraje stabilně vysoké soutěže dospělých,
a tak naši borci ve složení Tomáš Kárník, Dan Raiser
a Adam Šťastný byli sice ostatním družstvům důstojnými soupeři, ale na „Přeborníka Prahy” to letos ještě
nebylo.
STARŠÍ ŽÁCI ve složení Petr Šebesta, Richard Krchov, Jan Jirát, Pavel Verner a Dan Blábolil se do své
elitní skupiny z kvalifikace nedostali, k postupu jim
chyběl jediný bod. Hráli tedy 2.třídu a bez porážky zvítězili. Tato soutěž trpí velkou fluktuací, spousta utkání
družstev bylo odloženo z nejrůznějších důvodů, nesehrán zůstal velký počet zápasů. Důvodů je několik. Většina družstev nemá v této třídě hráčskou vyrovnanost,
většinou mají jen jednoho hráče, který boduje, zbylí dva
jsou jen „do počtu”. Ti dobří starší žáci již také hrají
soutěže dospělých a hrát dvakrát v týdnu je pro ně velká zátěž. A když nastane chřipkové období, odkládá
se jedno utkání za druhým, protože oddíly mají úzký
kádr hráčů. A v neposlední řadě, jako tento rok, se několik družstev úplně rozpadlo.Snad nastávající konference PSST přijme účinná opatření ke zlepšení stavu
v mládežnických soutěžích.
Hráči DIVIZE po loňském vystoupení, kdy skončili
na 5.místě, svůj úspěch nezopakovali a letos bohužel
sestupují. Příčin je několik, ale ta nejpodstatnější je,
že naše „dvojka”, hráč Martin Matějka, odjel za prací
do Irska a mezeru po něm se nepodařilo zacelit. Hráčům z béčka (Hanzal, Kuba), kteří loni v divizi bodovali, se letos tak nedařilo a Martin Fexa, loni „hvězda“
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divize, sehrál jen několik zápasů a výrazně se neprosadil. A když jednička týmu Jarda Chvojka chyběl
z pracovních důvodů v některých klíčových zápasech,
mohl Milan Branžovský jako kapitán jen smutně přihlížet pádu družstva do spodních pater tabulky.
1.TŘÍDA jako druhá nejvyšší soutěž v Praze se našim hráčům celkem vyvedla, po celou dobu patřili
k lídrům této skupiny a třetí místo je velkým úspěchem.
Hráli ve složení: kapitán Petr Hanzal, Milan Kuba, Tomáš Hudek, Honza Brothánek a Tomáš Kárník. Zvláště
Tomáš Kárník, který zaskakoval i v divizi, udělal za
letošní rok výrazný herní pokrok a jistě se stane v příští sezóně základním hráčem vyšších soutěží.
Hráči 2.TŘÍDY pod vedením kapitána T. Kárníka měli
pomalý “rozjezd” a začátek soutěže nebyl podle jejich
představ. Nicméně v průběhu soutěže přidávali na tempu, jeden čas byli dokonce na 3.místě, ale konečné
6.místo odpovídá optimální výkonnosti tohoto družstva.
Další hráči, kteří se o toto umístění zasloužili, jsou
Honza Pospíšil, Martin Jiroš a z nižších tříd zaskakující Roman Hrdlic a Dan Raiser.
4.TŘÍDA – POSTUP
Celou soutěž jasný lídr soutěže si postup do 3.třídy
zkomplikoval zbytečnou prohrou ve Stodůlkách. A tak
rozhodovalo poslední utkání s družstvem Pankráce. Toto
utkání probíhalo ve velmi vypjaté atmosféře, obě družstva měla ve svých řadách po jednom novém hráči. Nám
stačilo k postupu remizovat, domácí museli vyhrát.
Shodou okolností v prvním zápase proti sobě nastoupily obě nové posily. Honza Boubelík (neprohrál, 4 body)
nedal ale domácímu hráči sebemenší šanci a vyprovodil ho od stolu 3:0. Další body připojili Slávek Hrabal(2),
Dan Raiser(2) a Roman Hrdlic 1 bod. Déčko hraje ve
složení: Roman Hrdlic – kapitán, Slávek Hrabal, Dan
Raiser, Mirek Červeňák, Jirka Chroustovský a nový člen
družstva Honza Boubelík.
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dách. A že není každý rok posvícení? Inu, to platí obecně a my jen doufáme, že v sezóně 2007/2008 budou
naše družstva opět bodovat o příčky nejvyšší a dobře
reprezentovat Klánovice.
Činnost oddílu podporuje finančně MÚ Klánovice.
Zapsal Jiří Lacman

Pár řádek od rybářů
Vážení čtenáři a přátelé Petrova cechu. Chtěl bych touto cestou připomenout činnost Místní skupiny Českého rybářského svazu a podělit se o to, čím my rybáři
žijeme, co nás zajímá i co nás trápí.
Úvodem bych rád hned dvakrát poděkoval místnímu
zastupitelstvu. V první řadě za vstřícnost při projednávání smlouvy o pronájmu rybníků Na Placinách. Zvláště díky zástupci starosty JUDr. Duškovi byly po pětačtyřiceti letech existence rybníků konečně narovnány
majetkoprávní vztahy mezi obcí a rybářským svazem.
Náš další dík patří za poskytnutí grantu pro dětské závodní družstvo. Naši malí rybáři se obci dlouhodobě
odvděčují úspěšnou reprezentací – obsadili jsme 1., 3.
a 4. místo v kraji a 13., 16. a 17. umístění v celorepublikových závodech. Peníze z grantu budou využity i na
pořádání závodů, které každoročně pořádáme pro klánovický Dětský domov. Letos se tato dobročinná akce
uskuteční v sobotu 2. června. Hned den poté, v neděli,
pak pořádáme náborovou soutěž pro děti „Chyť si svoji
první rybu“. Malí zájemci o rybářský sport jsou srdečně
zváni. Bude jim poskytnuto vybavení i poučení, naši
členové zajistí potřebný dohled, připraveno bude i malé
občerstvení. Tyto akce bychom samozřejmě nemohli
konat bez sponzorů, kterým i touto cestou děkuji.

