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V tomto
čísle najdete:

Z jednání Zastupitelstva MČ
Rozhovor
s druhým místostarostou




Informace z Úřadu a komisí



Společný ples školy a radnice



Zeptejte se



Novinky v knihovně


I v Klánovickém lese napáchal orkán Kyrill škody.
Více v příspěvku Komise životního prostředí.

Přejeme všem našim čtenářům hezké
Velikonoce, prožité v hojnosti a pohodě.
ZDARMA

Klánovický zpravodaj

4

XVI. ročník

Co vlastně znamenají
Velikonoce?
S jejich příchodem se kolem nás objevují reklamy plné
kuřátek, slepiček,vajíček a zajíčků. Pamatuji se na výrok jednoho japonského turisty, který v této době zavítal do Prahy a ptal se, proč slavíme svátek slepic. Jsou
tyhle svátky opravdu jen symbolem jara a probouzejícího se života?
Podstata slavení Velikonoc však leží v křesťanských
základech naší kultury a celá Evropa z nich žije dodnes. Křesťané na celém světě už 2000 let slaví tyto
svátky na památku oběti, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Z událostí před více než dvěma tisíciletími se zrodila církev,která prošla mnoha obdobími pronásledování, rozkvětu i pádů, a přesto trvá dodnes.
Co si tedy církev o těchto svátcích připomíná ? Velikonoce začínají postní dobou – od Popeleční středy
až do Zeleného čtvrtku, kdy začíná velikonoční triduum, což je Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.
Týden, který následuje po Květné neděli, se nazývá Svatý týden. Velikonoční triduum má vlastní obřady – na
Zelený čtvrtek si křesťané připomínají Poslední večeři
Ježíše s jeho učedníky. Při mši kněz vybraným mužům
myje nohy podle tehdejší události ve večeřadle, čímž
naznačuje službu a lásku Kristovu, neboť On přišel,
aby sloužil, a ne aby se Jemu sloužilo. Ustanovení
eucharistie (svaté přijímání) se poprvé událo při této
večeři. Při chvalozpěvu „Sláva na výsostech Bohu“ se
podle místního obyčeje rozezvučí zvony a pak utichnou až do vzkříšení při Velikonoční vigilii. Na Velký
pátek církev uvažuje o umučení svého Pána, uctívá
kříž a modlí se za všechny lidi. Ten den se neslaví mše
svatá, vše se odehrává v tichu. Na Bílou sobotu se
kromě denní modlitby církve liturgie neslaví. Společenství věřících setrvává na modlitbách u Kristova hrobu.
Velikonoční vigilie je slavením vítězství nad smrtí. Doba
po západu slunce je znamením Veliké noci, kdy Kristus vstal z mrtvých. Velikonoční oheň, který se před
kostelem zapaluje, symbolizuje věčný život, Boží přítomnost a lásku. Voda, která se při tomto obřadu světí,
je znamením milosti a spásy Ducha svatého. Připomíná nám křest, ve kterém jsme obdrželi nový život,
a také Rudé moře, z jehož vod byl Boží lid Izraele zachráněn, nepřátelé naopak zničeni.
Velikonoce jsou klíčovým bodem v dějinách spásy
a dávají všem na vědomí, že Ježíš svou obětí na kříži
přinesl vykoupení z hříchů všem lidem, kteří o to budou stát. Ukázal lidstvu, že ne agresí, ale pokorou
a láskou je možné vykoupit zlo, páchané ve světě.
Tím, že byla dána člověku svobodná vůle, je schopen se rozhodnout, zda bude jednat dobře či zle. Každý dostal svědomí, které nás upozorňuje na hodnoty
našich činů, a člověk je může poslechnout, nebo potlačit. Potlačuje-li je často, otupí a člověk si své nedobré
činy omluví a zatlačí do nevědomí. Pak jedná tak, jak
je pro něho v daném okamžiku výhodné, ale zhoubné
pro okolí. Nakonec pozná sám, že tímto štěstí nedosáhne.
Ony ty Boží návody na život dané nám v desateru
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vůbec nejsou špatné! Opravdu pomáhají ke šťastnějšímu životu našemu i celého světa a ušetří nám mnohá trápení. Naopak, nepřijímáme-li je, vidíme zlo ve
světě a mnoho lidských bolestí kolem nás.
Zamysleme se o letošních Velikonocích také nad poselstvím, které nám tato doba přináší. Možná, že také
nám přinese pomoc v našem každodenním životě.
Marie Lindrová

Velikonoční vzpomínka
Koncem velikonočního týdne jsme také u nás na vesnici chodívali řehtat. Mívali jsme řehtačky a hlavně řehtací trakaře. Řehtalo se ve čtvrtek v poledne a v šest
hodin večer, v pátek v šest ráno, v poledne, ve tři odpoledne a v šest večer a naposledy v sobotu v šest
hodin ráno.
V pátek po řehtání ve tři hodiny odpoledne jsme
honili Jidáše. Byli to vždy dva kaprálové, kteří vedli
řehtání. Jejich povinností bylo dostat se nerušeně
k naší zvoničce a dotknout se jí. Každý den při řehtání, když jsme míjeli naši zvoničku, jsme kolem ní zaklekli a modlili se Anděl Páně. Naše charaktery to nez k ř i v i l o.
V sobotu po řehtání, asi tak v osm hodin, jsme se
všichni sešli, rozdělili se na dvě skupiny. V čele každé
byl kaprál (který držel kasu). Šli jsme po vesnici, dům
od domu a všude jsme zpívali: „Již jsem dost pracoval
pro tebe, člověče“. Když jsme vesnici obešli, sešli jsme
se na „Husínku“ (louka, kam se vyháněly husy na pastvu). Vše, co jsme vykoledovali, se dalo na jednu kupu
a pod dozorem kaprálů se rozdělilo mezi všechny řehtající.
Zavzpomínal jsem, jak vypadaly Velikonoce před lety
a jak se na řadě míst slaví i dnes.
Jiří Crkal st.

Velikonoční bohoslužby
Slavnostní bohoslužby se v klánovickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie konají v neděli na Boží
hod Velikonoční i v Pondělí Velikonoční vždy od
10:15 hodin.

sdělení šéfredaktora
Vážení čtenáři,
V letošním úvodním čísle jsem vás informoval, že Klánovický zpravodaj nadále nebude mít redakční radu,
že ho bude připravovat šéfredaktor spolu s týmem přispěvatelů. V průběhu času, v duchu koncepce odborných komisí, kterou zavedl starosta Hrabal, bylo rozhodnuto, že původní redakční rada, později tým přispěvatelů,
vytvoří Komisi pro veřejnou informovanost (redakční
radu). Jejím hlavním úkolem bude právě příprava našeho Zpravodaje, bude se ale také vyjadřovat k dalším
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otázkám souvisejícím s informováním občanů o dění
v Klánovicích. Omlouvám se tedy za nepřesnou původní zprávu.
Z březnového jednání naší komise připojuji informaci, že jsme podpořili návrh Jiřího Karbana na úpravu
podoby webových stránek Úřadu městské části Klánovice tak, aby přinášely více aktuálních informací v přehlednějším uspořádání. Věřím, že zanedlouho budete
moci novou úpravu stránek posoudit sami.
Tomáš Ruda,
předseda Komise pro veřejnou informovanost,
šéfredaktor Klánovického zpravodaje

s l o vo s t a ro s t y
V pondělí 19. března schválilo zastupitelstvo naší městské části rozpočet na rok 2007. A nebylo to jednoduché. Bonmot „jo to bejvávalo, pět deka salámu - to bylo
salámu“ není příliš od věci, neboť současná situace
skutečně není taková, jaká bývávala. Od roku 2007 platí
změněná pravidla pro přidělování dotací ze strany
magistrátu hlavního města Prahy (MHMP). Klíčem již
není podíl městské části (MČ) na vybrané dani z příjmu,
ale počet obyvatel. Tato změna představuje pro Klánovice celkový pokles dotace téměř o 7 mil. Kč, rozložený postupně do tří let. Konkrétní snížení pro letošní
rok činí 2,3 mil. Kč. Proto musela být většina výdajových položek redukována, popř. ponechána na úrovni
loňského roku. Takže pokud jde o investice, musíme
se spoléhat na dotace z fondů Evropské unie a na vypisované granty. A zároveň orodovat, aby „matička“
magistrát situaci v našich nejpalčivějších oblastech
zohlednila.
Výtah k dalším bodům jednání zastupitelstva je uveden v samostatné části tohoto vydání Zpravodaje.
Z výčtu projednávaných bodů se zmíním ještě o tom,
že zastupitelstvo se vyjadřovalo k možnosti výstavby
parkovacího ekologického domu u nádraží. Údaje dle
katalogu dodavatele (fa Koma): dvě/tři parkovací mezikruží na patře; průměr parkovacího domu 19,6/26,5
m; počet automobilů za hodinu 65/96; počet aut na jednom patře 10/21; výška přízemí 2,6 m; počet pater 3
až 6; celková výška při 6 patrech 18,65 m; bezobslužné automatické zakládání vozidel na parkovací místo;
konkrétně při 2 patrech do země a 4 patrech nad zemí
je výška nad zemí 10,4 m; kapacita 60/126 aut. Realizaci a investici zajistí MHMP, který v každém případě
6 těchto parkovacích domů někde v prostoru Prahy
postaví. Požadovaný návrh lokality pro MHMP je nyní
prodloužen do 15.4. Zastupitelstvo, ovlivněno mj. i nedostatkem podrobnějších podkladů a časovým omezením k vyjádření, možnost tohoto záměru odmítlo.
Nelze však vyloučit, že parkovací dům u klánovického
nádraží přeci jenom bude, i když na prostorově vhodnější újezdské straně. Alespoň dle mých informací hodlá MČ Újezd nadLesy o této možnosti vážně uvažovat.
Nepotěším ty, kteří se těšili, že si budou moci pětihodinová zasedání zastupitelstva za vlahých večerů prohlížet na internetu. Návrh pana Karbana a pana
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Ing.Kubíčka na videozáznam zasedání zastupitelstva
s umístěním na internetu totiž ani na podruhé neprošel.
Avšak k vážnějším věcem. Nedostatek financí na
magistrátu má negativní dopad i na možnosti Odboru
městského investora (OMI), který zabezpečuje mj. výstavbu komunikací a domů s pečovatelskou službou.
Skutečnost je zatím taková, že na letošní rok plánovaná částka pro Klánovice ve výši 40 mil. Kč padla na
loňské dluhy za práce Dálničních staveb Praha (DSP)
na komunikacích v Klánovicích. Takže pro letošek
z toho vyplývá pro naše komunikace zatím nekompromisní nula. Navíc DSP mají nového rakouského majitele, který jim na dluh zakazuje dále stavět, a pokud
by tak činily, tak jim z toho ještě uloží platit úrok. Vím,
že to nebude jednoduché, situace je skutečně vážná,
přesto věřím, že se podaří přeci jenom dojednat opětné pokračování prací na našich komunikacích.
Rovněž plánovaná výstavba domu chráněného bydlení v Klánovicích nevypadá nijak růžově. Schválenému projektu končí platnost letos v červenci. Měl jsem
od magistrátu původně přislíbeno, že letos bychom
mohli jít v Praze do realizace jako druzí. Bohužel magistrát dostal od ministerstva na výstavbu chráněných
bytů (s pečovatelskou službou) na Prahu celkem
200 000,- Eur, což je necelých 6 mil. Kč. Protože za
tuto částku nelze podobnou investici realizovat, rozhodl magistrát zrušit všechny letos plánované výstavby tohoto zaměření. O této nové situaci jsem již jednal
s radním panem Janečkem. Dále jsem v této věci zaslal dopis na příslušný odbor České spořitelny, který
se zabývá evropskými fondy, s žádostí o prozkoumání
možnosti řešení této investice i touto cestou. Takže ani
v tomto případě neházím ještě flintu do žita.
Avšak není vše zase tak negativní. Na pozvání paní
Kocourkové (Klub 2002) jsem se zúčastnil hezkého
večera v místní knihovně, kde Jiří a Jiří Suchánkové
připravili v komorní atmosféře hudební večer na téma
Ďábel z Vinohrad - Jiří Šlitr. Osobitý přednes Jirky seniora a hudební zpracování Jirky juniora jsou pro Klánovice zárukou poctivé kvality, která nezklame. A stylově uvedené, dnes již evergreeny, nezklamaly žádného
z účastníků přeplněné knihovny. Poděkování za tuto
amatérskou krásnou akci vyjadřuji i touto cestou.
Nemohu též nevzpomenout na zdařilý ples naší Základní školy, kter ý se tentokrát konal společně
s Městskou částí, a poděkovat učitelskému sboru v čele
s panem ředitelem za zdařilé kreativní pojetí zábavy.
Vzhledem k řadě dotazů informuji, že na našem úřadě, sice poprvé, byla na projev solidarity vyvěšena 10.3.
tibetská vlajka.
Dne 5. března se v KC Beseda uskutečnila veřejná
diskuse ke klánovickým stavbám s panem arch. Hroudou, s některými zastupiteli a s pracovníky úřadu naší
MČ. Diskuse probíhala převážně ke sportovní hale.
V této souvislosti pan arch. Hrouda seznámil věcnou
formou přítomné s problémy, které s touto stavbou
souvisely a které ovlivnily její provedení. Zdůraznil neopomenutelnou roli tehdejšího starosty pana Hanzala, kterému se tehdy mimořádným úsilím podařilo sehnat nedostupnou částku 50 mil. Kč. K předneseným
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výhradám na pana arch.Hroudu osobně zastávám názor, že pan arch.Hrouda se zde „provinil“ leda tím, že
předložil svůj projekt a že jeho projekt byl z řady mnoha dalších několikačlennou komisí vybrán jako nejlepší. A každý by si měl položit otázku, co tehdy k tomuto
konkrétně připomínkoval. Za oddíl tenisu (v té době
jsem byl předsedou oddílu) mohu prohlásit, že jsme
s projektem z důvodu rozměrových pro hru tenis nebyli tehdy spokojeni. Zašli jsme za panem arch.Hroudou
a ten nám vyšel vstříc a rozměry upravil. Rovněž jsme
se podíleli na výběru povrchu a za tím účelem jsme
navštívili např. podobnou tělocvičnu v Žatci aj. Na tomto
faktu dokladuji, že prostor k připomínkám zde jednoznačně byl a že pan arch.Hrouda v rámci všech omezujících zákonů, vyhlášek, nařízení, prostorových
a dalších možností přednesené požadavky akceptoval. A dále bych chtěl obecně říci, že pokud je dnes
vyjadřována nespokojenost, tak by neměla být směrována jenom na adresu pana arch.Hroudy, pana Hanzala, pana Ing. Loserta a na úřad MČ. Copak zde nebylo žádné zastupitelstvo? Navíc s převahou poslanců
ODS. Kde je jejich odpovědnost? Takže na klánovickou ODS by zde měl rovněž padat bumerang zodpovědnosti za věci minulé.
V současné době mohu konstatovat, že se mi podařilo vytvořit pro každý obor samostatnou pracovní komisi. Tím je fakticky vytyčeno, na koho se mohou občané se svým konkrétním problémem obrátit. Seznam
jednotlivých pracovních komisí byl uveden v minulém
čísle zpravodaje a je též na webové stránce našeho
úřadu v rubrice „komise MČ“. Je uveden příslušný předseda komise s elektronickou adresou a s termínem,
kdy komise zasedá. Znovu, a opět znovu, doporučuji
občanům obracet se především na tyto komise se svými dotazy, stížnostmi, připomínkami, náměty, neboť
hlavně v těchto pracovních komisích jsou ty nejpodrobnější informace, respektive přes tyto komise by měla
být většina problémů řešena. Cílem tohoto systému je,
aby starosta, respektive zastupitelé, konali až na základě vyjádření příslušné komise, a zároveň, aby příslušná komise měla o veškerém dění ve svém oboru
kompletní a ucelené informace. Věřím, že tento nový
styl práce bude jednoznačným přínosem a že vytvořené komise pomohou i smazat v minulosti oprávněně či
neoprávněně namítaný rozpor: My občané tohle chceme a Oni zastupitelé si dělají co chtějí. Dilema my
a oni by tím mělo být smazáno do společného „MY“.
A i o tomto jsou vytvořené pracovní komise.
Dovoluji si vyslovit naději, že tento systém bude spoluobčany akceptován. A že např. dopis na květináče
na chodníku bude příště už směrovat na dopravní komisi a ne, jak bylo dosud standardem, se vším chodit
hned za starostou.
Mám-li pro Klánovice něco vyzískat, tak k tomu, vážení
spoluobčané, potřebuji alespoň jistý prostor. Dnes dotace
už nepadají automaticky. Je to o osobních jednáních,
zdůvodňování, vysvětlování. Mějte to prosím na paměti.
A na závěr pozdrav našim hasičům, kterým jsem slíbil, že se vynasnažím pro ně zajistit peníze na rekonstrukci hasičárny (mj. potřeba nového navýšeného stropu). Hoši, jsem rád, že se mi podařilo svůj slib splnit
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a že Vám mohu sdělit, že devět set tisíc korun českých
pro Vás dnes MHMP odsouhlasil (kromě schválení kandidatury Prahy na konání olympijských her v roce
2016). A jelikož naše komise výstavby a územního rozvoje doporučila, že jakmile budou peníze jisté, je možno požádat o vypracování projektu, nic nebrání akci
naplno rozjet. Takže teď už jenom ohlídat, aby dílo bylo
zdárně dokonáno a slíbená nově rekonstruovaná Liazka se Vám tam správně vešla.
A úplně na závěr informace, že v úterý 10.dubna od
18 hodin se bude konat v zasedací místnosti úřadu naší
MČ mimořádné zasedání zastupitelstva k odsouhlasení
rozdělení grantů. Pracovní grantová komise, ve složení zastupitelé a předsedové komise kulturní a sportovní, se sejde ve stejný den v 17 hodin.
Ladislav Hrabal, 22.3. 2007

s l ovo m í s t o s t a r o s t y

Chtěli byste mít
svatbu v Klánovicích?
Zejména dva dny v červenci přitahují díky zajímavé
kombinaci číslic svého data pozornost snoubenců, kteří
by rádi letos vstoupili do stavu manželského. Pokud by
tak chtěli učinit v Klánovicích, nic tomu nebrání.
Podle zákona o rodině jsou oprávněni oddávat klánovický starosta a oba místostarostové. Matriční úřad
přitom může povolit konání svatby i mimo obřadní síň
kdekoliv na vhodném místě. V úvahu tak mohou připadat jak vyhovující obecní prostory, tak soukromá obydlí
nebo třeba zahrady rodinných domů aj. Pokud by snoubenci chtěli této možnosti využít, požádají o uzavření
manželství příslušný matriční úřad (podle místa trvalého pobytu jednoho z nich, klánovičtí tedy Úřad MČ
Praha 21), který je poučí o jejich právech a povinnostech a o dalším postupu. Této žádosti může předcházet dohoda s klánovickým Úřadem MČ o konkrétním
místě a datu konání obřadu.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