5.TŘÍDA -skupina A.
Hráči hrají soutěž teprve druhým rokem a za tu dobu
udělali výrazný herní pokrok. Posíleni o dorostence
Adama Štědrého nakonec získali 30 bodů, když 4x vyhráli a 2x remizovali. V kádru družstva se vystřídali tito
hráči: Petr Radechovský-kapitán, Luděk Hájek, Adam
Štedrý, David Michálek, Láďa Papež, Petr Kárník a Karel
Rozhon.
5.TŘÍDA skupina C – POSTUP
18 vítězných utkání, jedna remíza, 53 bodů, skóre
179:40 hovoří zcela jasně o tom, že jsme v této skupině neměli v sezóně rovnocenného soupeře. Všechna
družstva jsme přehrávali zcela jasně, nejhorší výsledek (kromě remízy) byl 10:4. Tedy oprávněný postup do
4.třídy. O úspěch se zasloužili: J. Lacman – kapitán,
Jirka Dušek, Dan Raiser, Mirek Červeňák, Petr Šebesta a Standa Tichý.
Co říci závěrem. Dva naše oddíly postoupily do vyšších tříd, dva hrály velmi důstojnou roli ve svých tří-

Kromě pořádání soutěží a práce s mládeží spočívá
činnost našeho spolku hlavně v nemalé péči o nám svěřené rybníky. Energie investovaná do údržby a oprav
se nám však bohatě vrací. Kdo někdy rybařil, dá mi
jistě za pravdu.
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A co nás rybáře netěší? Naše rybníky se nalézají na
území Přírodní rezervace Klánovický les. Mrzí nás proto, že se v jejich okolí mnozí spoluobčané podle toho
nechovají. Po lesních stezkách i mimo ně se prohánějí
mladíci na motorkách, do lesa vjíždějí automobily, cesty
jsou devastovány koňmi. Chybí úcta k prostředí lesa.
Co se nás pak dotýká ještě citelněji, je nerespektování
zákazu volného pohybu psů a zvlášť jejich koupání
v rybnících. Pes bývá nositelem kokcidiózy (parazitárního onemocnění), která jemu samotnému neškodí, ale
pro ryby je přímo zhoubou. Na loňském úhynu 150 kusů
kaprů mělo jistě i toto svůj podíl. Chtěl bych apelovat
na zastupitelstvo, aby se v součinnosti s městskou
policií snažilo tyto nešvary potírat.
Richard Hladík,
předseda MS ČRS, MO ČRS Žižkov II

klánovický gen

Náš soused z Kalifornie
V loňském roce pořádal náš spoluobčan, kytarista Tony
Ackerman, v KC Beseda velmi hezký koncert. Předběžně jsme se již tehdy domluvili na rozhovoru pro Klánovický zpravodaj, ale nakonec až jeho další klánovický koncer t (tentokrát spolu s pianistou Martinem
Kratochvílem) byl impulsem, který nás přivedl k velmi
zajímavému povídání. Zdá se mi totiž, že nejpřínosnější setkání mohou být právě ta s lidmi z jiných zemí či
dokonce jiných kulturních prostředí, neboť při nich se
můžeme dozvědět nejvíce nového a můžeme to porovnat s našimi pohledy na svět.

foto: J.Luca Ackerman
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Pan Ackerman navštívil Prahu poprvé v roce 1965,
když mu bylo patnáct let. Jeho otec, povoláním kunsthistorik, vyjel s rodinou do Evropy, aby jí ukázal překrásné památky i železnou oponu. Zájem o tenhle kontinent mladého muže už neopustil, často sem jezdil, ve
škole studoval ruštinu.
V roce 1970 poznal ve Spojených státech emigrantku
z Československa Helenu, vášnivě se do ní zamiloval
a jak sám říká, tahle láska ho naplňuje dodnes. Československo se tak dostalo na první místo mezi oblastmi
jeho zájmu v Evropě, zajímaly ho události roku 1968, sháněl o nich všemožné informace. V 70. letech studoval
v Římě klasickou kytaru, přičemž asi dvakrát ročně do
Československa jezdil, takže tzv. normalizaci viděl docela zblízka. V roce 1971 navštívil v pražské Redutě koncert Martina Kratochvíla, který ho už tehdy velmi zaujal.
V r. 1977 se vrátil do Států, bydlel v Kalifornii, narodili se mu dva synové, studoval hudební vědu, v roce
1982 získal v oboru doktorát na univerzitě v Santa Barbaře. Následujícího roku dostal stipendium ke studiu
soudobé vážné hudby v Praze. V Malostranské Besedě se znovu setkal s Martinem Kratochvílem (ten tam
tehdy účinkoval s pořadem Klinika doktora Q). Zahráli
si spolu blues a navzájem si natolik porozuměli, že se
snadno domluvili na spolupráci.
Pan Ackerman si pobytové vízum v Praze několikrát
prodloužil. I když většina Čechů vzpomíná na osmdesátá léta jako na období nehybnosti - postupně se již
v téměř všech ostatních státech komunistického tábora začínalo něco měnit, jen v Československu bylo
pořád všechno stejné - jako hudebník i pozorovatel kultury tu Tony Ackerman zažíval zlaté časy. Na scéně se
objevovali noví písničkáři. Protože mnozí z nich nesměli
vystupovat v Praze, sjezdil tehdy skoro celou republiku, aby mohl navštívit jejich koncerty. „Od té doby obdivuji českou schopnost najít si i v tak nesvobodném
režimu svůj mikrosvět – a třeba nápadité politické vtipy.“ V roce 1988 spolu s Martinem Kratochvílem založili vydavatelství Bonton, jehož hlavním úkolem bylo
právě razit cestu pro mladé písničkáře. Postupně ale
i u něj převážil pocit, že se v Československu jen tak
nic nezmění, a začátkem roku 1989 se připravoval
i s rodinou k návratu do USA. Než však stačil odjet,
přišel „listopadový uragán“ a veškeré podmínky – včetně těch pro kulturu – se zásadně změnily. K tomu poznamenává: „Západní civilizace prošla mnoha lety svobodného vývoje a Češi ty všechny změny přijali
z historického hlediska během okamžiku. Přitom se mi
vůbec nezdá, že by tím byli nějak traumatizováni.“
Když se po revoluci rozhodli v Československu zůstat, začali se manželé Ackermanovi shánět po nějakém místě k trvalému bydlení. Shodou náhod jim byla
nabídnuta vila s velikou zahradou v Klánovicích a ta je
okouzlila. Dodnes tvrdí, že to byla nejlepší koupě jejich
života. Vilu nejprve rekonstruovali, pak pronajali a od
roku 1994 tu bydlí sami. Jejich synové mají dvojí státní
občanství (americké i české), starší se vrátil do Států,
mladší žije v Praze.
V současné době je hlavním zaměstnáním p. Ackermana výuka na Mezinárodní škole v Praze v Nebušicích. Tato soukromá škola vychovává žáky ve věku od
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3 do 19 let, převážně cizince, ale přibližně z jedné desetiny rovněž Čechy. Tony Ackerman tady učí na gymnáziu filosofii, dějiny a teorii hudby, sborový zpěv a hru
na kytaru. Výuka v malých skupinách po cca 12 žácích
probíhá v angličtině a klade důraz na vývoj mladého
člověka co možná „v celku“, aby získal tvůrčí i fyzické
schopnosti i mravní zásady a stal se dobrým občanem
celého Světa. Zároveň si žáci mohou přímo na příkladech uvědomit, co je rozdílné i společné v jednotlivých
jazykových nebo národních prostředích.
Když se Ackermanovi přistěhovali do Klánovic, zajímali se také o místní život. Pan Ackerman uspořádal
i s M. Kratochvílem dva koncerty v KC Beseda v době,
kdy ho provozovala pí. Vajceová, a loni sám jeden koncert v rámci Klánovického fóra. Letos zahrál opět
s M.Kratochvílem a z reakce početného publika bylo
zřejmé, že se vystoupení líbilo. Jak sám v žertu poznamenal, koncerty v Besedě mají tu velkou výhodu,
že odpadají starosti se zajištěním dopravy a ubytování.
Zeptali jsme se také na jeho postřehy z Klánovic
i srovnání s jinými místy a časy: „Klánovice mají své
kouzlo a měly by si ho uchovat. Globalizace se rychle
šíří a to osobité se přitom ztrácí. Nelíbí se mi nové
velkosklady ani satelitní městečka vznikající v okolí –
těm právě chybí určitý „duch“. Svět pro svou pestrost
potřebuje drobné komunity, malé obchody, hřiště, místa, kde se lidé budou setkávat.“
V této souvislosti zaznělo i téma v Klánovicích velmi
aktuální – kácení lesa pro výstavbu golfového hřiště. Tady
má pan Ackerman docela jasný názor: „Z podobných případů v Americe jsem se poučil, jaké ekologické dopady
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golf má. Vzhledem ke stále naléhavější nutnosti ochrany přírody je pro mě tenhle projekt naprosto nepřijatelný.“
Závěrem našeho povídání vyjádřil pan Ackerman
svou radost nad tím, že ho k nám běh života přivedl:
„Jsem nesmírně vděčný za to, že mohu bydlet v tak
krásném místě, jako jsou Klánovice. Mají svou osobitou atmosféru, mnoho zajímavých domů i zákoutí
a vzduch tu voní lesem.“
Tomáš Ruda

objektivem Tomáše Hradeckého
Tohoto psa jsem dnes, 7.5.2007, potkal v lese, když
jsem šel na golf. Již jsem ho viděl několikrát v lese, ale
nepodařilo se mi ho vyfotit, až dnes na cestě. Vypada
jako vlkodav.
Tomáš Rudolf Hradecký

anketa
„Jak byste nejraději strávili léto? Jak si představujete ideální prázdniny?“

Paní Jonková: Ideální trávení léta? Asi ne jednotvárně.
Aby tam byl nějaký pohyb,
cestování, aby to bylo pestré.
A aby to bavilo i děti, to hlavně.

Paní učitelka Šimková:
Ideální léto? Chodit na výlety,
když je hezky, když je sluníčko. Jsme na chalupě v Krkonoších, tam je to fajn.

Pan učitel Žák: Švýcarsko,
3000 metrů nad mořem, chaloupka, bernardýn, pivo a dvě
krásné Srbochorvatky.

Pan Ramert: No, se svými
vnuky, někde u vody nebo na
horách, podle toho, jak by
chtěli. Ale zásadně s děckama.
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Paní vychovatelka Paldusová: Cesta kolem
světa.
Eliška: Na koních. V Austrálii. O prázdninách mamince taky pomáhám s úklidem.
Na to se těším.

Paní Hamáčková: Krásné počasí, hodně koupání,
výlety.

Tomáš: Já bych si chtěl
moc dobře užít prázdniny,
chtěl bych jezdit na nějaké
dovolené a někam s kamarády, na nějaké návštěvy.

Anetka: Já se ráda koupu.
Taky hodně jezdíme na výlety, protože máme volno.

Připravily
Lydie Boukalová a Alžběta Dvořáková

Dětem
V červnovém Zpravodaji jste našly poslední, čtvrtý díl mapy Klánovic. Pokud někdo z vás mapu slepil a doplnil,
může ji pro nás nechat v klánovické knihovně. Knihovna je otevřena:
Pondělí
15 – 19
Středa
13 – 17
Čtvrtek
9 – 11
Sobota (sudý týden)
9 – 11
Prosíme, nezapomeňte se podepsat. Mapy vystavíme v KC Beseda a zanedlouho vám je vrátíme spolu s malou
odměnou.
Lydie Boukalová a Alžběta Dvořáková

Řetězovka
Místo z tajenky patří do severovýchodní části mapy:
1– 2
2– 3
3– 4
4– 5
5– 6
6– 7
7– 8
8– 9
9 – 10
10 – 11
11 – 1

část těla slona
ten, kdo se vydává na lov
tři navzájem propletené prameny vlasů
psací potřeba
velmi kyselá tekutina
náplň do počítačové tiskárny
zvíře s klepety
pokladna
trnitý strom
zvuk určité výšky
nevděčnost
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n á z o r y, k o m e n t á ř e , p o l e m i k y