z j e d n á n í z a s t u p i t e l s t va

Březnové zasedání v kině
Starosta Ing. Hrabal po svém zvolení přislíbil, že
v zájmu lepší informovanosti občanů o dění v Klánovicích se bude každé druhé jednání Zastupitelstva MČ
konat v místním kině, které může pojmout podstatně
větší počet diváků než zasedací místnost v suterénu
klánovického Úřadu. První takové zasedání se v kině
sešlo 19. března za účasti osmi členů ZMČ (doc. Tuek
se omluvil – dovolená) a asi tří desítek diváků. Z probíraných bodů vyjímáme:
- při kontrole plnění úkolů z minulého jednání byla opět
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otevřena otázka pořizování obrazových, popř. jen
zvukových záznamů ze zasedání. Jak informoval
J.Karban, v některých jiných městských částech se
záznam pořizuje a pak se zveřejňuje na webu (např.
Praha 3). Dále přednesl stanovisko náměstkyně primátora Reedové, že pořizování záznamu podporuje
a že rozhodnutí o něm je plně v kompetenci zastupitelstva. V následném hlasování bylo schváleno, že
se od příště bude pořizovat pouze zvukový záznam,
který bude uložen na Úřadě MČ až do následujícího
zasedání. Návrh na videozáznam byl zamítnut. Dalším úkolem z minula bylo urychlit práce na projednání závazného dokumentu k uspořádání oblasti Klánovice – sever a přilehlé části Šestajovic. V minulosti
byla k tomuto účelu vypsána architektonická soutěž,
jejíž podmínky však splnil jen jeden účastník, proto
se bude opakovat. S firmou Jan Naidr bylo domluveno vyklizení deponie do 30. 6. letošního roku.
Ohledně budování kanalizace bylo zjištěno, že se
letos předpokládá stavba asi 40 domovních přípojek, jejichž veřejné části budou představovat náklad
cca 2,5 mil. Kč – bude požádáno o dotaci MHMP.
V jednání o pozemcích pod zahradnictvím u koupaliště soukromý majitel části pozemků pod skleníky
odmítl návrh na směnu pozemků a trvá na odstranění skleníků. MČ také jednala na Pozemkovém fondu o možnosti získat (event. do pronájmu) pozemky
okolo hájovny Nové Dvory, byla však informována,
že přednostně budou pozemky nabídnuty Lesům ČR.
Zastupitelstvo podpořilo záměr MČ Újezd nad Lesy
vybudovat na dálničním přivaděči, který povede mezi
Újezdem a Kolodějemi směrem k Běchovicím obousměrný sjezd.
Do Finančního výboru byli starostou navrženi a ZMČ
schváleni pp. Doc. Ing. Macháček a mgr. Dvořák. Vzhledem k tomu, že z dříve jmenovaných členů P. Vycpálek odstoupil, má nyní FV sedm členů. Další kandidátku (Ing. Haškovou), kterou navrhl J.Lukáš, ZMČ
neschválilo, protože nebyla přítomna na zasedání
a členové ZMČ tak nemohli získat představu o jejích zkušenostech a plánech. Zprávu o financování
akce Nové centrum Klánovic (úprava okolí školy) ještě
FV neprojednal, předloží ji na příštím zasedání ZMČ.
Byl přijat návrh rozpočtu MČ (objem příjmů 18,8 mil.
korun, výdajů 23,6 mil. Kč, rozdíl 4,8 mil. Kč bude
hrazen z pojistného za požár v restauraci na koupališti a ze státní dotace na realizované akce v rámci
projektu JPD2). Zároveň byl schválen vyrovnaný rozpočet VHČ v objemu 2 mil. Kč. Finanční výbor navrhl některé přesuny v rozpočtu (snížení platů zaměstnanců ÚMČ a odměn členů ZMČ, navýšení položky
na projekty EU a rezervních prostředků), ZMČ ale
návrh zamítlo. Dále bylo schváleno poskytnutí příspěvků neziskovým organizacím (315 tis. Kč Charita Neratovice, 200 tis. Kč Klánovické fórum).
ZMČ schválilo hospodaření Masar ykovy školy
v loňském roce a souhlasilo s ponecháním hrubého
výnosu 31 tis. Kč a zisku 186 tis. Kč škole a s jejich
rozdělením do fondu odměn a rezervního fondu.
ZMČ schválilo hospodaření mateřské školy v loňském roce a souhlasilo s ponecháním výsledku hos-
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podaření 26 tis. Kč škole a s jeho rozdělením do fondu odměn a rezervního fondu.
ZMČ schválilo prodej obecního pozemku č.kat.
243/35 u garáží bytového družstva panu mgr. M. Zpěvákovi, který na vyhlášený záměr nabídl nejvyšší cenu
(2000 Kč/m2). Na pozemku si hodlá postavit garáž.
Na obecní pozemky, do nichž se pokládají přípojky
sítí, uzavírá MČ se stavebníkem smlouvu o věcném
břemeni. Dosud bylo zřízení věcného břemene povolováno zdarma, nově ZMČ schválilo poplatek 150,korun za 1 m přípojky.
ZMČ schválilo zvýšení nájemného v „obecních“ bytech pro rok 2007 o 18%.
ZMČ vzalo na vědomí koncepci rozvoje Klánovic na
příštích 10 let, zpracovanou doc. Ing. Turkem.
K návrhu se vyjádří jednotlivé komise a před jeho
přijetím proběhne ještě veřejné projednání. K bodu
dr. Brabenec navrhl prověřit platnost výjimek pro
vjezd vozidel těžších než 6 tun do Klánovic a upozornil na požadavek občanů prozkoumat hygienické
zatížení prostředí v okolí dálnice D11.
Starosta informoval o záměru MHMP vybudovat v blízké budoucnosti v Praze šest tzv. parkovacích domů.
MHMP se dotázal na stanovisko ZMČ k možnosti
umístit jeden z nich ke klánovickému nádraží. Komise výstavby i dopravní návrh podpořily. Proti návrhu
v jednání vystoupili zejména členové ZMČ pí. Vilgusová a p. Karban, kriticky se vyjádřily také mnohé
hlasy diváků. Námitky se týkaly zejména toho, že
stavba o poloměru cca 35 m a výšce několika pater
(podle požadovaného počtu aut) se do území
k dnešní otočce u nádraží naprosto nehodí, že přispěje k využívání Klánovic jako přestupní stanice na
vlak zejména pro přespolní automobilisty a také
faktu, že po příjezdu vlaku si bude chtít své auto ve
stejnou chvíli převzít více zákazníků, což může způsobit nepříjemné zdržení – parkovací dům není vybaven pro takovéto „nárazové“ zatížení. ZMČ po diskusi zamítlo návrh na stavbu parkovacího domu
u klánovického nádraží, naopak bude usilovat o stavbu parkoviště P+R poblíž nádražní budovy.
Předseda správní rady Nadačního fondu Klánovické fórum a člen ZMČ ing. Kubíček předložil informace o činnosti fondu v r. 2006 i o záměrech na letošní
rok: Při opravách areálu bude snaha nadále využívat dotace EU a MHMP. Naléhými úkoly je rekonstrukce vzduchotechniky a elektroinstalací. Dále informoval o rozšíření rady fondu ze tří osob na pět,
z nich dvě by měla navrhnout MČ. Dosavadní zástupce MČ v radě, bývalý starosta ing. Losert, z rady
odstoupil. Nově Ing. Kubíček navrhl, aby zástupcem
MČ v radě byl dr. Brabenec, který tam dosud zastupoval zřizovatele. ZMČ návrh schválilo a druhým zástupcem MČ v radě jmenovalo Giuseppe Maiella,
PhD., předsedu kulturní komise.
Starosta informoval o jednání na MHMP, bohužel se
pro letošní rok nepodařilo získat prostředky na výstavbu Domu s pečovatelskou službou. Naopak se podařilo získat příspěvek na úpravu hasičské zbrojnice.
Informaci připravil
Tomáš Ruda
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Diskuse
o klánovických stavbách
Veřejná diskuse o stavbách vzniklých nedávno
v Klánovicích se v KC Beseda konala dne 5. března.
Autor projektu Haly starosty Hanzala i přístavby klánovické školky, akad. arch. Milan Hrouda, objasnil okolnosti vzniku obou staveb a zodpověděl dotazy z publika.
Debatu s přehledem moderoval zástupce starosty MČ
MUDr. Jaroslav Brabenec.
Beseda byla očekávána se smíšenými pocity a i její
průběh byl pestrý – někdo přišel, aby se dozvěděl nové
informace, jiní přítomní navrhovali řešení dílčích problémů a snažili se tak přispět ke zlepšení podmínek
provozu obou zařízení, jeden bývalý starosta podrobil
stavby zdrcující kritice a když mu měly být jeho připomínky zodpovězeny, odešel si do předsálí koupit pivo.
Z historického přehledu vyplynulo, v jak složitých podmínkách stavby vznikaly, i to, jakého úsilí pracovníků
našeho Úřadu, zejména bývalého starosty Oldřicha
Hanzala, bylo třeba k jejich úspěšné realizaci. Ohledně stavby sportovní haly se proti Klánovicím postavila
i sama příroda. Připravovaný projekt budovy za 115 mil.
Kč byl po povodních 2002 zastaven a jen s velkými
obtížemi se nakonec podařilo získat prostředky alespoň na stávající stavbu. Ze sálu zazněly připomínky
uživatelů haly, které dílčí nedostatky by chtěli opravit,
a tato etapa diskuse skončila příslibem, že při jednání
spor tovní komise vedené M. Kutzendörferem
s projektantem budou upřesněny možné úpravy. Podobně vyznělo i jednání o venkovním hřišti za halou.
Také přístavba mateřské školy, poslední investiční
akce, kterou v Klánovicích „rozjel“ zesnulý starosta
Hanzal, byla doprovázena problémy. Rozpočet navýšila nutnost statického zajištění původní budovy, lidé,
kteří stavbě nepřáli, úspěšně zpozdili vydání stavebního povolení, v průběhu výstavby pak po obci roznášeli nejrůznější „zaručené“ zprávy. Kritika z jejich úst
nezněla přesvědčivě ani na tomto setkání: např. čísla,
jimiž chtěli dokumentovat nehospodárnost výstavby,
v sobě totiž zahrnovala i veškeré nákladné vybavení.
Zajímavá jistě byla po proudu námitek slova ředitelky
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školky pí. Fišerové, která potvrdila, že výuka tu probíhá bez potíží a dětem se v nových prostorách líbí. I ve
školce zazněly návrhy, co by šlo ještě zlepšit. Hlavním
úkolem tady ale je dobudování herní zahrady.
Setkání určitě splnilo svůj účel, zazněla tu řada zajímavých informací. Také se ukázalo, komu jde opravdu o problémy provozu těchto staveb a pro koho je nejdůležitější kritizovat práci druhých.
Tomáš Ruda

informace Úřadu MČ

Nabídka pronájmu
reklamní plochy
V souvislosti s provozem sportovní haly starosty Hanzala si Vás tímto dovolujeme seznámit s možností
umístění Vaší reklamy, informační nabídky nebo firemního loga formou pronájmu již k tomuto účelu připravených reklamních míst. Konkrétně se jedná o panely
z lakovaného děrovaného plechu o rozměrech 1750 x
1200 mm, které jsou upevněny na vnitřní stěně malého sálu haly. Umístění reklamního nebo firemního produktu je možné nalepením nebo připevněním drobným
spojovacím materiálem.
Nájemní podmínky jsou odvozeny z celoročního provozu a vytížení uvedeného sportovního objektu, který
navštěvují nejen školní žáci a členové různých sportovních klubů ale i široká sportovní veřejnost.
Nájemné je určeno částkou 5.000,- Kč za pronájem
jednoho reklamního panelu na dobu 1 roku. Tato nájemní doba 1 roku je minimální, maximální nájemní
doba jsou 3 roky. V případě uzavření smlouvy na více
než 1 rok se nájemné 2 rokem snižuje o 500,- Kč, totéž platí i následující 3 rok.
Celkové smluvní nájemné na 3 roky tedy činí:
- 1 rok ……………........ 5.000,- Kč
- 2 rok ……………........ 4.500,- Kč
- 3 rok ……………........ 4.000,- Kč
celkem ….…………….... 13.500,- Kč
Příslušný nájemní vztah bude zakotven nájemní
smlouvou. Platba nájemné částky bude realizována
bankovním převodem po podpisu nájemní smlouvy.
Ve věci pronájmu reklamní plochy kontaktujte správce haly na tel. 281 963 226, 725 011 013,
e-mail: telocvicna@praha-klanovice.cz nebo na adresu MČ Praha-Klánovice, U Besedy 300,
190 14 Praha9-Klánovice, urad@praha-klanovice.cz.
Ing. Stanislav Dušek,
tajemník Úřadu MČ

Den s Pražským deníkem

Beseda v besedě.

se koná v Klánovicích dne 7. dubna 2007 u Haly starosty Hanzala.
Již v dopoledních hodinách budou hostesky v ulicích
zvát na odpolední akci a pořizovat příspěvky do ankety. Odpoledne proběhne vlastní program:
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přivítání hostů moderátorem a seznámení s programem
DJ + soutěže pro děti i dospělé
starosta / osobnost na pódiu – otevření kauzy
otevření „veřejné radnice“ a začátek
soutěží
vystoupení místního sboru
dětská superstar
DJ + soutěže pro děti i dospělé
poděkování a rozloučení

Všichni občané jsou srdečně zváni
Ladislav Hrabal,
starosta MČ Praha-Klánovice

Kontejnery na listí
a rostlinný odpad
Kontejnery na listí a rostlinný odpad budou přistaveny
v těchto termínech a na místech:
7.4.2007 od 9 hod. do 12 hod.
Dobřenická x Voňkova
Aranžerská x Nové Dvory
14.4.2007 od 9 hod. do 12 hod.
Lochenická x Medinská
Aranžerská x Bydžovská
21.4.2007 od 9 hod. do 12 hod.
Rodovská x Výravská
Dobřenická x Voňkova
28.4.2007 od 9 hod. do 12 hod.
V Soudním x Medinská
Malšovická x Lovčická
Žádáme Vás, abyste rostlinný odpad neodkládali již
v pátek a okolo místa přistavení kontejnerů udržovali
pořádek.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Sběr železného šrotu
Dne 14. a 15.4.2007 (sobota a neděle) bude prováděn
sběr železného šrotu, který ukládejte z důvodů zcizování co nejpozději před odvozem na obvyklých místech (v ul. Slavětínská u nádraží ČD vedle kontejnerů
na tříděný odpad, na Přimském nám. a u křižovatky
Všestarské ulice s Krovovou u transformátoru). Při
nutnosti úklidu těžších kusů nebo většího množství
železného šrotu oznamte adresu na Úřadě MČ Praha
– Klánovice na tel.č. 281 960 216, bude zajištěn odvoz. ZÁKAZ NAVÁŽENÍ JINÉHO ODPADU! Po odvozu
další železný šrot nenavážet.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ
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Kontejnery
na objemný odpad
Budou přistaveny v sobotu 21.4. 2007 od 9,00 hod.
do 13,00 hod. na těchto místech:
Medinská ulice u bytového družstva č.p. 530 (křižovatka s ul. Smiřická)
Přimské nám.
Všestarská ulice u křižovatky s Krovovou (za restaurací SAMOS u transformátoru)
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

informace z komisí a výborů

Komise
životního prostředí
Pár poznámek k rozvoji Klánovic
Předně doporučuji členům komisí sednout si a probrat,
co bylo a je pro Klánovice typické, jaké hodnoty se dnes
mají chránit a které nikoliv. Za sebe bych jmenovala
les - je to jednoznačně základní charakteristika. Les,
který obklopuje Klánovice ze tří stran a vymezuje tak
hranice jejich rozvoje. Není kam dále expandovat, pokud nechceme obětovat les. Základním východiskem
pro rozvojové plány tedy je, že jakákoliv zástavba se
nesmí objevit mimo hranice té současné.
Osobně si myslím, že je třeba konstatovat, že územní
rozvoj Klánovic (ve smyslu rozpínání zástavby do nezastavěných oblastí) je u konce. Ze tří stran je lesní
plocha, ze severu hranice Prahy.
Téměř výhradně rekreační druh zástavby bez trvale obydlených domů – tento rys je už dnes mrtvý.
Je na obyvatelích Klánovic, jestli bude jejich touhou
zachování současného stavu nebo podpora zahuštění
obce dělením parcel. Logika by velela přistoupit na
zhuštění zástavby, tradice a ohled na životní prostředí
zase mluví pro zachování současného stavu.
Pokud se tak stane, myslím si, že by Klánovice měly
alespoň podporovat jakoukoliv alternativu k dopravě
obyvatel auty. Myslím teď hlavně na cyklistickou dopravu – tu bychom měli podporovat stojany na kola před
každou veřejnou budovou, úložištěm kol u nádraží nebo
výstavbou ulic, které budou mít pro kola příjemný povrch, dále cyklistickým pruhem na Slavětínské nebo
legalizací současného stavu, kdy cyklisté jezdí po chodníku (pomocí čar na chodníku a značky je nutné oddělit prostor pro cyklisty a chodce).
Myslím si, že současný plán výstavby na Počernicku je pro Klánovice zcela nežádoucí. Je nutné komunikovat s Horními Počernicemi i s Magistrátem s cílem
přimět Horní Počernice, aby od tohoto plánu upustily.
Hlavním argumentem proti záměru nechť je to, že by
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se jednalo o parazitování na Klánovicích – příjmy z
nových obyvatel budou mít Horní Počernice, náklady
(přímé i nepřímé) naše městská část. Pokud by
k výstavbě přece jen mělo dojít, bylo by zajímavé připustit její částečnou realizaci výměnou za přesun části počernického katastru pod Klánovice. Jednoduše
posunout hranici Klánovic dál na severozápad a za
tento ústupek povolit třeba polovinu plánovaného počtu domů. Klánovice by tak získaly pozemky, na kterých by mohly vystavět nové domy nebo vysázet nový
les. Problémem zůstává škola, školka, čistička apod.
Je třeba důsledně typovat místa, kde lze požadovat
výsadbu nového lesa. Dnes platí zásada, že přeměna
pole na stavební pozemky je pro investora před veřejností snadněji obhájitelná než kácení stromů. Stromy
tudíž mohou posloužit jako bariéra před stavebními
podnikateli. Les musí být zanesen v územním plánu
Prahy, jehož komplexní novela se teď chystá. Nyní je
správná doba na to, abychom navrhli nové lesní plochy v Klánovicích a okolí. Samozřejmě, nejjednodušší
je to u pozemků, které jsou ve vlastnictví státu, města
nebo městské části. Na tomto plánu lze spolupracovat
se Šestajovicemi, Jirny i Horními Počernicemi.
Má být Klánovický les prostorem pro rekreační sport
(lesoparkem) nebo skutečným lesem, který slouží lidem i zvířatům? Můj názor je, že vytvářet sportoviště
na lesních plochách je v podstatě golfem v bledě modrém. Les má být lesem, ne zelenou kulisou pro ryze
lidské aktivity. Úpravu cyklostezek a pěšin pro jízdu na
koni podporuji.
Pomalu se chystá komplexní novela zákona o hl.m.
Praze. Jak jistě víte, tento zákon je něco podobného
jako Zákon o obcích, ale vztahuje se jen na území Prahy. Do něj by šlo vpašovat spoustu věcí, které se dnes
obtížně prosazují mj. kvůli tomu, že nejsou v zákoně,
nebo že nejsou vymahatelné prostřednictvím pokut
a dalších sankcí. Mým záměrem je do zákona zařadit
pár paragrafů k přírodním parkům v Praze a stanovit
zde základní regulační podmínky – typ zástavby, hustotu zástavby apod.
Zcela zásadní věcí je osvěta – spousta lidí vidí
v regulaci výstavby a dalšího užívání vlastních domů
a pozemků jen projev buzerace ze strany obce.
Ráda bych poprosila doc. RNDr. Svobodovou, aby
zprostředkovala kontakt na některou z fakult Univerzity Karlovy, která se zabývá urbanismem a ekologickou
výchovou. Například by šlo v rámci některé z kateder
Přírodovědecké fakulty udělat studentský výzkum Klánovic – ať už z hlediska ekologického, krajinotvorného
nebo sociologického. Totéž by jistě bylo možné na Českém vysokém učení technickém, které má několik kateder se zaměřením na urbanismus. Tamní profesoři
jsou velmi vlivní – řada z nich působí v poradních orgánech vlády, parlamentu a pražského magistrátu – tj.
bude jen dobře, pokud budou vědět o Klánovicích víc.
V budoucnu Klánovice rozhodně nebudou bohatší než
okolní obce a městské části – většina peněz pro obce
se přerozděluje na základě počtu obyvatel. Klánovice
nemají kam expandovat, a proto počet obyvatel (pokud nepřistoupíme na zhuštění výstavby) nijak závratně neporoste. Naproti tomu věřím, že počet obyvatel
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Šestajovic se během pár let zdvojnásobí. Víc obyvatel
= víc peněz = víc prostředků na další rozvoj.
Klánovice mohou své okolí inspirovat vztahem k přírodě a ke svému území. Nebudou vůdčí obcí kvůli financím, ale mohou spojovat ostatní svým ekologickým
viděním světa a tím své okolí kultivovat. Jakýkoliv rozvoj Klánovic je nemyslitelný bez spolupráce této městské části s Běchovicemi, Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy, Šestajovicemi, Jirny, Horoušany a Úvaly.
Myslím, že pro spolupráci těchto obcí je handicapem,
že z části jsou pražské a některé středočeské. Co utvořit nějaký neformální svazek obcí a městských částí,
jakýsi Mikroregion Klánovický les, který by spolupráci
těchto obcí koordinoval.
Třeba už je něco v běhu, jen to jako „nováček“nevím.
Hedvika Vilgusová,
předsedkyně Komise životního prostředí