Návrat domů z golfu
lesní cestou
Po 15. hodině jsem šel domů z golfu po lesní cestě.
Najednou proti mně pán táhl větve ze zahrádky a jal se
je uskladnit do lesa. Bohužel jsem jej nemohl vyfotit,
protože mi funguje jen levá ruka a v té jsem měl ešus
s jídlem. Měl jsem docela hlad a o jídlo jsem nechtěl
přijít, tak se stalo, že pána nemám zvěčněného. Pouze
vím, z které zahrádky jsou větve. Už jednou jsem psal,
že někteří lidé z Lovčické a Blešnovské ulice si dělají
z lesa popelnici na odpad.
Tomáš Hradecký
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dovolit je „kádrovat“ podle pouček platných ve „velké“politice.
Na závěr bych chtěl – jako již tradičně – požádat vás
– občany, čtenáře – o odezvu: Pokud vás něco hněte,
nebo naopak těší, napište o tom, nebo alespoň dejte
vědět někomu z redakce. Věřím, že mou prosbu vyslyšíte a že i Giuseppe Maiello se ve svých příštích příspěvcích zaměří více na konkrétní události na poli kultury v Klánovicích.
Tomáš Ruda,
šéfredaktor KZ

Z bloku občana
●

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme si v rubrice Zprávy z výborů
a komisí mohli přečíst názory předsedy Kulturní komise Giuseppa Maiella na to, co máme zlepšit při vydávání Klánovického zpravodaje.
Předně bych se chtěl čtenářům omluvit, že příspěvek
vyšel v této rubrice, i když svým obsahem patří do Názorů, komentářů a polemik. Rád bych také vysvětlil, proč
mám na zmíněnou problematiku docela odlišný názor. Předesílám, že nemám důvod Giuseppa podezírat z nějakých
postranních úmyslů, chci věřit, že to, co napsal, má
být jeho příspěvkem k „ještě lepším Klánovicím“.
Mám ale obavu, že myšlenky v článku obsažené (kritika faktu, že dva členové redakční rady jsou zároveň
zastupiteli, z pozice obecných politologických pouček)
situaci v Klánovicích vůbec neodrážejí. V obecním tisku a tím i v komunální politice se pohybuji od roku 1990,
proti učebnicovým poučkám platným ve velké politice
mohu tedy postavit sedmnáctiletou zkušenost.
Myslím si, že práce v Redakční radě i v Zastupitelstvu má být především službou. V normální situaci (za
kterou mimochodem nepovažuji znásilnění místní pobočky jedná politické strany k špatně zastírané podpoře podnikatelských zájmů – ale o tom teď mluvit nechci) přes Zastupitelstvo ani Zpravodaj nikdo svou
profesionální kariéru nebuduje, všichni jsme spíše „nadšenými amatéry“ a nezastírám, že nás tahle činnost
vesměs docela baví. Jsem vděčný za všechny přispěvatele a necítím nejmenší problém v tom, jsou-li nebo
nejsou členy Zastupitelstva.
Přiznávám, že pokud jsem byl zároveň redaktorem
KZ i členem ZMČ, považoval jsem to za velkou výhodu, ne za problém. To, že jsem do posledního zastupitelstva zvolen nebyl, mi přes výbornou spolupráci
s p. starostou Hrabalem působí při vydávání Zpravodaje určité praktické potíže – přeci jen jsem teď od vlastního dění trošku dál. Obecné poučky (např. ty o mechanismech na kontrolu demokracie) sice asi znějí hezky,
myslím si ale, že pokud daný člověk pracuje odpovědně v Zastupitelstvu i v Redakční radě, je to pro Klánovice jistě přínosné. Nemáme tu tolik lidí schopných
a ochotných pro obec něco udělat, abychom si mohli
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Jako člen zdejší ZO ČSOP jsem se zúčastnil pravidelného jarního úklidu lesa, který již mnoho let pravidelně provádějí mladí ochránci přírody z oddílu STOPA
pod vedením manželů Macháčových. S potěšením
musím konstatovat, že v nalezeném odpadu výrazně ubylo různých nepotřebných věcí z domácností,
které dříve lidé odkládali do lesa, a zůstal prakticky
jen odpad „turistický“ – papíry, plechovky a láhve od
nápojů, krabičky od cigaret. Druhé konstatování již
tak potěšitelné není. Dostal jsem na starosti skupinu
dětí mající uklidit jihovýchodní část Klánovického
lesa, do které obvykle nechodím. Díky tomu jsem až
nyní viděl obrovské holoseče – výsledek hospodářské těžby dřeva v této lokalitě, včetně mohutných
pařezů po statných dubech, původní to dřevině
Klánovického lesa. Ono je naneštěstí dubové dřevo
podle aktuálních ceníků ekonomicky velmi zajímavé
- 1 m 3 kvalitního truhlářského řeziva z dubu lze prodat až za 20.000 Kč bez DPH! Troufám si tvrdit, že
kdybychom udělali aktuální letecký snímek celého
Klánovického lesa, museli bychom objektivně přiznat,
že na nyní vytěžená území by se vešlo možná i několik golfových hřišť… Přitom je nám soustavně prezentováno jakékoliv odlesnění pro golfové hřiště jako
katastrofický zásah, ale ve skutečnosti je již nyní
v tichosti odlesněno několik desítek hektarů
v důsledku hospodářské těžby dřeva! Kupodivu to
nikomu nevadí - zřejmě ani lesu samotnému ...
Odpůrci golfu asi potřebují mít Lesy ČR na své straně, proto jsme u nich svědky velmi selektivní ochrany přírody, kdy případné poražení každého stromu
za účelem zřízení golfového hřiště je mediálně prezentováno jako zločin, který ohrozí celistvost lesa,
ale těžba holosečí za účelem prodeje dřeva na pilu
je v tichosti přehlížena. Přitom opětovné zalesnění těchto holosečí do podoby vzrostlého celistvého
porostu je otázkou cca 40 let, obnova některých dubin do vytěžené podoby možná 100 až 150 let. Argument o dočasnosti odlesnění v případě těžby oproti
trvalému odlesnění pro golf tak příliš neobstojí. Desítky let probíhající těžba ovšem na druhou stranu dokazuje, že holoseče zřejmě lesu objektivně nevadí…
Podle vyjádření ing. Loserta má dopravní značení
přechodu u učiliště zklidnit dopravu. Škoda, že pan
předseda dopravní komise sám neřídí auto. Možná by
zjistil, jakou nepříjemnou překážku nechal instalovat
pro všechny, kteří odbočují z Axmanovy ulice doleva.
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Poté, co neprošel veřejný videozáznam zasedání
zastupitelstva, připravuje se další okleštění veřejné
informovanosti. Pan starosta chce výrazně omezit
obsah zápisů ze zasedání zastupitelstva. Zřejmě si
neuvědomuje, že zápis má dva účely. První je čistě
právní – v tom případě stačí opravdu zaznamenat
jen usnesení. Druhým účelem je ovšem poskytnout
občanům oficiální informace o tom, jak jednotliví jimi
zvolení zastupitelé konkrétně hájí jejich zájmy.
A k tomu již rozhodně nestačí zaznamenat usnesení, je třeba znát i diskusi a protinávrhy. Volební program pana starosty a jeho 1. zástupce přitom sliboval něco úplně jiného: „…kvalitní odpovědná a řádná
správa věcí veřejných a neustálý kontakt zastupitelů s Vámi, občany Klánovic, to jsou hlavní priority programu koaličního projektu VOLBA PRO KLÁNOVICE“ nebo program pana 2. zástupce starosty
dr. Brabence: „Zasadíme se o poskytování co nejširšího okruhu informací občanům, ať již ve Zpravodaji, na webových stránkách Klánovic,...“
● Zatímco většina komisí informuje v KZ o své činnosti,
v případě kulturní komise její předseda pan Giuseppe
Maiello opakovaně využívá (či spíše zneužívá) příslušný prostor výhradně k prezentaci svých osobních úvah
a názorů, o práci komise se nedozvídáme vůbec nic.
Navíc se snaží z redakční rady KZ vytěsnit jediného
profesionálního novináře proto, že je současně zastupitelem. Přitom celé minulé volební období byl zastupitel dokonce šéfredaktorem KZ a nikomu to nevadilo.
● Mlžení kolem navýšení nákladů Nového centra Klánovic o cca 7 MIO stále pokračuje, Finanční výbor
dokonce při své kontrole přehlédl závažnou skutečnost, že k navýšení došlo bez předchozího souhlasu zastupitelstva! Začíná se pomalu bohužel nabízet
otázka, zda můžeme vůbec očekávat od Finančního
výboru ZMČ důslednou kontrolu hospodaření městské části, když jeho předseda je současně předsedou správní rady Nadačního fondu Klánovické fórum,
čerpajícího finance z rozpočtu městské části a provozujícího kulturní centrum v objektu městské části. V takovém postavení potřebuje mít nutně dobré
vztahy s vedením městské části, což nejde příliš
dohromady s důslednou kontrolou hospodaření, jakou má ze zákona finanční výbor vykonávat.
V zastupitelstvu ovšem není jiný ekonom, který by
měl odborné předpoklady pro řízení finančního výboru. Zapeklitá situace…
Poděkování si tentokrát jistě zaslouží ředitelka MŠ
paní Hana Fišerová za velmi průhledné přijímací řízení
dětí do MŠ, kdy byla předem na webu MŠ zveřejněna
jasná kritéria včetně jejich bodového ohodnocení a následně seznam dětí s obdrženými body.
Petr Šafránek
●

Zločin v Klánovickém lese
V minulém čísle KZ byl uveřejněn příspěvek, ve kterém se autor obhajuje, že není zločincem, když je pro
kácení lesa z důvodu výstavby golfu. Vycházel
z údajného názoru, že kácení lesa v Klánovicích je zločin. Z formulace, kterou snad někde slyšel, se domní-
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vá, že by mohl být zločincem. Obhajovat se z nějaké
vlastní představy je podivné.
Z dalšího obsahu příspěvku je zřejmé, že nešlo ani
tak o obhajobu, jako o silnou podporu golfu a tím i kácení lesa. Reagovat na všechno, co bylo napsáno, je
zbytečné a pro většinu čtenářů nezajímavě. Jako například způsob srovnávání golfu s fotbalem, což ukazuje na neznalost sportů.
Všeobecně je známo, že autor příspěvku byl v minulosti starostou. To samo o sobě není tak podstatné, jako
jeho nepochopení současné situace v obci, a tím se
staví proti většině občanů. Důkazem je zpochybňování
podpisů občanů proti kácení lesa kvůli golfu. Argumenty zastánců lesa nazývá „podpásovky“, kterých se občané měli zaleknout, a proto petici podepsali. Správnost tohoto tvrzení ať posoudí sami občané. Zřejmě také
nepochopil, proč hlavně občané přišli k posledním komunálním volbám, a jejich výsledek. Dalo se předpokládat, že jako dřívější významný zastupitel v Klánovicích,
i když je pro golf, bude respektovat většinový názor občanů.
Autor píše, že by byl rád, kdyby skončila hysterie
kolem golfu a začalo se seriózně a fundovaně jednat.
Jeho přání je však naprosto v protikladu s tím, co napsal. Vyzývá k jednání o golfu, ale kdo s kým má jednat. V minulém roce proběhlo jednání o golfu v kinosále
za velké účasti občanů s výsledkem nekácet les z důvodu výstavby golfu. Možná, že v době jeho starostování nemusel naslouchat občanům, jenže ta doba je
minulostí, tak jako je dávnou minulostí golf.
Po téměř dvou letech sporu mezi golfem a lesem je
na čase přestat psát a hovořit o golfu. Bohužel někteří
občané stále nechtějí tento spor ukončit a tím respektovat veřejné mínění.
Vladimír Štuller

od sousedů

Svoz bioodpadu
se rozjíždí v MČ Praha 21
Od 1. června 2007 začíná svoz bioodpadu v MČ Praha 21–Újezd nad Lesy. Do poloviny května se přihlásilo
kolem 160 domácností, které chtějí třídit rostlinný odpad.
Na Odboru životního prostředí si občané přišli vyplnit smlouvu a do konce května Pražské služby, a.s.,
zavezly sběrné nádoby na bioodpad tedy „Composteinery“. Každá nádoba je označena štítkem, na kterém je
uvedeno, v jakých měsících se bude nádoba vyvážet.
Pokud na sběrné nádobě nebude štítek, popelnice se
nevyveze.
Do těchto nádob občané mohou odkládat BIOODPAD
ze zahrad a údržby veřejné zeleně i z domácností:
listí, tráva, seno, plevel, spadané ovoce
zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny apod.)
větve keřů i stromů (posekané, prořezané apod.)
zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec
●
●
●
●
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Co do sběrné nádoby nepatří?
tekuté zbytky jídel, jedlé oleje
kosti, maso, uhynulá zvířata
biologicky nerozložitelné látky a jiné odpady
Martina Nejtková,
Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 21
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14:00 – 19:00