Zápis
z jednání Komise životního prostředí dne 7.3. 2007
přítomni: H. Vilgusová, Ing. Starčevičová, Ing. Trojan,
Ing. Nováková, Ing. Fišerová, Ing. Král, M. Jarolím,
A. Janoušková
1) Domluvili jsme pokračování výsadby stromořadí
v ulici Slatinská z minulého období v počtu cca 38
stromů (javorů). Možno využít sponzorský dar
10.000,- Kč, ostatní prostředky z rozpočtu obce,
s ohledem na jarní období akce spěchá.
2) Projednávali jsme otázku vyvážení odpadu od chatařů, kteří neplatí za popelnici a vyvážejí odpad do
lesa. Ing. Fišerová zjistí podmínky na MHMP, za
kterých je možno přimět majitele rekreačních objektů k zajištění popelnic.
3) Požádali jsme o instalaci značky „Průjezd zakázán“,
umístit značku za restauraci Forest Golf, a tak zamezit volnému průjezdu lesem, případně uvažovat o umístění značky na jiných místech lesa.
4) Znovu jsme zvažovali požadavek na jednu odborně vyškolenou zahradnickou sílu k ruce pracovníkům na údržbu veřejné zeleně.
5) Projednali jsme studii Ing. Fišerové a Ing. Krále,
bude předložena členům ZMČ na jednání 19.3.
a rovněž částečně publikována v KZ.
6) Vyjadřovali jsme se k požadovaným preventivním
kácením. Doporučili jsme ve všech případech zamítnutí. V případě buku v ulici Karla Křížka jsme
doporučili odborné ošetření koruny buku.
7) Rozhodli jsme se urychlit výsadbu 13 kulových javorů, které byly vykopány při stavbě sportovní haly.
Zajistí firma ing. Krále, peníze budou požadovány
z rozpočtu MČ.
8) Vznášíme požadavek na umístění asi pěti košů na
psí exkrementy. Osvěta formou KZ.
9) Projednali jsme případ kácení na parcele Ing. Šouláka, Dobřenická č.kat. 801/4. S účastníky bude zahájeno správní řízení.
10) H.Vilgusová informovala komisi o stížnosti OSZKL
na rušení okolí Forest golfem a o žádosti téhož
o snížení ekologické zátěže.
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11) Kvůli naprostému nedostatku materiálů se komise
nemohla vyjádřit k dostavbě areálu mateřské školky.
Zapsala
Hedvika Vilgusová

Zelená černá kronika
1) Vydáte-li se cestou lesem směrem na Úvaly, můžete po levé straně v úseku, kde cesta zahýbá k lokalitě
„Na Žáku“ spatřit při troše pozornosti svědka časů minulých – více než stoletý dub. Cedulka, označující tento
letitý strom, je již rovněž letitá a volá po nadšenci, který by ji obnovil. Dub není nikterak nápadný, ale jako
součást smíšeného původního lesního porostu, který
je pro tuto lokalitu z historického pohledu charakteristický, stojí za pozornost.

2) V únoru jsme zažili vichřici, dotkla se snad každého
občana Klánovic. Fotografie zachycuje zpustošený
úsek lesa směrem na Úvaly, kde větru byl umožněn
volný „průlet“ vykácením velké plochy lesního porostu.
Ten by jinak zadržel jako hradba alespoň část síly větru. Poučme se!

ný charakter. Máme velmi malou oporu v zákoně, odstrašující je případ uvedení nepravdivých údajů, nerespektování komise, nevyčkání lhůty (rozhodnutí ÚMČ)
a svévolné kácení Ing. Šouláka, Dobřenická č.kat. 801/4.
Takže – nemocné stromy (chceme detekční přístroj),
nekvalitní dřeviny, evidentně život ohrožující, v případě
stavby to nebytné – jinak pojistit a zajištění a ukotvení
velkých stromů.
Hedvika
foto Vilgusová,
Josef Král
předsedkyně Komise ŽP

Úprava okolí kostela
Vážení spoluobčané!

3) Vichřice ustala, ale její následky zůstaly v jiné podobě. Za obrovský problém do budoucna považuji preventivní kácení stromů z důvodu strachu o majetek.
Když povolíme, Klánovice ztratí postupně svůj jedineč-

Náš kostelík Nanebevzetí Panny Marie je milé místo,
hojně navštěvované věřícími z Klánovic i okolí. Konají
se tu i krásné koncerty.
Okolí kaple však již doznalo značné devastace. Keře
jsou proschlé, plné náletových dřevin, neudržovaný
trávník, kde se občas hraje fotbal a navíc nepříliš pietní okolí památníku Osvobození, kde se občané scházejí při významných výročích.
Z iniciativy MUDr. Brabence, ke které se připojuji,
vznikl záměr upravit okolí kaple.
Je možno provést jen částečný odborný zásah do
zeleně, nebo uvažovat vzhledem k významu místa
o koncepční studii, zahrnující i cesty, rozšíření prostoru před vchodem a lavičky.
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Místo se nestalo cílem nedělních procházek, i když
by tomu tak mohlo být. Tudy se opravdu jen rychle projde na druhou stranu.
Kostel (původně kapli) postavili klánovičtí občané
svépomocí, vlastními sbírkami a za pomoci místního
okrašlovacího spolku. Což bychom nebyli v dnešní
době rovněž schopni podílet se na obnově tohoto místa?

Zajímá nás názor vás všech, zda byste byli ochotní
– byť malými dary – přispět. Žádáme o grant, ale jak
víte, výsledek je nejistý.
Pro informaci – plocha pod kostelem patří římskokatolické církvi farnost Jirny, pozemek okolo hlavnímu
městu Praha, svěřeno městské části Praha-Klánovice.
Hedvika Vilgusová
hedvika@vilgus.com
hedvika.vilgusova@zeleni.cz

Z Kulturní komise
Pět klánovických fám
Díky brilantní iniciativě Jana Nejedlého Klánovice dne
28. 2. 2007 přivítaly kolegu Petra Janečka, který vysvětlil způsobem vtipným a zároveň filologicky nenapadnutelným, jak se rodí fámy.
Pokud jsem byl správně informován, foyer KC Beseda bylo konečně zaplněno, bohužel já jsem chyběl...
A tak jako já, chyběli i další čtenáři KZ, a proto se pokusím v duchu Petra Janečka, jehož dílo znám, prezentovat a komentovat zde poslední klánovické fámy.
Fáma č. 1, rozšířena v KZ č. 1-2, 2007 na stránkách
20.-21. Autor píše: „Zákon ‘sté opice’ vznikl jako jeden
z výstupů výzkumného programu, který se prováděl
již před řadou let na opicích žijících na izolovaném
ostrově.“ A pokračuje dále...
Proč jde o fámu? Protože si vše vymyslel anglický
spisovatel Lyall Watson, který L.P. 1979 vydal v New
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Yorku úspěšnou knížečku s titulem Lifetide: A biology
of Unconscious. Ostrov by se měl jmenovat Koshima a
ta stá opice, která se záhadně naučila loupat brambory, byla z rodu makaků. Všechno, úplně všechno si
vymyslel, a dokonce v roce 1985 se k této mystifikaci
i sám přiznal...
Fáma č. 2, šířena dne 5.3. 2007 ve foyeru KC Beseda v přítomnosti pěti hostů. Jeden z nich „vysvětloval“, že smrt zastihla slavného stavitele Petra Parléře,
poté co se lekl skřípajícího hořícího lešení. Proč je to
fáma? Protože vychází z literární fabulace českého spisovatele Aloise Jiráska v jeho díle Staré pověsti české. Parléř ve skutečnosti zemřel v klidu ve své posteli
jako starý muž....
Fáma č. 3 šířena na plakátech společnosti Forest
Golf Resort Praha v období masopustu. Organizátoři
jedné kulturní akce v restauraci Forest Golf zvali občany na „Masopustní Carneval“, a tak nevědomě šířili
domněnku, že Masopust je něco jiného než Carneval.
Myslím si, že není třeba čekat na další změnu režimu,
abychom všichni pochopili, že Carneval a Masopust
jsou synonyma. Mluvím o změně režimu, protože někdo kdysi věřil, že hospodářství a ekonomika jsou něco
jiného, a možná jediný, kdo dodnes věří na „hospodářský a ekonomický rozvoj“, by snad mohl být jen Milouš
Jakeš... Forest Golf, zdá se ale, že trvá na svém a už
organizoval, v době mimo masopust, další masopust,
tentokrát dětský (24.3. 2007).
Fáma č. 4 šířena několika klánovickými pacienty.
Fáma vycházela z tvrzení, že „doktorka Marie Jágrová
se stěhuje také do Jiren!“ Dezinformace se rozšířila
poté, co někdo objevil v Jirnech ordinaci MUDr. Věry
Jágrové. Stačilo jen zapomenout na křestní jméno a…
fáma byla na světě (naštěstí MUDr. Marie Jágrová využila KZ a fámu utišila).
Fáma č. 5 šířena ústně „golfisty“ a zároveň i „antigolfisty“. Mnozí Klánovičané jsou předsvědčeni, že zastupitel Karban, který v komunálních volbách získal
mnoho hlasů „antigolfistických“ voličů pro svou kandidátku, by ve skutečnosti rád viděl golf v Klánovicích
na úkor části klánovického lesa. Dokonce i pan starosta v posledním KZ na straně 3 žádá pana Karbana
o vysvětlení jeho postoje…
Vážení čtenáři Klánovického zpravodaje, vypátrat původ fámy č.1, když se zabýváte novými náboženskými
směry, není těžké. Ověřit si fámu č. 2 mně zabralo ještě méně času. Nechtěnou záměnu Carnevalu a Masopustu chápu, protože skutečně mnoho lidí má pocit,
že Karneval je maškaráda a Masopust jsou koblížky smažené po ránu v úterý před popeleční středou. Fáma č.4 byla také snadno rozluštitelná. Zato
fáma č.5 mně zabrala více času, ale nakonec jsem
dospěl k názoru, že se začala šířit v období vinobraní.
Totiž, na dnes již neexistujicích webových stránkách
http://web.telecom.cz/tomashradecky/vinobrani_07,
byla publikována fotka pana Jiřího Karbana navštívivšího - a potutelně se usmívajícího - vinobraní v Restauraci Forest Golf . Nic zvláštního, ale to zřejmě stačilo,
aby se fáma o náklonnosti pana Karbana ke „golfistům“ začala šířit jako sněhová koule (v antropologii říkáme snowballový efekt), a že se jedná o fámu, potvr-
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zuje mj. i rezolutní postoj MUDr. Hany Karbanové proti
tomuto tvrzení ve večerních hodinách 19.3. 2007 v KC
Beseda.
Fámy nejsou dobrá věc, ale bohužel se šíří jako vítr
a je korektní, jak učinila např. MUDr.Marie Jágrová, je
veřejně dementovat. Fámy totiž mohou poškodit jednotlivce, ale i celé společenské struktury (např. všichni, kdo věřili fámě o sté opici, byli nazýváni New agers
a papež Jan Pavel II. byl nucen proti nim dokonce vydat dne 28.5.1993 speciální encykliku...).
Doufám proto, že i tento můj malý příspěvek pomohl
trochu objasnit několik kuriózních klánovických fám.
Giuseppe Maiello,
sociální a kulturní antropolog,
předseda Kulturní komise
Parkování u nádražní budovy

Z dopravní komise
Jednali jsme o připomínkách občanů ke stavu komunikací narušených stavebním či podnikatelským provozem. V ulici Blešnovská bylo p. Kuberou potvrzeno,
že stav, který byl podnětem k žádosti o projednání, je
napraven a byly vysázeny i nové stromky. Proto jsme
původní požadavek na dopravní úpravu zamítli. Písemný podnět předáme komisi životního prostředí s žádostí
o odborný dohled. Podle dostupných informací z OMI
nebylo dosud na projekt „Blešnovská“ vydáno územní
rozhodnutí – má na ni být zaveden režim „obytné zóny“
– a tudíž bude nutné prozatím tuto komunikaci udržovat v rámci schváleného rozpočtu MČ. Totéž se týká
i další připomínky – ul. Řepečské – kterou ověříme na
místě.
Ke stále diskutované komunikaci Axmanově a jejímu provozu se komise shodla požádat při nejbližší možné příležitosti – např. návštěva zástupce Dopravní policie ČR – o vyjádření, zda je možná úprava vymezená
značkami „Přednost protijedoucích vozidel“ a „Přednost před protijedoucími vozidly“, což by mohlo částečně pomoci dopravě v okolí golfu.
K žádostem o nekonkrétní vjezd do MČ Praha-Klánovice pro dva podnikatelské subjekty se komise od-

Parkování u otočky

volala na své stanovisko, že je nutná písemná konkretizace cíle jízdy – souhlas potom může být, podle
dříve projednaných podmínek, vydán bez projednání
v DK.
Dále jsme probírali možnosti ochrany místních komunikací před nežádoucími průjezdy stavební techniky během výstavby v sousedních katastrech. Krom
dopravního značení byly uvažovány i jiné způsoby případně zábrany. S našimi závěry bude seznámena Komise výstavby a starosta MČ.
K neoprávněnému záboru veřejného prostranství
před budovou MŠ v ul. V Žáčku bylo konstatováno, že zábor je svévolný a nepovolený, omezuje možnost zastavení
pro dopravní obsluhu MŠ. Podle zákona č. 13/1997 Sb.
bude bezprostředně požádán silniční správní orgán Praha 21 o zákrok s tím, že zábor nebyl povolen, a současně bude majitel nemovitosti na toto upozorněn.
Komise zvážila nedostatečnou kapacitu parkovacích míst u železniční zastávky a vyjádřila souhlasné
stanovisko s možností výstavby parkovacího domu
(s možností rozdělení do dvou staveb), vytipovala potřebné lokality mimo bezprostřední okolí komunikace
Slavětínská.
Seznámili jsme se s námětem na petici proti negativním vlivům dálnice D 11 s tím, že je třeba, před
angažováním starostů Klánovic a Šestajovic, nejdříve
petici na základě občanské iniciativy uskutečnit, tj. shromáždit podle petičního zákona vyjádření občanů.
K úpravě dopravního značení v ulici V Pátém
z podnětu občanů zde bydlících bylo konstatováno, že
změna směru průjezdu od ulice Votavovy ke Smiřické
na opačný bude uskutečněna do jednoho měsíce po
letošní kolaudaci a současně, tak jako v ulici Axmanově, bude požádána Dopravní policie o vyjádření
k instalaci značení „Přednost protijedoucích vozidel“
a „Přednost před protijedoucími vozidly“.
K přípisu Českého rybářského svazu – komise ve
své působnosti navrhuje osadit značky „Zákaz vjezdu
všech vozidel“ na vjezdech do lesa v ulicích Všestarská, Nové Dvory, Axmanova – zde až za odbočkou
k dočišťovacím rybníkům. Dále doporučuje jednat
s Lesy ČR ve věci organizace využívání příjezdů do
lesa pro těžební mechanizaci a odvoz vytěženého dře-
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va, jak z východní tak i ze západní části Vidrholce
s tím, že pro jednání připraví podklady. Tato schůzka
je motivována ochranou nově budovaných komunikací
před nadměrným opotřebením.
Také jsme probrali přípis týkající se stavu křižovatky Mechovka - V Soudním a konstatovali, že, podle
návrhu vedoucího komise, je třeba prověřit možnost
drenáže podél celé délky ulice spadající do povodí Vltavy současně se stavební rekonstrukcí komunikace.
Ulice by měla být dokončena v úseku V Soudním –
Habrovská v tomto roce. Jednání proběhne během prvního kontrolního dne na zmíněné stavbě.
Na závěr byla projednána oprava a doplnění dopravního značení:
● Obnova vodorovného značení na parkovišti u železniční zastávky Praha-Klánovice a na manipulační zastávce MHD „Klánovice“
● Obnova, respektive doplnění svislého značení na
křižovatce Smidarská-Slavětínská; Ke Znaku-V Pátém; V Pátém u vchodu na prostranství před památníkem padlých; Utěšilova směrem ke kostelíčku (slepá komunikace).
● Realizace těchto návrhů závisí na schváleném
rozpočtu MČ.
Příští jednání Dopravní komise bude 17.4. 2007 od
18.00 v zasedací místnosti ÚMČ
Zpracoval
Ing. Jaroslav Losert

Stručně ze Školské komise
Opět jsme se sešli poslední pondělí v únoru. Jednalo
se o následujícím:
1. Ředitelka školky H. Fišerová předložila upravená
„Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro rok 2007/2008“. Po drobné úpravě ŠK tento
návrh schválila. Jeho znění najdete na http://
www.msklanovice.cz
2. Financování 3. etapy dostavby MŠ je stále nevyjasněné.
3. Prohlédli jsme si plány na dostavbu a rekonstrukci
školy, což je obsahem žádosti o dotaci ve výši 24mil.
korun z finančních mechanismů EHP/Norska.
4. Začali jsme spolupracovat se sportovní komisí na
„Provozním řádu“ nového školního hřiště. Žádáme
co nejrychlejší přijetí druhého správce.
5. Ve školní budově čp.1 proběhlo z naší iniciativy měření vlhkosti, jehož hodnoty několikrát převyšují standardní. O dalším postupu nás bude informovat p. Beneš na příštím zasedání.
6. Jednalo se o bezpečnosti pohybu dětí ve sportovní
hale. V tomto bodu jsme začali spolupracovat se
sportovní komisí.
Z tohoto zasedání vzešly tři doporučující dopisy starostovi a jeden bezpečnostní komisi. Na další informace z práce naší komise se těšte za měsíc.
Jana Martinová
tel. 724 35 36 48
jan.martin145@tiscali.cz
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Jak to vidím já
Moje otevřené komentáře v Klánovickém zpravodaji
o dění na zastupitelstvu a kolem něj s názvem „Jak to
vidím já“ vzbuzují trošku neadekvátní míru pozornosti
a jistou míru nevole. Příspěvky do KZ obvykle vycházejí z textů na mém, obdobně zaměřeném internetovém blogu www.petrkubicek.blogspot.com. V obou
těchto médiích se snažím jen objasnit svá stanoviska
a postoje k otázkám a problémům, se kterými se jako
zastupitel setkávám a musím je řešit či spolurozhodovat. Je to převážně zpověď z toho, co jsem udělal, navrhl, jaký je můj názor, jak jsem zvedl ruku a proč. Snad
to i někoho zajímá…
Do zastupitelstva jsem kandidoval zejména proto,
že jsem chtěl svými zkušenostmi, radami, doporučeními a prací přispět k řádnému fungování našeho úřadu a zastupitelstva. Když jsem v minulém funkčním
období sledoval počínání zastupitelstva, často jsem
přemýšlel o vzdálenosti Klánovic od bájného Kocourkova. Nyní je situace v zastupitelstvu trošku jiná. Domníval jsem se však, že pro mne bude mnohem jednodušší kocourkovské déja vu nenávratně zaplašit.
Právě proto, že to není tak jednoduché, vzniká někde
uvnitř mého já potřeba klíčové problémy, jež se nevyvíjejí podle mého názoru, pojmenovat a vyjádřit se
k nim. Stejně tak otevřeně jsem pak ochoten převzít
díl zodpovědnosti za rozhodnutí, která jsem
v zastupitelstvu podpořil. Myslím, že takovýto způsob
komunikace je zcela fér.
Během krátkého působení v zastupitelstvu jsem si
bohužel plně uvědomil, že jakoukoli, i když konstruktivně či věcně zaměřenou, kritiku si v Klánovicích vždy
někdo neomylně vztáhne na sebe a považuje ji za útok
na svoji osobu. Nakonec to nemusí být ani kritika. Stačí cílený dotaz či poznámka a už je oheň na střeše.
Tento klánovický zlozvyk je zde hluboce zakořeněn. Je
totiž přímým důsledkem dlouhodobě přepolitizované
veřejné atmosféry. To nám všem brání v kultivované
diskusi o řešení důležitých problémů Klánovic. I teď
většina z čitatelů přemýšlí, komu jsou tyto řádky „osobně“ určeny. Prosím nikomu! Je to jen subjektivní –
možná nesprávný – popis stavu.
Příprava dlouhodobé koncepce
Po prvotním přešlapování na místě a diskusích, zda ji
potřebujeme, jak má vypadat, kdo ji má připravit a kdo
ne, se konečně v polovině února rozjela práce na tvorbě dlouhodobé koncepce Klánovic. Díky Doc. Turkovi
se podařilo dát dohromady tým několika lidí, kteří věří,
že má-li jít rozvoj Klánovic pozitivním směrem, musí
být postaven na pevném, koncepčním a konsensuálním základě, jehož ztělesněním je určitý dokument –
např. koncepce rozvoje či strategie rozvoje. Zejména
díky jeho úsilí vznikl první návrh tohoto dokumentu.
Není, a ani nemohl být (s ohledem na posun zahájení
prací a fakt, že na něm pracují dobrovolníci po večerech a nocích) ideální. Zatím máme na stole jakési
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nástiny analýz stavu jednotlivých problematik (školství,
zdravotnictví, doprava, výstavba, sport a kultura apod.),
do kterých jsou již zakomponována jednotlivá koncepční východiska a návrhy. Nyní nás čeká práce na dotažení obsahu a struktury. Zbývá toho ještě dost - finalizace analýz stavu, identifikace slabých a silných
stránek, hrozeb a příležitostí, prodiskutování směru
a vize rozvoje Klánovic a rovněž stanovení přesnějších měřitelných cílů rozvoje a jasného způsobu jejich
dosažení.
Neméně důležitějším aspektem, než je struktura nějakého dokumentu, je i správný proces, kterým se k takové koncepci pracně dobereme. Koncepce musí mít
konsensuální rozměr. Tím se vytváří předpoklad pro
její dlouhodobější relevanci a platnost. Koncepci není
možné někde v tichu „upéci“, předložit, nechat schválit a … pak ji strčit do šuplíku a nerespektovat. To by
byla zbytečná práce. Potřebujeme, aby se s ní zastupitelé, neméně pak pracovníci úřadu, členové komisí
a vůbec všichni lidé z Klánovic maximálně ztotožnili.
Prvním krokem tedy musí být důsledná oponentura
jednotlivých návrhů. Nesmíme zapomínat na znalosti
a expertizu pracovníků úřadu, koncepce nesmí viset
ve vzduchoprázdnu, odříznutá od zkušeností a poznatků z minulosti, jež znají nejlépe právě lidé na úřadu.
Nyní tedy bude probíhat oponentura prvního návrhu
ze strany zastupitelů, členů komisí a snad i pracovníků úřadu. Zároveň musíme dokument ukotvit do jasně
strukturované podoby a předložit druhý návrh textu.
Následně by měla proběhnout také veřejná oponentura takového návrhu a teprve po zapracování připomínek veřejnosti bychom měli přistoupit ke schvalování.
Pakliže práce půjdou tímto směrem, nevadí, že se
i protáhnou. Pak nemusíme mít starost o kvalitu a smysluplnost výsledku.
Ing. Petr Kubíček

Z bloku zastupitele
Nejpozoruhodnějším bodem prvního letošního
jednání zastupitelstva (19.3.) byl Parkovací dům. Až
šestipatrová stavba válcovitého tvaru (o průměru 34
metrů), kterou přes pražský Magistrát nabízela ostravská firma Koma, mohla najít své místo na parkovišti
vedle restaurace U Dašů nebo za hlavní nádražní budovou. Objekt, který by Klánovicích působil velmi
nepatřičně. Vzhledem k tomu, že navrhovatel - pan
starosta Hrabal - měl v ruce doporučení dvou komisí
(dopravní a výstavby), obával jsem se nejhoršího. Avšak
dobře odstartovaná debata postupně změnila běh dějin. Děkuji zejména Hedvice Vilgusové (SZ) a Petru
Kubíčkovi (ČSSD), bez jejich přímočaré argumentace by tento návrh zřejmě prošel. Co se týká problému
s parkováním, osobně se kloním spíš k variantě uvažovaného parkoviště P+R za nádražím.
●

Prosadit prvky otevřené informovanosti, to je
v Klánovicích složité. Znovu jsme jednali o audiovizuálních záznamech z jednání zastupitelstva, které by
byly k dispozici na webových stránkách. Předložil jsem
doporučení Markéty Reedové, náměstkyně pražské●
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ho primátora, a znovu opakoval, že je to moderní služba občanům, kteří chtějí být nezkresleně informováni
o jednání zastupitelů. Tato novinka by dobře posloužila i těm, kteří se z vážných důvodů nemohou zúčastňovat několikahodinových zasedání (např. matky s dětmi, někteří invalidé či pracovně zaneprázdnění
lidé). Kromě spolunavrhovatele Petra Kubíčka kameru
podpořil jen Jindřich Lukáš (Pro Klánovice). Když
k tomu připočítám i starostovo nedávné rozhodnutí neustavit Komisi pro otevřenou informovanost, o jejíž
vznik jsem usiloval tři měsíce, nevychází mi z toho nic
než mírné rozčarování. I tak pokračuji v práci, jejímž
cílem je minimalizování šuškand. Na starostově stole
leží návrh na vylepšení webových stránek naší městské části a pro pracovní skupinu „Rozvoj Klánovic“,
vedenou Jiřím Turkem, jsem připravil zprávu o stavu
zdejší informovanosti.
Finančnímu výboru se do uzávěrky tohoto vydání
KZ nepodařilo předložit konečnou zprávu o šetření,
které se týkalo nevyjasněného navyšování rozpočtu při vybudování „Nového centra Klánovic“. A tak trpělivé čekám.
●

Mateřské škole se i v důsledku změny rozpočtových pravidel nedostává peněz, což v průběhu zasedání potvrdila ředitelka Hana Fišerová. Při projednávání prodeje pozemku v areálu garáží (ul. Smiřická)
jsem navrhnul, aby získaná částka (314 tisíc Kč) byla
k dispozici MŠ. Ani tato snaha zatím nezískala podporu.
●

Vyzval jsem své kolegy v zastupitelstvu, abychom
při nejbližší příležitosti rozhodli o účelné proměně obecního pozemku, který sousedí se zahradou mateřské
školy. Prosazuji myšlenku, aby v tomto prostoru bylo
vybudováno oplocené (veřejné) hřiště pro děti, které by mělo vícegenerační využití. Myslím, že takové
místo, kde by se potkávali rodiče s dětmi a seniory,
v Klánovicích chybí.
Jiří Karban (SNK ED),
zastupitel MČ Praha-Klánovice
email: j.karban@centrum.cz
●

Rozhovor se členem
zastupitelstva
MUDr. Jaroslav Brabenec je služebně nejstarším členem klánovického zastupitelstva – poprvé
byl do něj zvolen již v roce 1994
a v každých dalších volbách svůj
mandát obhájil. Dr. Brabenec (60
let, lékař gynekolog) žije v Klánovicích odmalička s výjimkou let,
kdy pracoval v nemocnici na severu Čech. Po revoluci si otevřel
soukromou gynekologickou ordinaci. V současném zastupitelstvu zastává funkci druhého zástupce starosty.
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Co jste říkal výsledkům posledních komunálních voleb, jaký z nich cítíte signál od voličů?
Přiznávám, že mě to potěšilo. Volby byly vlastně referendem.
Většina členů ZMČ do něj byla zvolena poprvé. Vy
jste naopak „matadorem“. Jak vidíte srovnání tohoto
zastupitelstva s těmi předchozími?
Na hodnocení je asi ještě příliš brzy. V tomhle zastupitelstvu mnoho lidí začíná, přicházejí s novými
náměty a snaží se je uskutečňovat.
Jak na Vás působí nový starosta?
Ing. Hrabal má moji plnou důvěru. Přišel se zajímavou myšlenkou zapojit do práce pro Klánovice co nejvíce občanů prostřednictvím odborných komisí. Vidím
to jako vrchol demokracie. Doufejme, že lidem elán
k práci pro obec vydrží.
Jste předsedou sociální a bytové komise. Jakými problémy se v ní zabýváte?
Tato komise řeší často docela delikátní problémy,
důsledky rozvrácených rodinných vztahů. Proto ani
o naší činnosti nemohu vždy detailně informovat. Někdy jsem docela znechucen tím, jak se vyvíjejí vztahy
rodičů a dětí. Obávám se, že je stále více případů, kdy
dětem jde jen o peníze.
Již od doby starosty Hanzala se v Klánovicích plánuje výstavba domu seniorů. Co nového nám můžete
říci z této oblasti?
V minulosti byl připraven projekt tzv. Domu chráněného bydlení, jehož cílem je soustředit seniory, kteří
by jinak bydleli sami, do malometrážních bytů v jedné
budově. V takovém domě však není například zajištěna nepřetržitá lékařská ani pečovatelská služba, takže
se nutně nabízí otázka, kam mohou jít jeho obyvatelé,
až budou kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu takové
služby potřebovat. Perspektiva přechodu do Léčebny
pro dlouhodobě nemocné je dost bezútěšná. Lepším
řešením se mi zdá být, kdyby část vybudovaného objektu sloužila jako tzv. Dům s pečovatelskou službou,
kde je o jeho obyvatele nepřetržitě postaráno. Snažíme se z této problematiky získat co nejvíce informací,
navštívil jsem podobná zařízení v okolí (Úvaly, Stará
Boleslav, Běchovice). Spolu s dr. Karbanovou z naší
komise jsme jednali s vedoucí sociálního odboru
MHMP dr. Mrnkovou, navštívil jsem přednášku radního Janečka o sociální problematice. Pořád se však nemohu ubránit dojmu, že ať se jedná o Dům chráněného bydlení nebo DPS, velmi často to je jen náhrada
nefunkčních rodin. Péče o seniory je dle mého názoru
v první řadě úkolem pro jejich potomky.
Otázka stavby v Klánovicích se navíc zkomplikovala nedostatkem finančních prostředků v magistrátní pokladně, takže z původně uvažované dotace sešlo.
Jakými dalšími problémy se jako zástupce starosty
zabýváte?
Pravidelně jedno odpoledne v týdnu docházím na
úřad a se starostou se radíme o aktuálních záležitostech. Hodně času jsem strávil v debatách s architektem
M.Hroudou. Nedávno se na „obec“ obrátili s prosbou
místní rybáři – rybníky na Placinách nejsou v mapách
správně zaneseny a Městská část by tady rybářům
měla poskytnout potřebnou odbornou podporu. Staros-
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ta také pomohl místním hasičům získat prostředky na
úpravu jejich zbrojnice tak, aby tam mohlo parkovat
větší vozidlo. Před nedávnem jsme také s dr.Duškem
navštívili hrob starosty Hanzala poblíž Hradce Králové.
Co Vás v poslední době potěšilo a co naštvalo?
Začátkem března jsem se zúčastnil obecního a zároveň školního plesu v Besedě. Potěšilo mě, jak se
omladil učitelský sbor, doufám, že spolupráce obce se
školou se projeví i ve vyšší účasti učitelů na dalších
akcích v Klánovicích. A chtěl bych vyslovit svůj obdiv
řediteli školy dr. Černému za to, jak výborně ples uváděl. Na druhou stranu mě docela rozčiluje zvýšená
dopravní zátěž v Klánovicích i nárůst hluku zejména
z „hradecké“ dálnice D11.
Děkujeme za rozhovor , přejeme hodně zdraví a pohody i samé úspěchy při práci pro Klánovice.
Ptal se
Tomáš Ruda

doprava

Rodí se petice
V souvislosti s připomínkou vznesenou na posledním
jednání zastupitelstva a týkající se řešení hluku působeného dálnicí D11 oznamujeme, že ta padla na úrodnou půdu. V současné době je připravována petiční
akce, jejímž konečným cílem je omezit hluk působený
provozem na dálnici. Bližší informace budou v krátké
době zveřejněny na webu MČ Klánovice a více se dozvíte i z příštího Zpravodaje.
Informace z přípravného výboru přinesl
Tomáš Ruda

bezpečnost

Policejní statistiky
Navštívili jsme velitele Městské policie pro Prahu 21,
vrchního komisaře Karla Kuberu, abychom se dozvěděli, čím se naši policisté zabývali v prvních dvou měsících letošního roku.
Dále uváděné údaje se týkají celého správního obvodu Praha 21, tedy Klánovic, Újezda nad Lesy, Kolodějí a Běchovic. Úkolem našich policistů je reagovat
na tísňové volání na linku 156 (po výzvě z centrály),
na hlášení z Pultu centrální ochrany (pro veřejné
budovy), zajišťovat náhradní doručování úředních
obsílek, spolupracovat s dopravní policií ohledně poškození dopravních značek, s organizací ELTODO
v případě poruch osvětlení nebo s PVK u poruch vodovodu a kanalizace.
V lednu naši policisté řešili 102 dopravní přestupky
(nejčastěji porušování zákazu zastavení, vjezdu, vjezd
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nákladních aut nad 6 tun apod.) a 25 ostatních přestupků (zejména rušení klidu, veřejného pořádku, neoprávněné zábory, kouření v zastávkách MHD apod).
Přitom zkontrolovali 107 osob (nebyla mezi nimi žádná hledaná) a vybrali 20.500,- Kč na pokutách. Zjistili
také 48 případů špatného parkování. Ohledně parkování zmínil komisař Kubera jednu zajímavou novinku –
policisté mají nyní možnost při prvním zjištění přestupku
pokutu prominout a pouze na vozidle nechat „upozorněnku“, varující řidiče, že příště už bude muset platit.
V únoru naši policisté řešili 82 dopravních přestupků
a 25 ostatních přestupků. Rovněž 25 řidičů bylo předvoláno pro špatné parkování a 53 dalších dostalo upozorněnku – zejména tam, kde byly instalovány nové
dopravní značky. Bylo prověřeno 105 osob (opět mezi
nimi nebyl nikdo hledaný) a na pokutách bylo vybráno
23.400,- Kč.
Komisař Kubera dále informoval že Obvodní ředitelství Městské policie Praha 14 má vozidlo s radarem
pro měření rychlosti a že s ním bude napříště častěji
kontrolovat i řidiče v Klánovicích (zejména v okolí školy). Poděkoval také naší MČ za spolupráci při zprovoznění prvních kamer, dohlížejících na nejvíce problémová místa v Klánovicích. Kamery jsou připojeny na
pult v Praze 14 a od jejich rozmístění se v jejich dosahu nestal žádný trestný čin.
S vrchním komisařem Karlem Kuberou si povídal
Tomáš Ruda

z k l á n o v i c k é š k o ly
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s dětmi sama ve třídě a učím je tomu, co mám ráda,
nejen číst, psát a počítat, ale mít rád přírodu, hudbu,
knihy, být tolerantní k sobě navzájem. Je to pro mě
vždy velká radost vidět jejich pokroky.
Začínala jsem vlastně před dvaceti lety po Pedagogické Fakultě v Ústí nad Labem a kromě let na mateřské pořád učím.
Můžeš porovnat děti v dnešní první třídě s dřívějšími dětmi?
Hlavně jsou ty dnešní děti hodně ctižádostivé a nastavené na úspěch a výkon. Mám ve třídě moc šikovné
děti, chytré a zdravě sebevědomé. Samozřejmě ne
všechny, ale většinu. Dřív byly děti víc ukázněné a takové dětštější. Dnešní děti mnoho cestují, mají hodně
koníčků, takže je těžší je zaujmout.Některým chybí
taková ta vnitřní pravidla, co je a není vhodné dělat.
Ale mám je stejně všechny ráda.
Tvým koníčkem je zahrada a kytky, proč zrovna tohle?
Mám více zálib, ale zahradničení je na prvním místě. Vždyť není nad to vidět skoro okamžitě výsledky
své práce.
Vím, že tvůj manžel je hudebník, jaký je tvůj vztah
k hudbě?
U nás v rodině jsou muzikanti všichni, manžel, dcery, dokonce i náš pes vyje, když manžel cvičí na trubku. Takže bez hudby by to u nás opravdu nešlo...
Ptala se
Lydie Boukalová

Jak plesá škola

Předtavujeme
naše učitele
Tentokrát našim otázkám čelila paní učitelka Milota
Pelánová, vedoucí učitelka 1. stupně ZŠ Klánovice.
Miloto, prozraď nám, jaká cesta tě vedla k této profesi?
Především to byla a stále je láska k dětem. Bez ní
bych asi nevydržela všechna úskalí, reformy a další
mnohé překážky, které jsem jako učitelka musela překonat a stále překonávám. Ale pořád platí, že jsem

Školní ples se v Klánovicích stává opět milou tradicí.
Hlavním pořadatelem byl tentokrát Spolek přátel školy, a především jeho předsedkyně Jana Venkrbcová.
Letos se k nám připojili i místní zastupitelé, takže jsme
vlastně spojili dva plesy, školní a obecní.
K tanci i poslechu už potřetí hrála kapela FUNNY
DANCE a jako vždy byla skvělá. Tombola, na kterou
přispěli rodiče žáků, Spolek přátel a MÚ, byla bohatá
stejně jako program.
Ples zahájili pan starosta Ladislav Hrabal a ředitel
školy Michal Černý. Poté vystoupil s krátkou ukázkou
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svého nového představení dětský divadelní spolek Náhoda vedený panem ředitelem. Podle ukázky se máme
opravdu na co těšit.
S vým vystoupením nás potěšila i děvčata z hiphopové taneční skupiny, kterou vede naše bývalá žákyně
Karolína Venkrbcová.
Zásluhou jednoho z rodičů, pana Marinova, mezi nás
přišel a zazpíval nám finalista druhé řady soutěže
SUPERSTAR Michal Hudček. To bylo jedno překvapení
večera. Druhé obstarali učitelé, kteří pro pobavení přítomných zdramatizovali vlastní verzi Erbenovy Polednice.