●
●
●

Pozvánka na Setkání
mělnických rodáků
Zveme všechny na Setkání mělnických rodáků, slavnostní otevření věže kostela pro veřejnost a 90. výročí
bitvy u Zborova, které se uskuteční ve dnech 30. června – 1. července 2007 na Mělníku. Připraven je bohatý
program:
Sobota 30.června 2007
10:00 – 17:00
Otevření mělnických památek
10:00 – 17:00
Otevření mělnických škol
13:45
Setkání rodáků - náměstí Míru
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Koncert na náměstí Míru
Představení mělnických skupin
všech žánrů a hostů: Mělničanka,
Kvintet Benátky, A.S.M., Minerva,
Taneční orchestr ZUŠ Mělník

Neděle 1. července 2007
9:00 – 11:00
Otevření věže
9:00
Bohoslužba za účasti Mělnického pěveckého sboru
10:15
Hudba z věže I. část – žesťový
soubor Pražští trubači
10:30
Slavnostní otevření věže
10:45
Hudba pod věží II.část
11:00 – 14:00
Koncert na náměstí Míru
Jarošáček, Jarošovci, T.Homuta,
Cejch
14:00 – 18:00
Výročí bitvy u Zborova
14:00
Odchod z náměstí do MKD
14:30 – 15:00
MKD slavnostní uložení prsti
z bojiště u Zborova
15:00 – 16:00
Multimediální pořad Mělnická
ohlédnutí (MKD)

Naši jubilanti
V měsíci červnu se dožívají významného životního jubilea tito naši spoluobčané:
Božena Cónová
Věra Janoušková
Miloslav Němec
Zdena Huserová
Anna Dubská
Božena Průchová
Jarmila Artmanová

Jiří Suchánek
Helena Bartošová
Vladimír Korvas
Miloslava Doudová
Marie Jedličková
Ladislav Kříž

Přejeme jim ještě mnoho šťastných let!

nekrolog

Vzpomínka na paní profesorku Žákovou
Když jsem se v pátek 18. května vrátila po čtyřech týdnech v lázních domů, má radost z návratu hned zmizela. Dozvěděla jsem se
totiž o náhlém úmrtí mé milované profesorky Renaty Žákové. Uvědomila jsem si, že si nestačila přečíst ani pohled, který jsem jí
z lázní poslala. Před mým odjezdem se se mnou v telefonu loučila a těšila se, jak si budeme po mém návratu o všem novém povídat.
Paní profesorku jsem znala velmi dlouho. Bydlela jsem s rodiči hned vedle jejího domku a k její matce, paní Fuksové, jsem
chodila na hodiny klavíru. Prof. Žáková mě učila na naší škole ruský jazyk. Jednala s námi žáky velmi přátelsky a hodně nás toho
naučila. Všichni jsem ji měli rádi a na každou třídní schůzku jsme ji zvali. Vždy ráda přišla a zavzpomínala si s námi na staré časy.
Chodila ke mně velmi často na návštěvu. Moc jsme si toho navyprávěly a já tak měla možnost poznat její vzácnou a citlivou povahu.
Byla velmi moudrá, měla ráda hudbu a každému, kdo potřeboval, ráda pomohla. Byla také velmi sečtělá a já se na její návštěvy
upřímně těšila. Jejího přátelství jsem si vážila a byla na ně hrdá.
Děkuji Vám, paní profesorko, za všechno, čím jste můj život obohatila, i za to, jak jste mi vždy poradila a potěšila mě. Děkuji Vám
i jménem všech Vašich žáků, kterým jste pomáhala vykročit do života.
Vaše vděčná
Zdenka Matějková
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Důležitá telefonní čísla
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KLÁNOVICE

Telefonní čísla na policii:

Internetové stránky Úřadu MČ Klánovice mají

V případě potřeby volejte na telefonní číslo

adresu: www.praha-klanovice.cz

281 918 886 (operační číslo MP)
nebo na tísňové volání Městské policie 156

adresa: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
telefon: 281 960 216

(zdarma i z mobilních telefonů).

fax:

Služební telefon našich okrskářů

281 963 224

e-maily můžete posílat na adresu:

má číslo 737 649 842.

urad@praha-klanovice.cz

Stanice Policie ČR Újezd nad Lesy

281 973 144

Tísňové volání Policie ČR

158

úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
středa:

8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00

V případě telefonické domluvy možnost návštěvy i v ostatní dny:
úterý:

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

čtvrtek: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00
pátek:

8:00 - 12:00

Telefonní čísla na hasiče a záchranku:
V případě nouze (požár, živelná pohroma)
i v případě žádosti o pomoc volejte tyto zástupce

adresa: Smržovská l, 19014 Praha–Klánovice

klánovických hasičů:

telefon: 281 963 496

603 578 405 - S.Huser - velitel výjezdové jednotky
607 603 814 - M.Šup

MÍSTNÍ KNIHOVNA KLÁNOVICE

e-mail: klankniha@volny.cz

- strojník

602 333 860 - V. Musil - starosta SDH

výpůjční doba:

607 551 670 - Pavel Jaroš

pondělí: 15:00 - 19:00

Tísňové volání hasiči

150

středa:

Tísňové volání záchranka

155

čtvrtek:

13:00 - 17:00
9:00 - 11:00

sobota (sudý týden): 9:00 - 11:00

ÚŘAD MČ PRAHA 21
www.praha21.cz
adresa: Staroklánovická 260,

V případě havárie sítí volejte tato čísla:
veřejné osvětlení - 800 101 109 (bezplatná linka)
vodovod

- 840 111 112

kanalizace
- hlavní uliční řad Ing. Zdrůbek

190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
tel. ústředna:

281 012 911

fax:

281971531

úřední hodiny:
- 603 889 572

- domovní čerpací stanice p.Veis - 777 868 796

pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30
pátek:

8:00 - 12:00

Klánovický zpravodaj

6

XVI. ročník

HLEDÁTE PROSTORY
pro lehkou výrobu
a skladování?