Ve scénce účinkoval ředitel ZŠ M. Černý

PaedDr.
Michal
Èerný

Podle reakcí přítomných můžeme soudit, že ples se
vydařil a všichni se pobavili. Akce, na kterých se rodiče neformálně sejdou s učiteli na jiné než školní půdě,
jistě mají smysl a nás těší, že školní plesy si našly své
stálé návštěvníky a přicházejí další.
Mgr. Jolana Fuchsová,
zástupkyně ředitele ZŠ Klánovice

Slavnost slabikáře
Ve čtvrtek 15.března v podvečer uspořádaly děti z první
třídy pod vedením pí. uč. Boukalové Slavnost slabikáře. Pozvaly rodiče a kamarády do své třídy a předved-
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ly nápadité představení, ve kterém každé dítě zahrálo
jedno písmenko z abecedy. Konferenciérky celé slavnosti Lucinka Šimková a Anička Michopulu si vedly
znamenitě! Všem se to moc líbilo a děti ani nechtěly
ze školy domů!
Jana Martinová

e k o l o g i e , p ř í ro d a

Nová a nová hřiště
přicházejí
V letošním roce se opět otevře několik golfových hřišť
a některá stávající se rozšíří. Zahájit provoz by měla
především reprezentativní osmnáctka u Pardubic pod
Kunětickou Horou, otevření chystá další osmnáctka
u Ústí nad Labem. Další hřiště by mělo být zprovozněno u Mladé Boleslavi. Druhou devítku otevřou na jaře
v Olomouci a v Ropici. Na podzim by měla být dokončena třetí devítka na Karlštejně, v té době se chystá
i otevření rodinné devítky u Trhového Štěpánova ve
středních Čechách.
Z hlediska golfu je dobře, že se počet hřišť zvyšuje,
hráč si pak má z čeho vybírat. Na druhé straně se
objevují hlasy, že sice roste počet hřišť, ale hráčů nepřibývá tolik. I proto mají některá hřiště ekonomické
problémy, i proto jsou některá hřiště o víkendech poloprázdná a ve všední den na nich není nikdo. Neřešme
ale tohle dilema: pokud někdo chce postavit hřiště,
nechť svou ideu realizuje. Teprve její provoz ukáže,
jestli jde o životaschopný projekt.
Chci tu ale zmínit jednu osobní zkušenost, kterou
jste ve vztahu k hřištím možná taky prošli. Začalo se
mi to stávat asi tak po půl roce hraní, kdy už mě golf
opravdu chytil, herně jsem se zlepšoval a už jsem také
měl zkušenost ze hry na různých hřištích. V tu chvíli
jsem začal krajinu, kterou jsem projížděl autem nebo
na kole, vidět „golfově“: tedy zda by se tu dalo či nedalo postavit hřiště. Při pohledu do malebného údolí potoka si rovnou říkám: tady by byl pěkný čtyřpar se stromy. Když stojíte na kopci nad polem, usoudíte: odtud
by se krásně odpalovalo. A v místech, kde louky od
sebe dělí rovně jdoucí remízky, nemůžete nevidět, že
právě sem by hřiště zapadlo ideálně. Vybavuji si dokonce i konkrétní místa – například jisté lučiny blízko
Votic, s výhledem ke střednímu Povltaví. Anebo místo
na západním okraji Českého středohoří, mezi jedinečnými kopcovitými homolemi. Znám i lokalitu v Posázaví,
kde by hřiště opravdu mohlo vzniknout – v návrhu
územního plánu ho má zdejší obec.Chybí sice projekt,
dosud je to pole z části obklopené lesem s výhledy
k Sázavě, ale když jsem se po něm procházel, jamky,
grýny, ferveje, odpaliště jsem už přímo rýsoval.Takhle
snílkovsky jsem si tedy „projektoval“krajinu donedávna. Ale pak jsem zase jednou vyrazil na výlet a ocitl
jsem se na tom místě v Českém Středohoří, které by
pro hřiště bylo tak vhodné. A najednou jsem si uvědomil, že zdejší krajina by se zase o kus „zcivilizovala“,
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místo by ztratilo své kouzlo. Teď tu není nikdo, jen ticho a klid, a kdyby tu stálo hřiště, budou tu auta, parkoviště, club house… Něco se v mé mysli hnulo: krajinu jsem zase začal vidět očima normálního člověka,
ne golfem omámeného jedince. Teď, když vidím golfově vhodné místo, jenom si říkám:je hezké tak, jak je,
a ať tak zůstane.
Tohle však nemá být filipika proti stavbě golfových
hřišť. Hřiště nechť klidně rostou jak houby po dešti.
Ale ne tak, že udělají z relativně přírodní krajiny civilizovanou, nýbrž naopak: z příliš civilizované ať se stane zase krajina přírodní. Mám na mysli všechna ta příměstská zarůstající trávou, všechny výsypky po důlní
činnosti, všechna rumiště, zavážky, bývalé skládky…
Právě tady bude každé golfové hřiště mít svůj největší
smysl, i díky tomu negolfisté pochopí, že golf může
mít i společensky prospěšnou tvář. A je tu obrovský
prostor, kde může golfový architekt-profesionál ukázat,
co umí, kam až sahá jeho fantazie a schopnosti. Protože „vrazit“ hřiště do krásné krajiny, to přece umíme
všichni … My všichni amatéři.
Andrej Halada, reflex online 27.2. 2007
Tento zajímavý článek jsem našel na internetu na
www.reflex.cz, je od redaktora Reflexu p. Andreje Halady, aktivního golfisty a všestranného sportovce. Vřelý vztah k přírodě v něm vyjadřuje člověk, který by neobětoval desítky hektarů lesa jen pro hezkou kulisu
golfového hřiště.
Ač sám golf nehraji, vytvořil jsem si názor, že tato
klidná, rozvážná hra spoluvytváří i charakter skutečných hráčů golfu a jejich kladný vztah k přírodě.
Pouze chladný a vypočítavý jedinec nebo „takygolfista“ může navrhnout likvidaci větší části Klánovického
lesa pro svůj záměr. V okolí Klánovického lesa je dostatek prostoru pro výstavbu několika golfových hřišť,
ovšem tyto pozemky jsou přece jen dražší než lesní
půda.
Les se jen pronajímá - takže když se záměr nepovede nebo když bude nerentabilní, co se stane? Nic,
investor pouze přestane platit nájem a ponechá za
sebou zničený les.
ing. Boris Procházka,
Občanské sdružení Za Klánovický les

Magistrát na přírodu myslí
Praha 6. března (ČTK) - Pražský magistrát dá letos na
granty v oblasti životního prostředí deset milionů korun. Je to o pět procent více než loni. Žadatelé se mohou o dotace hlásit do 13. dubna, výsledky by měly být
oznámeny v polovině července, řekl dnes novinářům
radní Petr Štěpánek. Šanci na příspěvek mají projekty,
jejichž cílem je zlepšit městskou zeleň, odpadové hospodářství nebo ochranu přírody. Prostředky mohou získat také programy ekologické výchovy, vzdělání a osvěty. Nově chce magistrát přispět také na obnovu,
ochranu a přeměnu lesů.
Kromě konkrétních tematických oblastí vypisuje magistrát i obecné granty. „Chceme dát možnost novátorům a lidem s vizí,“ uvedl Štěpánek. Tyto dotace dávají
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podle něj žadatelům větší možnost uplatnit své nápady a činnosti, které přispějí ke zlepšení stavu životního prostředí v hlavním městě. V minulém roce hlavní
město v grantovém řízení pro oblast životního prostředí podpořilo 78 projektů. Do výběrového řízení přišlo
celkem 123 žádostí o grant. Uchazeči žádali o 23,5
milionu Kč.
ado kš

Zahradnické (ne)práce,
(ne)povinnosti, (ne)všednosti
Co dělat v dubnu:
- sázíme do truhlíků nebo na letničkové záhonky
dvouletky např. macešky, primulky.
- je optimální čas na přesazování, rozsazování keřů,
trvalek.
- zakládáme trávníky.
- trávníky po zimě vyhrabeme nebo lépe prořežeme
vertikutátorem, dosejeme vhodnou travní směsí
a dosypeme na odlehčení půdy pískem.
- trávníky i výsadby přihnojíme vhodným hnojivem
v optimální dávce. Při nadbytečné dávce dojde
k odplavení živin mimo dosah kořenů rostlin a k pomalému přesunu do spodních vod.
- stříháme tvarované živé ploty.
- doplňujeme mulčovací kůru pod výsadby.
- sázíme ovocné stromky.
- věšíme ptačí budky.
- vyséváme semena oblíbených letniček a zeleniny do
teplého skleníku či pařeniště.
- celou zahradu po teplé a suší zimě důkladně zalijeme.
Ing. Miloš Král

Úklid lesa
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA KLÁNOVICKÝ LES
ve spolupráci s Úřadem MČ KLÁNOVICE
si Vás dovoluje pozvat na pravidelný úklid lesa.

Srazy:
21.4. v 9:30 hod

na rohu ulic Blešnovská
a Lovčická pro západní část lesa

28.4. v 9:30 hod

na rohu ulic V Soudním
a Mechovka pro východní
část lesa

Rukavice a pytle zajištěny.
Srdečně zveme všechny milovníky lesa
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Dvě cesty
Na každém kroku i křižovatce života je možnost volby
mezi dvěmi cestami, pohodlnou a tou méně. Kam nás,
i celou společnost zavedla pohodlná cesta, vidíme na
každém kroku.

10. Pokorná omluva
Před nedávnem se začala především na stavební komisi podrobněji řešit problematika dostavby mateřské
školky. Pro zdůvodnění odborného doporučení jak
v této věci postupovat dál bylo nutné udělat rozbor současného stavu. Komise se snažila postupovat věcně,
bez emocí, spekulací a osobních animozit.
Předpokládám, že o výsledku analýzy budou informováni i občané. Během debat o tomto tématu v komisi byla zmiňována i spoluodpovědnost „kritiků“, jejich
možnost ovlivnit dílo od počátku, po bitvě každý generál a podobné spíše nevěcné argumentace. Samozřejmě, že jistá míra spoluodpovědnosti tu je, ale je snad
třeba diferencovat.
Když však na „veřejné diskusi“, nebo spíše monologu, bohužel v režii „obce“, bylo zmiňováno v minulosti
časté vybízení k aktivitě a ovlivňování obecních záležitostí, alespoň ve zkratce naznačím, jak tomu bylo
v mém případě:
- minulý školní rok jsem vodil dítě do přistavěné části MŠ
- podpěrný sloup,(kovová trubka o průměru cca 12 cm,
cca 110 cm v ose proti středu dvoukřídlých vstupních
dveří (60 + 60 cm) do hlavních kruhových heren - ZÁBRANA V HLAVNÍ KOMUNIKACI) obandážovaný molitanem jako boxovací pytel jsem považoval za dočasný,vázaný jen na dozrání stropního betonu
- průchod s dětmi vedle „otevřeného“ sociálního zařízení budil též nejen moje rozpaky - slovo dá slovo
a řada rodičů myslím nazírala podobně
- na loňském jaře bylo ve školce avizováno pozvání
na setkání SRPŠ, vedení radnice a projektanta přístavby nad studií školkové zahrady. Bylo již zřejmé, že
„sloup“ je trvalý.
- z důvodu možnosti efektivní odborné konzultace
o vhodnosti / náhradě „sloupu“ jsem jej i s okolím vyfotil bez informování MŠ
- zanedlouho po fotodokumentaci byl změněn režim
předávání dětí ve školce údajně z důvodů hygieny
a průchodu rodičů kolem WC tak, že kontakt rodičů
s dětmi se odbývá ve vstupní šatně a rodiče se do chodby se „sloupem“ a WC prakticky nedostanou
- konzultace s několika odborníky potvrdila můj názor o vhodnosti „sloupu“ jako o ZÁBRANĚ V HLAVNÍ
KOMUNIKACI
- vybaven „ODBORNOU PODPOROU“ jsem navštívil
radnici ohledně mého záměru presentovat své výhrady k projektu s ohledem na následný projekt školkové
zahrady v podobném duchu - p.Beneš byl nemocen,
věc spěchala a tak jsem ji rámcově konzultoval s p.starostou Ing.Losertem - „sloup“ nevidí problematický, ale
DOMŮ BY SI HO DÁT NENECHAL. Závěrem mi doporučil s ohledem na nejednoduchou rozestavěnost přístavby nevystupovat s názorem o sloupu na následném setkání SRPŠ
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- na setkání SRPŠ jsem zval dva zastupitele, s nimiž jsem se v té době prakticky neznal, ale očekával od nich podporu (MUDr. Brabence a Ing. Rudu).
Oba bohužel v době setkání měli již neodkladný program.
- setkání SRPŠ: účast asi 6 zástupkyň SRPŠ, pánové starosta, architekt, Ing.Šafránek. V úvodu diskuze
o zahradě jsem vystoupil se svým návrhem na výběrové řízení na projekt školkové zahrady z důvodu výhrad
k projektu přístavby. Jako příklad jsem uvedl „sloup“.
Co následovalo, si může, byť jen jako jemný odvar,
představit jen účastník nedávné „veřejné“ diskuze.
V dalším průběhu jsem s nadějí o podporu vyzval
k vyjádření pana Šafránka. Sdělil, že není dostatečně
vybaven odborností a informacemi.
- na následném setkání s MUDr.Brabencem, (nevím
již, zda se účastnil Ing.Ruda), přizvaným stavebním
odborníkem a třemi zástupkyněmi SRPŠ převážil názor, že v tehdejších podmínkách (rozestavěnost přístavby, požadavky „hygieny“ související s hrozbou zavření školky) i s ohledem na předpokládaný termín
přípravy projektu „školková zahrada“ /teprve rozpracován projekt s vyšší prioritou - okolí ZŠ/) BUDE LEPŠÍ „NEKOMPLIKOVAT“ KRITIKOU PŘÍSTAVBU. Neuspěl ani můj argument, že TAKOVÝCH „SLOUPŮ“
MŮŽE BÝT VÍC A TŘEBA JEŠTĚ NEROZESTAVĚNÝCH.
- Vzhledem navíc k mé v té době již počínající nemoci a několika kontaktům od vedení SRPŠ jsem využil
POHODLNOU CESTU a respektoval „klidnou“ dostavbu.
I díky mému v předchozím uvedenému přístupu,
vznikla STAVBA PRO DĚTI, o které se říká, že je NADČASOVÁ nebo NĚCO JINÉHO.
(Komise výstavby se ve své Analýze dosavadního
průběhu výstavby MŠ k NADČASOVOSTI ODBORNĚ
VYJÁDŘILA.)
UZNÁVÁM TÍMTO MÍRU SVÉ ODPOVĚDNOSTI
A ZA TO, CO SE PRO DĚTI TAKTO POSTAVILO, SE
JIM OMLOUVÁM.
To vše platí navíc i v tom kontextu, že údajně Klánovice chtějí být místem s ohledem na životní prostředí,
které snad jde ruku v ruce s preferencí budoucích generací i co do staveb pro ně.
Jsem si vědom reakcí typu: laciné gesto, bezúčelné
rýpání v minulosti a odhaduji, že se k obsahu nepřidá
nikdo z „více angažovaných“ a i málo z těch, co se
„sotva stačí postarat o rodinu“.
Zmíněná „veřejná“ diskuze, která byla též jedním
z důvodů pro psaní tohoto článku, ukázala, jak širokým spektrem mohou být představy o KOREKTNĚ PŘIPRAVENÉ (informovanost občanů,cca 3 týdny předem
avízovaná vhodnost přiloženého názoru ODBORNÝCH
komisí), KOREKTNĚ VEDENÉ (prakticky monolog)
I KOREKTNĚ ARGUMENTOVANÉ (emocionální/věcné argumenty) VEŘEJNÉ DISKUZI. I touto cestou se
dá jít, když se chce jít cestou pohodlnou.
„Všichni oba“ čtenáři „Dvou cest“ jistě i zde najdou
paralely, co je ekologické a co méně (děti Vám pomohou...)
Zdeněk Trojan
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mateřské centrum

z kultury

O přednáškách z bible
s panem Petrem Zürcherem
V salonku restaurace Beseda bude dvojice biblických
učitelů každý dubnový čtvrtek od 18 do 19 hodin předčítat z evangelií a zamýšlet se nad nimi. Několik takových večerů proběhlo již v březnu. Požádali jsme přednášející o krátký rozhovor:
Pane Zürchere, pořádáte přednášky z evangelií.
Pro koho jsou vaše přednášky určeny?
Přednášky jsou otevřené, přijít může kdokoli, kdo
se pro to rozhodne. Neděláme reklamu pro žádnou skupinu! Náš hlavní cíl je podpořit víru v těch, kteří už věří,
a pomáhat těm, kteří chtějí věřit. Přicházejí často i lidé,
kteří ještě nevěří, na naše přednášky chodí občas
i ateisté. Někteří chtějí slyšet více, někteří méně...
Mohl byste nám říci pár slov o sobě a o svém
spolupracovníkovi Wimovi Reuvekampovi, trochu
se představit?
Zvěstujeme evangelium jednoduchým způsobem
a po dvou, protože v bibli čteme, že také učedníci to

tak dělali. Já pocházím ze Švýcarska, můj spolupracovník z Holandska. Já jsem pracoval několik let ve
Švýcarsku, potom jsem šel do Rumunska, asi na pět
let, potom do Rakouska. A z Rakouska jsem přijel sem
– do České republiky. Můj spolupracovník pracoval
v Holandsku a potom v Rakousku, tam jsem ho poznal.
A teď se mnou pracuje tady v Čechách. Náš hlavní úkol
je zvěstovat Boží slovo, evangelium. Nepatříme k žádné náboženské organizaci, ale máme společenství
s lidmi po celém světě, kteří věří v Boha a věří ve stejné věci jako my.
Takže bychom vaši činnost mohli nazvat misijní,
je to tak?
Dá se to tak pojmenovat. Jenomže například v rozvojových zemích bývají misie obvykle chápány jinak.
Misionáři tam pomáhají lidem i materiálně. My to neděláme. Nemáme žádný majetek, jenom zvěstujeme
evangelium.
Máte tedy velkou podporu svých přátel?
V zemích, kde je hodně věřících, nás také mnozí
podporují. Na přednáškách nevybíráme žádné peníze.
Ale jsme podporováni dobrovolnými dary věřících,
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se kterými jsme ve společenství. Nemáme žádnou záruku, že budeme stále mít, co budeme potřebovat, ale
věříme, že se o nás Bůh postará.
Na přednášce přečtete zvolený úryvek z bible
a pronesete krátké zamyšlení nad ním. Účastnil jste
se v době, kdy jste vyrůstal, podobných shromáždění ve Švýcarsku?
Ano. Když jsem vyrůstal, měli jsme v našem domě
společenství. Můj otec měl takové malé shromáždění.
Myslím, že Wim měl podobné zkušenosti. Vyrůstal také
v této víře. Začal jsem věřit, když mi bylo asi šestnáct
let. Když mi bylo 27 let, opustil jsem svou práci, abych
měl k dispozici veškerý čas, a začal jsem působit tímto způsobem se starším spolupracovníkem.
Děkuji vám za rozhovor a dovolte mi dodat, že
obdivuji vaši češtinu.
Alžběta Dvořáková

Klánovická strašidla
R o z h o vo r s d é m o n o l o g e m
Janem Nejedlým
V rámci akce Klánovický svařák se 28. února uskutečnil v kinokavárně KC Beseda pořad s tématem Ve spárech hrůzy a humoru. Vystoupil zde folklorista Petr Janeček, který shromáždil současné hororové pověsti
i humorné fámy v úspěšné knize Černá sanitka. Skutečné kriminální příběhy ze staré Prahy a okolí z druhé poloviny 19. století přivezl do kinokavárny soudničkář Bohumil Špaček, autor knihy Vražděný volá: Ježíš
Maria! A do třetice: odvrácenou, notně temnou tvář
Klánovic představil místní démonolog Jan Nejedlý
(1971), kterého jsme pozvali k rozhovoru.
Klánovice vypadají na první pohled jako idylické
místo...
Ano, pohledem turisty-výletníka, který se přijede nadýchat čerstvého vzduchu, posedí si v zahradní restauraci, podívá se na dno svému půllitru a večer odjede
na Ořechovku či do Nuslí, se to tak může zdát. Ovšem
my, co jsme zde nuceni žít, víme své.
Můžete být konkrétnější?
Když nadzdvihnete krásně tvarovaný kámen, který
léta zdobil vaši skalku, objeví se pod ním spletenec
odporných červů a larev. Stejně tak se vyjeví Klánovice, poodhrneme-li turistickou roušku idylického lesního městečka s tenisovými kurty, osmi restauranty
a pravidelnou zajížďkou pojízdné prodejny Family Frost.
Klánovice sice nemají hřbitov, ale v jejich hlíně spočívá mnoho mrtvých i nemrtvých.
Vnímáte tedy Klánovice řečeno jazykem detektivek jako „místo stvořené pro vraždu“?
A ne pro jednu. A také jako místo stvořené pro řádě-
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ní nejrůznějších fantomů, zrůd, bestií, přízraků a jiných
mulisáků. Proč myslíte, že si vrah Lubina udělal své
doupě na kraji Klánovic? Tady musí být nějaký magnet
temných sil.
Říká se, že dříve měli lidé nikoli dvě, ale tři oči.
Tím třetím okem viděli skřítky či bludičky, o kterých se píše v pohádkách. Pak to oko zakrnělo
a zmizelo, ale přízraky nezanikly.
Přesně tak. Ale kromě mne ví o klánovických démonech třeba místní harmonikář Honzík, který při chůzi
kolem sebe máchá holí a rozhání tak zlé duchy. Anebo
jsem před časem dělal rozhovor se zpěvákem úvalské
skupiny Divokej Bill Vaškem Bláhou, který mi podal
svědectví o nadpřirozených úkazech v hotelu Smolík.
Další místní hudebník Petr Panocha mi kdysi vyprávěl, jak ho honil po poli na Počernicku „igelitový půlčlověk“. Já osobně bez revolveru s vysvěcenými patronami v jedné ruce a s kořenem mandragory v druhé
ven nevycházím.
Kdy jste se do Klánovic přistěhoval?
Naše rodina se do Klánovic přistěhovala na konci
70. let, když mi bylo asi osm let. Do té doby jsme si
spokojeně žili v oprýskaném paneláku na proseckém
sídlišti. Přesně si pamatuji, jak rodiče řekli: „Přestěhujeme se do Klánovic!“ a v kuchyni se zastavily hodiny,
v předsíni spadl obraz a naší želvě Jůlince upadla
hlava.
Jaký byl váš první dojem z Klánovic?
První den v Klánovicích si pamatuji přesně, ačkoli
jsem byl ještě dítě. Naší první zastávkou v ponurém
„hrabství klánovickém“ bylo učiliště kuchař-číšník, kde
máma získala místo učitelky předmětu zvaného Zpracování masa. Vyzvedávala si zde učňovské knížky
svých žáků, při čemž na obalu jedné z nich jsem četl
zřetelně vyrytý nápis: „Nikdy více Klánovice, radši kulku do palice!“ Potom jsme se vydali ulicí K rukavičkárně
– nic strašidelnějšího než rukavičkárnu, kde dětem
usekávají ručičky, jsem si představit neuměl. Cestou
jsme míjeli opuštěný dům s vytlučenými okny, jenž
značně připomínal neutěšené stavení ze seriálu
o majoru Zemanovi, epizoda Studna. A docela blízko
našeho nového domova mě čekalo překvapení největší: za plotem jedné vily se tyčila mnohametrová obluda, jejíž jedna polovina byla zakryta plachtou, druhá
však jasně prozrazovala tvář vampýra se zakrvácenými řezáky. Teprve dodatečně jsem se dozvěděl, že
v Klánovicích mají zimoviště světští a že na svých pozemcích ukrývají před nepřízní počasí kromě střelnic
a kolotočů také strašidelné zámky. A když jsem se ráno
doslechl, že ještě tu noc zabil blesk muže jdoucího
podél trati z Běchovic do Klánovic, už mě to ani nepřekvapilo...
Jaká tajemství v sobě skrývá les Vidrholec?
Tak kromě smrtonosných klíšťat v sobě skrývá například krátery po bombách z druhé světové války či
maskované úkryty pro fašistické tanky, jak jsme si alespoň jako děti vyprávěli. Jisté je, že tu armáda měla
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velmi dlouho v podzemí ukryté skladiště podezřelé
munice. A také že milenci na procházce borovým hájem čas od času spatří místo hvězdné oblohy podrážky oběšence. A jaká asi tragédie se odehrála ve vyhořelém kravíně a přilehlé samotě u jednoho z lesních
rybníků? A co ten druhý rybník, v němž se prý o půlnoci zjevuje na hladině černá kočka, která kouří fajfku? A co teprve ten třetí a největší rybník...
O něm se čtenáři dočtou ve vašem příběhu Tajemný břichomluvec. Ve své přednášce jste se ale
zmiňoval i o zahradě mateřské školky.
Rohová parcela naproti nové tělocvičně, která těsně sousedí s mateřskou školkou, byla celá desetiletí
zarostlá hustým křovím a stromy. Jako děti jsme si říkali, že uprostřed té zanedbané zahrady se nachází
studna, na jejímž dně leží mrtvá holčička. V ruce svírá
aktovku, na tváři má strašidelný úsměv a kolem ní jsou
rozházeny školní sešity. Její tělíčko nepodléhá rozkladu a děsí další a další generace školáků. Když do té
zahrady někdy zaletěl míč ze školního hřiště, věru že
se nikomu nechtělo pro něj jít... Jak jsem v poslední
době zaznamenal, někdo se snaží tuto tajemnou parcelu prosvětlit a prořezat, ale na to mohu říci jediné:
Nerušte Soničku, nebuďte jí, nebo vám ukáže své drápy!
Jaká strašidla se – kromě Soničky – tedy podle
vás v Klánovicích vyskytují?
Jelikož nás tlačí čas, zmíním se jen o několika z nich.
Tak například v tajných katakombách pod místní základní školou přebývá Profesor Zrůda, šílený tělocvikář, kterého před 150 lety zohavila nečekaná přihrávka medicinbalem. V místech bývalé mlékárny poblíž
učiliště se zjevuje Lančmítový dědeček, někdejší pro-

„Francouzský démonolog Jean Solé názorně
předvádí, jak snadno se člověk promění v přízrak“

„I tento kus dívčího prádla odcizil šotek Jiříček“

davač, který pomocí porcovacích nůžek a padacích
dvířek před prodejním pultem mlékárny zásoboval vedle stojící masnu nebývale chutnými remo-plátky a dalšími pochoutkami z čerstvého masa. Dále Vraždící
opičák ze Šlechtitelské, sedmimetrový lesní netvor
Klouzek zmutovaný po výbuchu Černobylu, co krade
houbařům z košíku stejnojmenné houby, Renda Kočičák, sňatkový podvodník z ulice V pátém, který zemřel
v roce 1973, ale přesto dodnes plete hlavy opuštěným
ženám, Smrtící tarantule z Mechovky, Děsící makrela
ze Smiřické a další potvory.
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Je zvláštní, že v Klánovicích nejsou žádná roztomilá strašidýlka.
Moc jich tu opravdu není. Kromě drobných rarášků,
kteří v nestřežené chvíli připisují pijákům piva čárky
na účet, vím už jen o skřítkovi Jiříčkovi z Medinské,
dříve Leninovy ulice.
Jak Jiříček škodí?
Pod rouškou tmy krade dívčí spoďáry z prádelní šňůry u bytovek a strká je do kapes kabátů ženatých mužů.
Oblíbený je u advokátů, kteří se specializují na rozvody.
Jakou nejnovější pověst či legendu o Klánovicích byste na závěr zmínil?
Tak například jsem slyšel, jak se při nedávné vichřici vznesla zdejší tenisová hala, půl hodiny kroužila nad
Prahou, aniž by si toho borci uvnitř všimli, a zase přistála na původním místě. Nebo jak se při povodních
v roce 2002 utrhly celé Klánovice a rozvodněným korytem Vltavy odpluly až k břehům Afriky, kde se mezi
naše obyvatelstvo nepozorovaně vmísilo několik domorodců z kmene Křováků, načež mohutná vlna vrátila obec zpět do devátého pražského obvodu. To vše za
jedinou noc. A také jsem slyšel, že jeden místní občan
má nataženy pivní trubky z Olympu až na Počernicko.
Ale tomu moc nevěřím. Stavební úřad v Újezdě nad
Lesy podobnému rozšiřování inženýrských sítí příliš
nefandí.
Rozhovor připravila
Alžběta Dvořáková
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O hrůzu skutečně nebyla nouze. Honza si tentokrát
pozval folkloristu Petra Janečka, autora knihy Černá
sanitka a jiné příběhy (oba na fotografii).
Ten nejen předčítal ze své knihy, ale společně
s Honzou připravili i filmová zpracování některých hororových příběhů. Pérák, Únos v obchodním domě Ikea
nebo Vražda na kolejích – to jsou jen některé z hrůzostrašných příběhů, při jejichž zvláště filmovém ztvárnění skutečně tuhla krev v žilách.
Kavárna Besedy téměř praskala ve švech - největší
zájem o tuto tematiku byl překvapivě ze strany dětí,
které se v hororových příbězích přímo vyžívaly.
Rozhodně si nenechte ujít další z nové řady Klánovických svařáků, který již 18. dubna uvádí Jan Nejedlý
pod názvem „Husákovy děti“.
Martina Petráčková

Vystoupení skupiny
Houpačky
Liberecká Folkrocková kapela Houpačky, čerpající
z více žánrů (swing, blues, folk, funky, rock) představila v Besedě nápadité texty i melodie z pera „opomíjeného mistra“ Jardy Patáka, který je jejich výhradním
autorem.

klánovické fórum

7. Klánovický svařák
Pod rouškou poslední únorové noci se v Besedě konalo další posezení ze série Klánovických svařáků tentokrát s tajemným názvem „Ve spárech Hrůzy a humoru“.
Tento svařák byl první ze série svařáků v novém
pojetí - pod taktovkou známého spisovatele a klánovického rodáka Jana Nejedlého.
Bubeník Tomáš Devátý s baskytaristou Davidem Marečkem vytvářejí příjemný šlapající základ, ze kterého
občas vystupuje basa s nějakou melodickou linkou.
Doprovodnou kytaru držel v ruce sám autor Jarda Paták. Hudba doplnila podmanivý zpěv Andulky Bečvářové a zaujala všechny přítomné na první poslech.
Martina Petráčková

Tři pohádky od Pohádky
V rámci bloku dětského divadla ve středu odpoledne
se představilo divadlo Pohádka s pohádkovým leporelem složeným ze 3 příběhů – O třech bratrech, Strašidelný mlýn a Poštovský panáček. O dopolední dětské
divadlo byl tradičně velký zájem.
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Již nyní si můžete rezervovat vstupenky na pátek
27. 4., kdy od 10 hod představí divadlo Koňmo veselou pohádku s loutkami netradičních rozměrů a dramatickou hudbou – Jak šlo vejce na vandr.
Martina Petráčková

Poděkování
Ing. Jaroslavu Losertovi
V Praze dne 9. března 2007
Vážený pane inženýre,
V návaznosti na Vaši resignaci na členství ve správní
radě Klánovického fóra bych Vám chtěl jménem celé
správní rady, ale i jménem svým, vyjádřit upřímné poděkování za mimořádnou podporu myšlenky znovuoživení intenzivních kulturních a společenských aktivit
v Klánovicích.
Jsem přesvědčen, že nebýt Vaší otevřené a rozvážné mysli, tak by projekt spolupráce mezi soukromou
a dobrovolnickou aktivitou občanů Klánovic na jedné
straně a obcí na straně druhé nikdy nevznikl. Byl to
především Vás zápal pro věc, který mne v přípravných
a zahajovacích fázích projektu posiloval, a jenž mi napovídal, že nemalé úsilí dobrovolníků Klánovického fóra
může skutečně přinést své plody. Věřím, že tým Klánovického fóra Vaši důvěru, kterou jste nás poctil, v ničem
nezklamal.
Nyní vyhodnocujeme první rok existence Klánovického fóra a z výsledků práce všech dobrovolníků, kteří
se na projektu nezištně podílejí, je zřejmé, že můžete být na náš společný zakladatelský počin hrdý. Za
Vaši podporu a až nakažlivé nadšení pro společnou
myšlenku oživení KINA, celého Kulturního centra Beseda a kulturních aktivit v Klánovicích Vám bezpochyby náleží velký dík a úcta všech občanů.
S úctou
Ing. Petr Kubíček,
předseda správní rady
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pěvecký sbor

Claireton Chorale
„ D ě t i , k t e r é z p í va j í s rd c e m … “
Již od malička jsem chtěl umět čarovat. Nemyslím tím
být zlý kouzelník a egoisticky ovládnout svět, ale umět
jednoduše svět měnit k lepšímu. Umět pomáhat sobě
i jiným. Během života jsem pochopil, že jsem se s podobnou schopností narodil. Neumím přičarovat hmotné věci apod., ale vím, že jsou na světě i emoce
a každý člověk má své duševní bohatství a duševní
život. Poznal jsem, že když člověk dokáže např. konkrétně hudbu nejen konzumovat, ale i tvořit ji, přináší
mu to v životě nepoznané a překvapující chvíle. Je to
jako s láskou, posouvá člověka někam jinam… Ovšem
člověk dělající umění s láskou – to už je kombinace
svou podstatou nepopsatelná. Narážím na to, že všichni
členové sboru Claireton Chorale dělají svou práci
s láskou k hudbě a okouzlují již řadu let své posluchače a diváky.
Zveme vás na naše dubnová vystoupení: V sobotu,
7. 4. 2007, od 15:00 kulturní odpoledne s Pražským
Deníkem v Klánovicích. V pátek dopoledne, 13. 4. 2007,
od 9:00 vystoupení (pohádky H. Ch. Andersena) pro školy
v divadle Pohoda v Horních Počernicích a tamtéž o den
později, v sobotu 14. 4.2007 od 15:00 představení pro
veřejnost. Viz plakát.
Přeji všem příjemně prožitý duben a mnoho zábavy při našich kulturních setkáních. Více info na
www.claireton-chorale.com
Vítězslav Maštalíř
klavírista a hudební skladatel
info@claireton-chorale.com
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CLAIRETON CHORALE
Člen Unie českých pěvecký sborů

Vás srdečně zve na koncert
Hudební pohádky H. Ch. Andersena

Divadlo Pohoda
Horní Počernice, Praha 21
Zastávka autobusu Votuzská (bus č. 303, 304, 221, 269, 273)

Sobota, 14.04.2007 od 15:00
PROGRAM:
Cínový vojáček, Malá mořská víla, Sněhová královna, Princezna na hrášku a další.
Umělecká vedoucí a dirigent:
Hudební a technická spolupráce:
Audiovizuální a zvukové práce:
Choreografie:
Kostýmy a rekvizity:

Světlana Tvrzická
Vítězslav Maštalíř
Richard Dlouhý, Patrik Rams
Daniela Poková, Světlana Tvrzická ml.
Eva Drnková, Olina Hlavatá,
Jaroslava Dlouhá

Předprodej vstupenek 1 hodina před začátkem koncertu v předsálí nebo obj. na 281 920 339.
Informace: 777 644 768 nebo 776 750 000

info@claireton-chorale.com

www.claireton-chorale.com
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Začíná fotbalové jaro
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Chodovem, který ve vzájemném zápase porazili 1:0.
Úspěšný klánovický tým, v němž dostali příležitost hráči
širšího kádru, se může pochlubit ziskem 11 bodů (skóre
9:3). Věřme, že v podobném stylu odehraje i mistrovskou soutěž.

Klánovičtí fotbalisté mají za sebou náročnou zimní
přípravu, vyplněnou turnaji a tréninky. V těchto
dnech však už myslí na boje o první jarní body.
V souvislosti s tím přinášíme aktuální informace,
které nám poskytl předseda FK Michal Fuchs.
- Přípravka MINI 8 na halovém turnaji v Říčanech sice
bojovala statečně, ale nakonec skončila na posledním
8.místě. Uhrála totiž jeden jediný bod. Hlavní příčinou
neúspěchu byla absence brankáře, za kterého musel
zaskakovat hráč z pole. „Kluci mají oproti soupeřům
natrénováno v tělocvičně o něco méně, ale není třeba
věšet hlavu. Věříme, že na větším a travnatém hřišti
budou předvádět dobrou hru,“ říká Michal Fuchs.
Momentka z utkání dorostenců, v němž
nechyběly hlavičkové souboje.
- Dorostenci, doplnění dvěma staršími žáky, se zúčastnili turnaje Spartaku Kbely na umělé trávě. Ve vyrovnaných střetnutích jednou vyhráli, třikrát remizovali
a jednou prohráli. V celkovém pořadí obsadili třetí místo. Blahopřejeme!
- Muži (bez pěti hráčů základní sestavy) sehráli přípravné utkání na umělém povrchu v Horních Měcholupech. Podlehli 0:4.
- Pokud chcete vidět zápasy o jarní body na vlastní
oči, máte v průběhu dubna několik příležitostí. Například mladší žáci měli už 1.4. na programu domácí utkáSpolečná fotografie klánovických dorostenců, kteří
vybojovali na turnaji ve Kbelích třetí místo.
- Starší přípravka se před uzávěrkou tohoto vydání
KZ připravovala na poslední halový turnaj. Doufáme,
že tým nadějí obstál se ctí.
- Mladší žáci se žádného turnaje nezúčastnili. Pilně
trénovali na hřišti i v tělocvičně. Snad vyladili formu
pro první jarní zápasy.
- Starší žáci nezlomili prokletí druhých míst. Na dalším říčanském turnaji sedmi mužstev skončili těsně za

Kbelský turnaj dorostu se hrál na umělé trávě.