300 m2,
elektřina, plyn, voda
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AUTODOPRAVA - NONSTOP
MILAN

z
z
z
z
z

PETRUŽÁLEK

odvoz kontejnery
sutě, odpad, písky
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra
zemní a výkopové práce

k dispozici
Novozámecká 520,
190 12 Praha 9

Informace na tel.:
281 963 198
Restaurant

SAMOS

NOVĚ OTEVŘENO
ZVEME VÁS NA PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ NA LETNÍ
ZAHRADĚ S DĚTSKÝM KOUTKEM
NABÍZÍME NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK
VELKÝ VÝBĚR PIZZI, TĚSTOVIN, SALÁTŮ
STEAKY NA LÁVOVÉM GRILU
SPECIALITY A DOMÁCÍ DESERTY,
DENNÍ MENU
GAMBRINUS, PLZEŇ, KÁVA MUSETTI
MÍCHANÉ KOKTEJLY
ROZVOZ JÍDEL PO KLÁNOVICÍCH
A ŠESTAJOVICÍCH
PO CELÝ DEN ZDARMA
OTEVŘENO DENNĚ
OBJEDENÁVKY A REZERVACE NA TEL.:
774 968 368
281 962 133
DĚKUJEME VÁM A TĚŠÍME SE NA VÁS NA ADRESE:
KROVOVA 459, KLÁNOVICE
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Tel.: 281 931 164,
Mobil: 603 242 142
Fax: 281 931 512
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KADEŘNICTVÍ, KOSMETIKA, PEDIKÚRA
Chcete si odpočinout v příjemném
Prostředí STUDIA TÁLÍ?
» budeme rádi
Pro více informací klikněte na
www.studio-tali.wz.cz
STUDIO - TÁLÍ; KLÁNOVICE U KOUPALlŠTĚ
TEL: 281 963 106
Přijmu kadeřníka nebo kadeřnici
do Studia TÁLÍ v Klánovicích u koupaliště.
Nejlépe s vlastní klientelou.
Možno i na 2–3 dny v týdnu.
VALTEROVÁ TATIANA
602 292 405

„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 724 790 791, 602 384 790
www.krutsky.cz e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR ZDARMA !!!

9
9
9
9
9
9
9
9
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9
9
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Cihlový zdící systém POROTHERM, přesné tvárnice YTONG, šedé tvárnice H+H , cihly, překlady, stropní systém
HURDIS, MIAKO
Cement, vápno, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
Střešní tašky KM BETA, KB BLOK, BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní šindel
Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren RIGIPS, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy PRINCE COLOR , PRIMALEX, RELIUS
Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna, atd…..
Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
Betonové plotovky KB BLOK, ztracené bednění, ploty, pletivo
Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let
SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS, barvy na kov a na dřevo
Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd…..
Tónování omítek a barev PRINCE COLOR A PRIMALEX, RELIUS na počkání
Rozvoz materiálu automobily 2x MAN s HR , VOLVO s HR, LIAZ s HR
Kamionové dodávky po celé ČR
Kompletní zásobování staveb
Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace, individuelní cenové nabídky
Montáž střešních oken Velux pro RD zdarma (5% DPH)

!! ZAJÍMAVÉ CENOVÁ AKCE A SLEVY – INFORMACE NA WWW.KRUTSKY.CZ, NEBO V PRODEJNĚ STAVEBNIN !!
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RODINA HLEDÁ KE KOUPI
STAVEBNÍ POZEMEK NAD 800 m 2
NEBO DŮM k rekonstrukci
i s pozemkem v Klánovicích,
nejlépe v blízkosti lesa.
Platba ihned.
Cenu respektujeme.
Prosíme volejte tel.: 602 327 423

Mateřská škola Sibřina
hledá

kvalifikovanou učitelku
na plný úvazek
s nástupem od 1. září 2007
kontakt: ředitelka Lenka Komárková

603 756 078
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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 červen 2007
Pátek, 1.6.2007, 19.00 hod.