Záběr z říčanského turnaje starších žáků.

ní proti Kingu a v sobotu 21.4. hostí Duklu B. Ve stejný
den přivítají starší žáci na klánovickém pažitu soupeře
z Dolních Počernic. Dorostenci se rovněž 21.4. utkají
s mužstvem Bohnic a o týden později sehrají další domácí zápas s Horními Měcholupy B. Omlazený A-tým
mužů začíná doma už v neděli 8.4. od 16.30 h, do Klánovic přijede Tempo B. Soupeřem pro druhý domácí
zápas (22.4.) je Kačerov a týden po něm se klánovické ačko utká s mužstvem PSK Union B. V obou případech je výkop v 17 hodin. Přejme si, aby většina bodů
zůstala v Klánovicích.
Jiří Karban
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Zeptejte se
V klánovickém zpravodaji otevíráme novou rubriku, kam
můžete posílat své dotazy, týkající se života v Klánovicích nebo komunální problematiky obecně. Vynasnažíme se vám co nejlépe odpovědět.
Byl jsem překvapen malou účastí občanů na veřejné diskuzi o dvou projektech celkem asi za 50
milionů korun - „Přístavba MŠ“ a „Hala“. Chci se
zeptat, jakým způsobem byla veřejnost o této akci
informována a zda právě k tomu by, kromě jiného,
neměl sloužit KZ (soulad termínu akce organizované MÚ s roznáškou KZ by neměl být problém).
Děkuji za odpověď.
Zdeněk Trojan
Informace o konání byla s výrazným předstihem vyvěšena na internetových stránkách naší MČ. Dále byla
v „orámované formě“ uvedena na programu našeho KC.
Tzn., že tato informace byla kolem 1.3. roznesena do
každého klánovického domu !!!
Ve Zpravodaji nebyla uvedena, protože z termínových důvodů už nešla časově podchytit. A do tohoto
termínu 5.3. byla naplánována i z důvodu předchozích
pololetek. Jinak samozřejmě by tato akce byla uvedena i ve Zpravodaji.
Ing. Ladislav Hrabal, CSc.,
starosta MČ
Připojují se k vysvětlení pana starosty. Pokud se nějaká akce odehrává počátkem měsíce a neví se o ní v době
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uzávěrky předchozího čísla (tj. asi 6 týdnů dopředu), není
z časových důvodů o ní možné předem v KZ informovat.
Tomáš Ruda,
šéfredaktor KZ
V KZ1-2/2007 se jen mlhavě zmiňujete o škodách
způsobených orkánem Kyrill. Uvítala bych, kdyby
mohlo být vyčísleno, kolik stromů v soukromých
zahradách v Klánovicích bylo při této vichřici vyvráceno a v kolika případech byla poškozena střecha rodinného domku nebo byla způsobena škoda
na jiných budovách. A zejména mě zajímá, zda právě majitelé těchto vyvrácených nebezpečných
stromů bezvýsledně žádali o povolení k jejich
odstranění a jestli ano, jaké stanovisko k těmto případům zaujímá Úřad MČ?
V KZ se chystáme připravit podrobnější článek o škodách
v lese. Ohledně škod na soukromém majetku nemá KZ
žádné informace, z nichž by mohl takový článek vycházet.
Tomáš Ruda,
šéfredaktor KZ
Jak je to se zákazem pálení? Slašel jsem, že hasiči mohou v zimě pálit větve z polomů. Není lepší
ponechat větve celé nebo štěpkované na hromadě
u kompostu, aby zetlely ?
Tomáš Hradecký
Zřejmě narážíte na případ, kdy zaměstnanci ÚMČ
pálili silné větve bez listí po větrné smršti. Slabší větve
přitom naštěpkovali.
Ing. Stanislav Dušek,
tajemník ÚMČ

Anketa
Kdy k nám přichází ráno? Kdy musejí dospělí lidé přijít do práce a děti do školy? V kterou hodinu se otevřou
obchody a úřady? Zjednodušeně můžeme říci, že budeme-li se v rámci Evropy vzdalovat od jejího středu kterýmkoliv směrem, pospíme si pravděpodobně více a naše rána budou zřejmě probíhat ve volnějším tempu.
Anketní otázku „Kdy by podle vašeho názoru mělo v ideálním případě začínat a končit vyučování?“
jsme položily několika pedagogickým pracovníkům naší školy.
Paní zástupkyně Jolana Fuchsová: V nedávné době
se ozývaly hlasy, aby bylo vyučování později, třeba od
devíti. Ale já si myslím, že to není žádný problém, když
jsou děti ve škole od osmi. Tak do těch dvou hodin ty
starší, ty mladší s nějakou přestávkou na oběd. Záleží
na věku, samozřejmě. Já si myslím, že to je ideální
čas. A asi se budeme muset př íští rok vrátit
k odpolednímu vyučování, takže uvidíme…
Pan ředitel Michal Černý: Podle
mého názoru by výuka měla probíhat tak, aby byla co nejlépe zařazená do celospolečenského kontextu.
To znamená, aby co nejlépe navazovala na to, jak rodiče pracují, jakou mají pracovní dobu, jak jezdí
doprava, jak jezdí autobusy, jak je
vlastně nastavený celý systém zájmové činnosti. Třeba také na to, jak mají otevřeno obchody apod. Proto
si myslím, že tady v Čechách je kulturní situace nastavená tak, aby výuka probíhala od osmi. A ideálně si
to představuji tak do půl druhé. Ale je pravda, že

s rámcovým vzdělávacím programem narostl počet
hodin, takže už nelze rozhodně vyučování realizovat
jenom dopoledne. Minimálně jednou, ale spíš dvakrát
týdně musí děti od příštího roku počítat s odpoledním
vyučováním. To je prostě realita. A tak to je.
Paní Iveta Dufková, jazykové vyučování: No, já sama mám ideální
dobu, protože mám zkrácený úvazek.
Pro děti: mezi osmou a devátou hodinou, možná od půl deváté. A končit určitě tak do té druhé.

Paní Hanka Sieglová, třídní učitelka 2.A: Optimální se mi zdá začátek
vyučování v půl deváté a konec okolo jedné hodiny.
Lydie Boukalová
Alžběta Dvořáková
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fejeton

O kulturních komisích
a všelijakých zábavách
V Klánovicích teď máme hodně komisí. I jednu kulturní. Možná je to dobře. Ale to se ještě ukáže, uvidíme,
uslyšíme... Zatím jsme mohli jen něco číst. V minulém
KZ – o tom, že se kulturní komise sešla a jednala. Prý
několik hodin. Nedivím se, vždyť jsme kulturní obec.
Je třeba to všechno důkladně probrat, promyslet, vyvodit závěry. Protože – mluvit do kultury, to není jen
tak!
Předem se omlouvám všem dotčeným, ale když si
dám vedle sebe slova KOMISE a KULTURA, naskakuje mi divný pocit. Patřím ke generaci, která si ještě pamatuje, jak za komunistů komise dozorovaly úroveň
různých uměleckých činností. To aby se sem náhodou
nedostala západní kultura v celém své nahotě. Na to
soudruzi hodně dbali. Například existovaly komise, které posuzovaly úroveň písňových textů. To byla práce
přímo hodinářská. Každé slovo bylo nutné přezkoumat
z různých úhlů. Když byl soudruh cenzor hodně nápaditý, našel jinotaje i tam, kde o nich nevěděli ani autoři
písní. Kdepak komise, na ty si jen tak někdo nepřišel.
Měly moc, mohly zakazovat, zašlapávat, dusit. Věděly,
že jen ony vědí, co je posluchačům a divákům prospěšné. Brrr, raději na to nemyslet. Ale co naděláte,
když jste si tuhle zkušenost uložili do paměti, těžko ji
vymažete. Proto jsem si teď vzpomněl na ty, co nás –
kluky elektrických kytar – tehdy omezovali ve svobodném projevu.
Abych se vrátil do demokratické současnosti, klánovická kulturní komise, zdá se mi, je jiný případ.
Přišla totiž na to, že generace nad 14 let má málo příležitostí ke kulturnímu vyžití. A že to, co tady existuje,
je zaměřeno spíš na děti a na čtyřicátníky a starší. Zajímavý objev. Přemýšlím, jaké kulturní pořady by většinově zaujaly mladé obyvatele Klánovic. Něco bych
i vymyslel, ale má to jeden zádrhel. Nejsme na to zařízeni. Nemáme tady prostory, kde by se akce, jako například taneční techno party nebo ostré rockové koncerty, mohly pravidelně pořádat. A v létě, někde venku...
Nevím, nevím... Při pomyšlení na zvýšenou poptávku po klidovém bydlení mám obavu, že zdejší mentalita vlastně říká mladým, zaměřeným na svou generační kulturu, aby se jeli bavit někam jinam.
Zkouším se na to teď dívat jako pokročilý teenager
a zjišťuji, že obecní kulturní nabídka mě příliš nedeprimuje. Mám tady klubové kino, hudebně-literární
kavárnu, koncerty jazzově a folkově orientovaných kapel, občas i vážnou hudbu, to přece není málo. Ale na
druhou stranu, je to trošku takové intelektuální, emocionálně limitované, rozumějte – mladý organismus
potřebuje odvaz. Pořádnou jízdu! No, abych byl spravedlivý, ani k té přece není daleko. Někdy stačí přejít
koleje a jít alternativně zapařit do klubu Black Pes
(Hotel Smolík).
Co bych jako mladý konzument kultury měl ještě žádat? Především klid na pobavení. A ten rozhodně ne-
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najdu pár metrů od svého bydliště. Mladý člověk potřebuje hlavně uletět z dosahu svých rodičů. Takže
bych z Klánovic prchal za kulturou někam do pražských
a jiných klubů. Předpokládám, že přesně takhle to
v běžném životě funguje.
A jestli se v té mírné fejetonové nadsázce náhodou
pletu, tak mladí mají veliké štěstí, že zde existuje nápaditá kulturní komise. Nějakou skvělou zábavu jim
určitě vymyslí a zorganizuje. Když se to povede, mohl
by to být docela hustý mazec, co říkáte?
Jiří Karban

fotokronika Tomáše Hradeckého

Nepořádek v ulicích

Axmanova

Blešnovská
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dětem
Názvy jídel vepište do políček po obvodu obrázku. Začínejte v políčku se šipkou. Tajenku najdete v tmavších políčkách. Přečtete si v ní, co patří do dnešního severozápadního dílu slepé
mapy na prostřední dvojstraně.

Alžběta Dvořáková

názory, komentáře, polemiky

Otevřená odpověď
Ladislavu Hrabalovi
Vážený pane starosto,
v posledních dvou číslech KZ jste opakovaně vyjádřil
své pochybnosti o postojích volební strany SNK ED
k problematice Klánovického lesa. Mohl bych odpovědět velmi jednoduše: stále platí to, co jsme uvedli
v našem volebním programu. Tedy - že nepodpoříme
jakékoliv projekty, které by vedly ke zničení či znepřístupnění značné části lesa.
Vzhledem k tomu, že hledáte nějakou nejasnost ve
slově „značné“, chci vás ubezpečit, že tento výraz je
obecným označením pro celistvé lesní území, ohrožené necitlivými plány všemožných investorů, tedy i těch,
kteří by chtěli budovat golfové hřiště za hranicemi už
existujícího golfového areálu.

K vaší další otázce - proč jsem na ustavujícím zasedání zastupitelstva (20.11. 2006), při rozhodování
o usnesení, které se týkalo nesouhlasu s vybudováním golfového hřiště, zdržel hlasování? Protože bylo
předloženo to, co bylo schváleno už koncem léta
2005(!). Považoval jsem tedy za nadbytečné hlasovat
pro usnesení, které platí déle než rok. Právě na loňském ustavujícím zasedání jsem navrhoval, abyste jako
starosta neodkladně jednal se všemi účastníky kauzy,
analyzoval situaci a veřejně nastínil možné scénáře
dalšího vývoje. Jak si dobře vzpomínáte, tento návrh
nenašel mezi zastupiteli většinovou podporu. Ani vy
jste pro něj nehlasoval.
Přál jsem si, abyste co nejrychleji jednal především
s Lesy ČR, které jsou správci Klánovického lesa. Za
podstatné také považuji, jaký osud bude mít návrh na
změnu územního plánu, jestli má šanci na schválení
v pražském zastupitelstvu. Mimochodem, tuto změnu
územního plánu jsem navrhl (jako občan z pléna) na
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mimořádném zasedání klánovického zastupitelstva
8.září 2005, což si můžete přečíst v oficiálním zápisu.
Závěrem podotýkám, že kauzu pečlivě sleduji od prosince 2004, kdy tehdejší zastupitelstvo řízené starostou Oldřichem Hanzalem vzalo záměr paní Moniky
Bažantové (vybudování hřiště s 18 jamkami) na vědomí a skoro půl roku trvalo, než se tato záležitost dostala do širšího povědomí.
Celý příběh mám podrobně zmapován a kdykoli ho
mohu zveřejnit, pokud to bude zapotřebí.
Jiří Karban (SNK ED),
zastupitel MČ Praha-Klánovice

Školka, škola,
sportovní hala
Témata probíraná a diskutovaná na zasedáních,
v komisích i na veřejnosti. V pondělí 5. března se uskutečnilo v kině setkání veřejnosti s představiteli obce
a duchovním otcem projektů akad. arch. Milanem
Hroudou. Účast byla vcelku početná. Arch. Hrouda za
pomoci kreslící plochy a fixů velmi dobře přiblížil
a podrobně hovořil o zrodu haly. Neopomněl ani předchozí projekty z doby manželů Kovalčíkových, mnohým
přítomným určitě méně známé. Hovořil o prvním setkání se starostou Hanzalem. O získávání peněz na
stavbu. O jejich krácení ku skutečné stavbě. Skutečnost mající značný vliv na vlastní projekt. Z netrpělivé
přítomné veřejnosti se ozvaly hlasy o nedokončené
školce, o velkých nákladech na její budování, o nehospodárnosti atp. Některé dotazy měly spíše snižovat profesní kredit architekta. Bránit se jim nebylo nic
příjemného. Kdo znal a věděl o jeho zahraničních
úspěšných architektonických soutěžích? O oceněních
a cenách právě těchto kritizovaných akcí?
Můj kamarád z klukovských let, Olda Hanzal, měl
lví podíl na získání finančních prostředků k těmto stavbám. Na jejich prezentaci veřejnosti, snad ze skromnosti, mnoho nedbal. K mým negativním příspěvkům
do Zpravodaje na tyto stavby mě v jednom případě
neúspěšně přemlouval k úpravě.
V říjnu 2006 došlo u školy k rušení zeleně na úkor
dalšího dláždění a vyvolalo to bouři nevole. Mé setkání s arch. Hroudou nebylo příjemné. Já, bránící zeleň,
on plnění termínu stavby zatížené dotací z EU. Náš
střet byl velkým nedorozuměním. Dnes je stavba zkolaudována a odebrání dotace nám nehrozí.
Vrátím se zpět k připomínkám ze zasedání v kině.
„Asi bych dítě nepřemlouvala k akci výsadby stromků,
když jsem viděla, jak se ruší hezká vzrostlá alej kulových javorů v zeleném pásu.“ „Než k podobným úpravám má vůbec dojít, je potřeba znát dobře názory lidí,
jak a v čem chtějí žít.“ Připomínky k interiéru tělocvičny. Mnohé se dají úpravami odstranit. Nevím, jak lépe
ohradit omezený prostor. Rourové oplocení je nebezpečné, omotat jej molitanem vypadá hloupě. Ve školce
je pro omladinu omezení mnoho v podobě vyhlášek
a předpisů. Z toho vychází, že jejich dodržování přináší vyšší výdaje. A jejich plýtvání je skrytě podsouváno
i některým současným zastupitelům.
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Olda zemřel náhle a příliv peněz jde jinam. Normál
dnešní demokracie. To, co vytvořil, nelze zbourat. Nejnutnější se prostě dodělá, až se někde ušetří. Přál bych
si, aby konečně ustalo předvolební soupeření a začalo se myslet na budoucnost. Začne další výstavba ulic,
s ní jednosměrky, výhybny a lesy silničních značek. Co
s tím? Nutno pracovat na zastavovacím plánu, ať nedopadneme jako Šestajovice. Dnešní společnosti chybí selský rozum a myšlení hlavou.
Miroslav Jarolím

Jen krátce k části
jednání zastupitelstva
Vyjadřuji se pouze k době,kdy jsem byl přítomen,tedy
cca 19 až 22 hodin.
„Finanční návrhy“ pana Ing.Kubíčka bych opět podpořil. Nerozumím (jako spoustě jiných věcí v životě...)
ale pak tomu, proč při hlasování se přidává k většině
(snad ne rezignace?...).
„Snížení nárůstu nákladů na úřad“ chápu i s vazbou
na předchozí návrh o nepaušálním odměňování. Samozřejmě zákon a tabulky umožňují mnohé. Škoda,že
nebyl navržen a využit alespoň kompromisní návrh.
Návrh na „prodej obecního majetku standardní cestou“ opět osamocený. Ve „Vizích“ a „Koncepcích“ do
budoucna se to „standardními“ cestami jen hemží. Počkáme, kdy budoucnost přijde SAMA k nám ?
Myslím,že i využitím návrhů pana Ing.Kubíčka se
mohlo dostat při „kulturní vložce“ v přetahování o dělení zbytku SPOLEČNÉHO KOLÁČKU třeba i na kus
„přístroje na bezkontaktní diagnostiku dřevin“.
K zamítnutí ZÁMĚRU na výstavbu... (viz zápis ze
Stavební komise) je podstatný rozdíl mezi záměrem
stavět (sběr informací, porovnání možností... diskuze...
snaha o optimalizaci...ROZHODNUTÍ STAVĚT ANO ČI
NE A KDYŽ ANO, TAK UŽ JE ZŘEJMÉ CO…vytvoření
zadání pro stavbu) a SCHVÁLENÍM výstavby .... Samozřejmě lze vybrat z mnoha možností tu LEVOU
a teatrálně jí využít kolováním v publiku.
Je zřejmě těžké někdy odlišit věcnost od emocí.
Zdeněk Trojan