KONCERT – MONIKA NAČEVA, MICHAL PAVLÍČEK A DJ FIVE

Velký koncert na školním nádvoří mezi Halou starosty Hanzala a školou. Ve spolupráci se ZŠ a ÚMČ.
Michal Pavlíček, dnes již legendární hudebník, skladatel a kytarový mág vystoupí spolu s Monikou Načeva a DJem Five ve velice zajímavé
a hudebně netradiční projekci. Motivací tohoto projektu byla pravděpodobně již předchozí spolupráce M. Pavlíčka a M. Načeva, jež vyústila v roce
1994 v debutové album skupiny Načeva s názvem Možnosti tu sou. Největším překvapením byla účast jednoho z nejznámějších a nejoceňovanějších
českých DJ’s, který bezesporu dodal celému projektu na zajímavosti.
Vstupné:rodinné (2 dospělí + 2 děti) 200,-,dítě do 15 let 50,-, dospělák sám 120,-Kč.
Neděle, 3.6.2007, 16.00 hod.
RODINNÉ KINO - ROBINSONOVI
USA, 2007, animovaný rodinný, 109 min, režie: Stephen Anderson. Zdá se vám vaše rodina zvláštní? To ještě neznáte Robinsonovi! Příběh
nejnovějšího animovaného filmu z produkce studia Walt Disney se točí okolo Lewise – geniálního kluka se zálibou v šikovných technických
vychytávkách a obrovskou touhou najít rodinu, kterou nikdy neměl možnost.
Středa, 6.6.2007, 18.00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ MALÍŘKY VIERY BOŽKOVÉ
Prodejní výstava potrvá do konce měsíce. Přijďte.
Čtvrtek, 7.6.2007, 19.30 hod.
KINO - DREAM GIRLS
USA, 2006, muzikál, 130 min,, české titulky , od 12 let , režie: Bill Condon. Hrají: Beyoncé Knowles, Jamie Foxx, Eddie Murphy, Danny Glover,
Jennifer Hudson. Jednoduchý a přitom neuvěřitelně silný je příběh muzikálu Dreamgirls oscarového scenáristy a režiséra Billa Condona. Zachycuje
trnitou cestu za slávou v podání dívčího tria Dreamettes, jejich vzestupy a pády, oběti, které musely svému snu přinést, a hlavně je plný skvělé hudby.
Film vznikl podle stejnojmenného divadelního muzikálu, který patří k tomu nejlepšímu, co vzniklo na prknech proslulého divadla Broadway.
Pondělí, 11.6.2007, 10.00 hod
DĚTSKÉ DIVADLO – DVĚ POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY (STUDIO APROPÁSEK)
V první pohádce se mlsný Elefantík – malé slůně, co tátovi pořád stůně - naučí pěkně jíst, když vidí, jak chutná dítěti ve školce. V druhé pohádce malý
kozlík zneužívá dobroty své maminky, tetičky a babičky, až dostane na pamětnou od lišky, medvěda a vlka a zachránit ho pomohou děti. Pohádky jsou
plné písniček a především fantazie. Vstupné: 35,-/os
Čtvrtek, 14.6. 2007, 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO - NEJLEPŠÍ SPORTOVEC STOLETÍ
Nizozemsko,Německo,Švédsko,2006, 100min, přístupný Režie: Mischa Alexander. Hrají: Jochum Ten Haaf, Ricki Koole. Na holandského sportovce
století je nominován zcela neznámý muž, který vynikal zvláštním nadáním – uměl sedět na kůlu. Taeke je synem chudého venkovana a v lidovém
sportu, oblíbeném v jeho rodném Frísku, hledá odstup od neutěšené skutečnosti. Poetická tragikomedie o jednom lidském osudu.
Úterý, 19.6.2007, 10.00 hod.
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY – HAVE A NICE SUMMER
Jazykový kurz v kavárně KC Beseda, 60 min. Každý, kdo chce rozvinout nebo osvěžit svoje znalosti z angličtiny je vítán. Zkusit to muže každý, kdo
má chuť. Kurz vede lektorka se zahraničními zkušenostmi a hostem bude rodilá mluvčí z Texasu. Vstupné: 50,-Kč/60min
Úterý, 19.6.2007, 19.30 hod.
KINO - BESTIÁŘ
Česko, 2007, 100 min, od 12 let, 100 min, Režie: Irena Pavlásková. Hrají: Danica Jurčová, Karel Roden. Nový film režisérky Ireny Pavláskové na
motivy bestselleru Barbary Nesvadbové. Bestiář je příběhem mladé ženy Karolíny, jejíž život pronikavým způsobem změní vztah se záhadným
a neuchopitelným mužem Alexem.
Středa, 20.6.2007, 18.00 hod.
DIVADLO NÁHODA – ZÁHADA BUVOLÍ KOSTI
!! PREMIÉRA !!
Je to napínavá detektivní hra se zpěvy, odehrávající se v Psím království. Hlavní postavou je geniální soukromý detektiv Ňufajda. Autor
textu PhDr Michal Černý, hudbu napsal Jeroným Klimeš a nastudoval Matěj Belko, scéna a výprava Táňa Macholdová. Bavit by se měly všechny
generace.
Čtvrtek, 21.6.2007, 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO - SHERRYBABY
USA, 2005, 92 min, drama, titulky, od 12 let, režie: Laurie Collyer. Hrají: Maggie Gyllenhaal, Danny Trejo, Brad William Henke, Giancarlo Esposito,
Sam Bottoms. Pohledná třicátnice Sherry (Maggie Gyllenhaalová) má za sebou temnou minulost. Kvůli drogám a krádežím si odseděla tři roky ve
vězení, ze kterého je právě propuštěna. S cejchem bývalé trestankyně, zlodějky a feťačky pro ni není zrovna jednoduché začít znovu… Film získal
Křišťálový globus a Cenu za nejlepší ženský herecký výkon na MFF Karlovy Vary 2006. Představitelka hlavní role Megiie Gyllenhaalová byla za svůj
herecký výkon nominována na Zlatý globus.
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Neděle, 24.6.2007, 16.00 hod.
DĚTSKÉ KINO - ARTHUR A MINIMOJOVÉ
2006, Francie, pohádka, rodinný, 103 minut, dabing, Režie: Luc Besson. Hrají a dabují: Freddie Highmore/Jan Battěk, Madona/Lucie Vondráčková,
Snoop Dogg/Tomáš Juřička,David Bowie/Aleš Procházka, Mia Farrow. Animovaná podívaná pro malé i velké. Desetiletý Arthur žije s babičkou v
malém domku na venkově. Stejně jako všechny děti, je i on fascinován pohádkami, které mu babička vypráví. Ve filmu najdeme jak hrané, tak
animované sekvence.
Úterý, 26.6.2007, 19.30 hod.
KINO - JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
ČR, 2006, komedie, 75 min, přístupný , režie: Jan Balej. Povídkový celovečerní animovaný film, režiséra Jana Baleje, který se podílel na úspěšném
Fimfáru 2. Nový celovečerní animovaný film s prvky hororu i černého humoru. Příběhy o lidské osamělosti i o tom, kolik podivností a podivínů s jejich
zálibami se vyskytuje všude kolem nás.
Čtvrtek, 28.6.2007, 19.30 hod.
KINO - SPIDER - MAN 3
USA, 2006, 140 min, akčný, titulky, přístupný, režie: Sam Raimi. Hrají: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church, Topher
Grace, Bryce Dallas Howard , James Cromwell. Na motivy komiksu Stana Leea a Stevea Ditka z produkce nakladatelství Marvel. Ta největší bitva
na Petera Parkera teprve čeká.
Pátek, 29.6.2007 19.00 hod. KONCERT – LEGENDÁRNÍ SKUPINA BLUESBERRY
Legendární hanspaulská skupina, kterou založil Petar Introvič v roce 1971, dává ve svém pořadu nejen kousky světových mistrů, ale i průřez svého
více než třicetiletého repertoáru, kde zazní nejen klasické lidové blues, tak i funky i rokovější skladby v rytmu veselém a radostném. Uslyšíte také
originální klánovické blues s refrénem: „….a saunu a halu s fíkusem, Klánovice jsou můj sen …“. www.bluesberry.cz
Vstupné: 60,-Kč

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 nově na webu www.klanovickeforum.cz ; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604288076

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 poskytují tito významní dárci a podporovatelé:

Veřejná grantová podpora
ÚMČ Praha – Klánovice
Firemní dárci

program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život!
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