Zamyšlení
Zpravodaj č. 1-3 otiskl příspěvky, které vybízejí k zamyšlení. Jednou z myšlenek je diskuse na téma omezení rozsahu příspěvků. Nelze nesouhlasit. Vnucuje se
však otázka, není také nutné omezit i příspěvky zastupitelů? Možná ano, sice v menším rozsahu, ale omezit. Navrhuji půl stránky dopisovatel z ulice, zastupitel
- starosta stránku. Laciné, vulgární příspěvky (např.
Evžena S.) vyřadit zcela. Překvapení? Najdou se i tací,
kteří se s takto napsaným příspěvkem ztotožní!
Zajímavé bylo sdělení pana Kubíčka (KZ 1-2) o odměnách zastupitelů a záměru obnovy rodinného bydlení na území Nových Dvorů. Pokud je pravda, co píše
pan Šafránek v KZ_3, tak je jistě něco v nepořádku.
Jsem zvědav na reakci vedení obce a na jeho další
postup. Doporučuji těm, kteří se pod stavební povole-
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ní podepsali, sundejte si růžové brýle, udělejte několik
málo kroků do těchto míst. V návaznosti na místní šetření napište do KZ příspěvek. Rád si ho přečtu.
Nyní k zastupitelům. Jedná se o profilaci, ambici jednotlivce-ů v zastoupení Městské části. Metamorfóza
zastupitele se pod pláštíkem populismu zaměří na
dětské parky, ordinace, pekárny, pitvání doby první
republiky atd. Většinou se za takto psanými příspěvky
skrývá něco zcela jiného. Další místní hit je požadavek kamerového záznamu z jednání MČ. Tuto myšlenku v život uvedl pan Karban a podpořil ji pan Šafránek.
Pro podporou uvedl “i magistrát HMP si tyto záznamy
pořizuje“?? V podmínkách této MČ to je omyl. Představa sledování záznamu z jednání MČ z netu, tomu
nerozumím.Pro koho?!
Ještě jednou k lesu. Je dobré, že les stojí, protože
kdyby nebyl, tak možná po zimní bouři měly Klánovice
velké problémy. A ti, kteří říkají, les je nemocný, lžou.
V plném zalesnění padlo několik suchých, nemocných
jedinců. Největší škoda vznikla v krajním prostoru sečí.
Smutné je, že na vytěžení dřevní hmoty byla použita
zcela nevhodná technika. Představa, jak by to asi dopadlo, kdyby……. To by byla chyba !?!
Václav Vlna
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Tehdy většina vilek měla uvnitř oplocení vzrostlé lesní
stromy. Také vzpomínám, že jsme s naší pí. farářovou
(evang.) Myškovou šli přes Dobročovice a Újezd na
bohoslužbu, konanou v nově postavené patrové škole poblíž vlakové zastávky, kterou tam konal mladý
evangelický farář snad z Prahy. Klánovice mi připadaly
jako tiché lázeňské městečko, bylo tu plno zeleně, domy
schované v lese a jedna asfaltovaná široká ulice od
vlakové zastávky (málokde byly tehdy asfaltované silnice). Jednou jsem doprovázel našeho zelináře p. Laláka přes brůdek. Měl v Klánovicích u jedné vily poblíž
zastávky štípačku dřeva; odvezl ji kravským potahem
domů. Většinou se za Protektorátu topilo dřevem, nejen v krbech. Uhlí bylo na příděl a nestačilo. Dnes bych
asi rozrostlé Klánovice nepoznal.
Přeji zdar Vaší práci.
S pozdravem
Jeroným Knížek, důchodce (1928),
e-mail: knizek@centrum.cz

Z bloku občana
●

Vzpomínka
Občas brouzdám internetem, dnes jsem narazil na Klánovice. Se zájmem jsem se seznámil s popisem včetně okolí a vybavilo se mi několik vzpomínek z mládí.
Moje maminka pocházela z Velkých Jiren, její tatínek Matěj Jindřich - tam byl před 1. světovou válkou kovářským mistrem a své patenty zemědělských strojů
jezdil vystavovat na pražské veletrhy, kam jej maminka (Alžběta) doprovázela. Za války onemocněl a zemřel, ovdovělá matka (roz. Strnadová z Tismic) musela
živnost prodat a uchýlit se s třemi dětmi na lesní samotu u rybníka Cyrilov. Bylo tam nebezpečno a někdy
musela na výstrahu vystřelit špehýrkou z pušky. Maminka vyprávěla, že za války tam měli ruského zajatce
na práci, ten se zamiloval do její sestry Mařky a že ho
nechtěla, málem ji v rybníce utopil (prý to Rusové mají
v povaze - obratem změní lásku v nenávist). Maminka
se učila švadlenou u Fuků v Úvalech a že ráda tancovala, neváhala si v zimě z Cyrilova lesem do Klánovic
k taneční zábavě zamést cestičku. Vdala se až do Hradešína, odkud jsme se později přestěhovali do Škvorce. Moje babička (otcova matka) přišla ve válce o 4
syny, pak o manžela i chalupu a jako vdova v r. 1938
odešla sloužit do Klánovic (patrová vilka s podkrovím
naproti tenisovému hřišti). Mnohokrát jsem ji tam se
starším bratrem pěšky navštívil. Šli jsme buďto přes
úvalskou pařezinu a podél trati kolem Štamberku (bylo
tam plno bažin) nebo přes Dobročovice, brůdek, kolem Škvorecké obory a klánovické zastávky. Otcova
sestra se vdala do Velkých Jiren a za tou jsme chodili
silnicí přes Malé Jirny. Byly hezky upravené, s lavičkami okrašlovacího spolku. Pamatuji na klánovickou Riviéru - kolem byl bíle natřený plot s podezdívkou, objekt sám byl tvaru lodní paluby s bílými dřevěnými
konstrukcemi, platy se stolky, bazénem a v zeleni.
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V minulém „bloku“ jsem si pochvaloval otevření diskuse k obecním stavbám. Bohužel jsem netušil, že
se to zvrhne na „hon na architekta“. Nepřistupujme,
prosím, na tuto hru! Vždyť architekt předloží nějakou představu a investor je ten, kdo nakonec rozhodne, zda tato představa bude realizována! Je
smutné, když se nyní vystrčí před občany na pódium
architekt jako hromosvod a ti, kteří jeho návrhy odsouhlasili k realizaci, dělají, jako by se jich to netýkalo. Právě a jen oni by se měli veřejnosti zodpovídat jak z náplně staveb, tak z jejich nákladů!
Onehdy jsem si všiml, že v Újezdě nad Lesy mají
kontejnery na objemný odpad, zatímco u nás mají
být až v dubnu. Obrátil jsem se na náš úřad a bylo
mi e-mailem vysvětleno, že kontejnerů je k dispozici
na rok jen 24, tudíž se s tím nedá nic dělat. Nelenil
jsem a osobním dopisem požádal předsedkyni KŽP
paní Hedviku Vilgusovou o zajištění navýšení kontejnerů na 36, abychom je mohli mít každý měsíc.
Paní Vilgusová reagovala obratem a příslušnou žádost na pražský magistrát nechala podat. A jak je
tato drobná epizodka ze života občana a „jeho“ úřadu interpretována panem starostou v KZ 3/2007?
Posuďte sami: „Z výčtu iniciativ naší MČ bych se
chtěl zmínit, že s ohledem na zvyšování počtu obyvatel v naší městské části a tím i potřeb odkládat
objemný odpad a i z důvodu předcházení vzniku černých skládek jsme požádali magistrát o navýšení počtu velkoobjemových kontejnerů z 24 na 36 ks.“ Teď
už alespoň chápu, proč neprošla Komise pro otevřenou informovanost….
Ve věci „tichého“ nárůstu ceny Nového centra Klánovic z 10.7 na 17.3 MIO jsme se zatím v KZ dozvěděli jenom to, že kontrolní tým nedostal všechny
vyžádané podklady. I to je zajímavá informace –
pročpak se na tak malém úřadě podklady tak dlouho hledají?
Podle informace v KZ 1-2/2007 byla redakční rada
KZ zbytečná, stačí šéfredaktor. V KZ 3/2007 se
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ovšem již dozvídáme, že redakční rada byla znovu
ustavena namísto panem zastupitelem Karbanem
navrhované Komise pro otevřenou informovanost.
V tiráži KZ však žádná redakční rada uvedena není.
To je z toho pak jeden jelen….
Mezi řádky se dozvídáme, že Klánovice letos nemají ve svém rozpočtu zatím ani korunu na investice. To jsou ty peníze, na které není nárok a které je
třeba na pražském magistrátu „vylobovat“. Bohužel
v době, kdy bylo třeba lobovat, tak tehdejší vedení
naší radnice zakládalo „pravou ODS“ a vedlo boj
předvolební namísto toho rozpočtového… Naštěstí
komunikace rekonstruuje v Klánovicích přímo pražský magistrát, a ten má v pražském rozpočtu připraveno 40 MIO na pokračování této akce, běžící
investičně mimo naši radnici. V polovině roku se
v Praze zpravidla rozdělují další peníze, držme tedy
panu starostovi palce, aby pro Klánovice nějaké
získal.
Od pana starosty jsme se v posledním KZ dozvěděli, že „ať se nám to líbí nebo ne, tak platí: pokud je
vozovka šířky do 5,5 m, tak musí být ze zákona jednosměrná.“ Ještě že tento „zákon“ neberou všude
tak vážně, to by totiž bylo z České republiky jedno
velké jednosměrné bludiště. Ostatně ani v Klánovicích tento „zákon“ neplatí zdaleka všude, stačí vzít
metr a vyrazit do ulic. Zákon k nám zjevně přichází
až s rekonstrukcí spojenou s vyvýšenými obrubníky. Díky nim se pak nedá vyhnout, a tak nezbývá,
než po rekonstrukci zjednosměrnit i ty ulice, které
byly předcházejících bezmála 100 let v pohodě
obousměrné a obešly se bez dopravního značení.
Otázkou je, zda opravdu potřebujeme v těchto ulicích v obytné zóně vyvýšené chodníky…. Pokud nevezmeme včas selský rozum do hrsti, hrozí nám tu
nový klánovický les – tentokrát ovšem les dopravních značek, který ke kvalitě života tedy rozhodně
nepřispívá!
Pan šéfredaktor by se měl zamyslet nad synchroni-
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zací informací a distribuce KZ. Dostat 10.3. zpravodaj s pozváním na ples 3.3. není to pravé ořechové,
totéž platí pro program KCB.
A na závěr opět jedno poděkování – tentokrát všem
komisím a výborům, které zveřejnily v KZ podrobné
informace o své práci. Sláva jim! A pokud to vydrží celé
volební období, pak třikrát sláva jim!
Petr Šafránek

od sousedů

Kazimírka, sdružení
pracující s dětmi
Tato nezisková organizace vznikla z iniciativy nadšenců, kteří pro děti z počátku pořádali dětské letní tábory. Mladí lidé, hlavně z řad studentů, se snaží pro děti
vymýšlet zajímavý a zábavný program po celý rok. Ať
už to jsou letní, podzimní a zimní tábory, jednodenní
výlety, zábavné dětské dny, kulturní a sportovní akce
nebo zájmové kroužky. Sdružení zaměřuje svou činnost na děti ve věku 5 – 17 let z devátého pražského
obvodu.
V nejbližší době, 14. dubna, pořádá celodenní výlet
do aquaparku Babylon, v květnu se účastní Bambiriády a v červenci je to letní dětský tábor s aerobikem,
sportem a zálesáctvím.
Tábor se koná v termínu 15. – 27.7.07 a svou polohou v přírodě Brdský lesů a Kařezských rybníků nabízí ideální podmínky pro dětskou rekreaci.
Více informací o sdružení a jeho aktivitách naleznete
na internetových stránkách www.kazimirka.cz
Kontakt na sdružení:
Lenka Kirnerová,
tel.: 776 355 202,
e-mail: sdruzeni@kazimirka.cz

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM O.S. NEPOSEDA
PRO OSOBY KONČÍCÍ RODIČOVSKOU DOVOLENOU

Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Občanské sdružení Neposeda nabízí

VZDĚLÁVACÍ A PORADENSKÝ PROGRAM
určený pro maminky či tatínky na rodičovské dovolené, ale i po ní, kteří se během půl až jednoho roku
chystají zpátky do zaměstnání a chtějí si oprášit anebo získat nové dovednosti, aby obstáli při hledání nového
zaměstnání i v něm.
Program je určený osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy, především ze správního obvodu Praha 21
(Běchovice, Újezd nad Lesy, Klánovice a Koloděje) a okolí.
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Zahrnuje odborné poradenství spojené s návratem do zaměstnání a vzdělávací blokové kurzy, po jejichž
úspěšném absolvování získáte osvědčení.
Během dubna a května 2007 nabízíme tyto blokové kurzy, které se konají vždy od 9.00 do 12.30 hodin:
Anglický jazyk:
út - 10. 4. 2007
čt - 12. 4. 2007
pá - 13. 4. 2007

út - 17. 4. 2007
čt - 19. 4. 2007
pá - 20. 4. 2007

út - 24. 4. 2007
st - 25. 4. 2007
pá - 27. 4. 2007

st čt pá -

út - 22. 5. 2007
st - 23. 5. 2007
pá - 25. 5. 2007

út - 29. 5. 2007
st - 30. 5. 2007
pá - 1. 6. 2007

Základy práva:
2. 4. 2007
3. 4. 2007
4. 4. 2007

Administrativa:

Účastníci programu mají možnost využít podpůrnou službu:
dohled nad dětmi předškolního věku v průběhu vzdělávacího a poradenského programu.
Program se koná v prostorách Nízkoprahového klubu Autobus, Českobrodská 1, 190 11 Praha - Běchovice.
Těšíme se na setkání s Vámi
Bc. Melanie Zajacová – manažerka projektu
Bc. Věra Jílková – sociální pracovnice (tel. 724 238 203)
info@neposeda.org, http://www.neposeda.org/vpp

Neposeda, občanské sdružení
Českobrodská 1, 190 11 Praha-Běchovice, www.neposeda.org, info@neposeda.org
reg. MVČR č. VS/1-1/41 754/99-R, IČ 69793298
ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Výstava pro kočku
J a r n í u m í s ťo va c í v ý s t a v a o p u š t ě ný c h k o č e k
V neděli 22. listopadu 2006 se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) VÝSTAVA PRO
KOČKU - jarní umisťovací výstava opuštěných koček.
Vybrat si mňoukajícího spolubydlícího, nebo jenom přispět opuštěným číčám pohlazením či něčím dobrým
na zub budete moci od 10 do 17 hodin.
Cíl výstavy?
Cílem výstavy je najít nový domov pro co největší
počet koček a shromáždit krmení pro ta zvířata (hlavně nechtěná koťata), která se na jaře do péče útulků
dostanou. Proto je také vstupenkou na výstavu konzerva krmení pro kočky.
Co bude na výstavě k vidění?
Čeká na vás víc než stovka koček a koťat, které se
těší na nový domov. Všechny kočky, z celkem 10 soukromých útulků a od několika soukromých pečovatelů,
jsou vakcinované a v dobrém zdravotním stavu, který

ještě na místě prověří veterinář. Většinou jde o bytové
mazlíčky, najdou se ale i kočky vhodné k domku se
zahradou.
Pro děti je ve spolupráci s Muzeem dětské kresby
přichystán výtvarný program. Navíc děti, které přinesou na výstavu vlastnoručně namalovaný obrázek kočky (čtvrtka velikosti A4), mají vstup zdarma!
Proč umisťovací výstava?
Důvody, proč umisťovací výstavy pořádáme, se dají
shrnout do tří bodů:
- zájemci o kočky oceňují, že si mohou svého budoucího domácího mazlíka vybrat z několika desítek zvířat
- výstava je příležitosti najít dobrý domov pro zvířata
z lokalit, kde je o kočky minimální zájem
- krmení, které se vybere na „vstupenkách“ a od sponzorů, zásadním způsobem pomáhá soukromým útulkům uživit jejich svěřence
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VÝSTAVU PRO KOČKU pořádáme dvakrát do roka.
Na podzim loňského roku našlo domov 120 koček, na
jaře 89 ze 101 vystavených.
Akce se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9
- Horní Počernice), která se nachází jednu zastávku
autobusem od konečné metra B Černý most. Použít
můžete autobus číslo 221, 223, 261, 273, 303, 304,
353 nebo 398.

MUM
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Další informace?
Další informace o chystané výstavě vám rádi poskytneme na emailu vystava@kocky-online.cz nebo na telefonu 603 705 072. Podrobnosti o výstavě najdete
i na www.kocky-online.cz/akce, kde si také můžete vybrat si kočičího společníka „on-line“ z databáze veterinárně ošetřených zvířat z celé republiky.
Fotografie z minulých výstav v tiskové kvalitě jsou
k dostupné na www.kocky-online.cz/vystava-pro-kocku/.
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Naši jubilanti
Dodatečně přejeme všechno nejlepší paní Aleně Čermákové, jejíž jméno jsme
opomněli uvést v minulém čísle KZ.

Redakce KZ

V měsíci dubnu se dožívají významného životního jubilea tito naši spoluobčané:
Renata Źáková
Magdalena Máchová
Květa Voňková
Jaroslava Rousková
Stanislav Huser
Jiřina Jelínková
Květuše Strnadová
Dara Horáková
Emilie Smejkalová

Vladimír Hryzbil
Irmgard Zaoralová
Eugenie Plochová
Miloslav Richtr
Václav Novák
Jiří Grohman
Klementína Němcová
Anna Hájková
Jaroslav Hájek
Eva Korgerová

Přejeme jim ještě mnoho šťastných let!

Inzerce
POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY

AUTODOPRAVA - NONSTOP

VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA
JEDNOHROB ŽULA
DVOJHROB ŽULA

OD
OD
OD

MILAN PETRUŽÁLEK

9 000,- Kč bez DPH
19 000,- Kč bez DPH
29 000,- Kč bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBŮ,
NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ S DOPORUČENÍM A NEZÁVAZNÉ
ROZPOČTY PO TEL. DOHODĚ I MIMO PRACOVNÍ DOBU
VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ.

z
z
z
z
z

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

Provozovna:
U strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel.:/Fax: 274 778 389
Mobil:
602 321 762, 602 379 162
e-mail:
firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz
Po 800–1730

Út–Čt 800–1630

Pá 800–1530

Novozámecká 520,
190 12 Praha 9
Tel.: 281 931 164,
Mobil: 603 242 142
Fax: 281 931 512
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HLEDÁTE PROSTORY
pro lehkou výrobu
a skladování?

300 m2,
elektřina, plyn, voda
k dispozici
Informace na tel.:
281 963 198

Firma se sídlem v Újezdě n.L.
přijme aktivní paní
na částečný pracovní úvazek
na administrativní práce a práci s počítačem.
Minimálně středoškolské vzdělání.

ZNALECKÁ STAVEBNÍ
KANCELÁŘ

Info na tel.: 602 281 677
Rodina hledá ke koupi
stavební pozemek nad 800 m2
nebo dům
k rekonstrukci i s pozemkem
v Klánovicích, nejlépe v blízkosti lesa.
Platba ihned. Cenu respektujeme.
Prosíme volejte tel.: 602 327 423

Hledáme hodnou paní na hlídání dvou dětí
(7 a 3 roky) pravidelně odpoledne.
Požadujeme řidičský průkaz a flexibilitu,
nabízíme dobré platové podmínky.
Tel.: 602 252 873

SOUDNÍ ZNALEC V OBORU OCEŇOVÁNÍ
NEMOVITOSTÍ PRO STAVBY
-

OBYTNÉ
OBČANSKÉ
PRŮMYSLOVÉ
ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY
LESY

ING VLADIMÍR ŠAJNER
250 92 ŠESTAJOVICE
REVOLUČNÍ 718
TEL.: 607 869 762
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REHABILITACE V POHODLÍ
VAŠEHO DOMOVA
Rašelinové obklady – hloubkové prohřátí
-

subakutní a chronické stavy revmatického původu
artrózy
svalové kontraktury
bolesti kloubů a páteře
cellulitis

Masáže , mobilizace – vhodné při bolestech zad, šíje, kloubů,
celkové regeneraci
Lymfodrenáž přístrojová – proti otokům dolních končetin, při postižení
mízního systému, cellulitis
- chronické žilní nedostatečnosti
- terapie bércových vředů
- otoky způsobené nadměrnou zátěží dolních končetin
Magnetoterapie – poúrazové stavy po zlomeninách, vhojení endoprotéz,
revmatická onem., osteoporóza, artróza
Ceník : Jednorázové ošetření

60 min. …. 700,- Kč
30 min. …. 350,- Kč
5x 60 minut terapie……………3 000,- Kč
5x 30 minut terapie……………1 500,- Kč
10x 60 minut terapie ………… 5 000,- Kč
10x 30 minut terapie ………… 2 500,- Kč

OBJEDNÁVKY na tel : 724 789 706
e-mail : pavla.bouskova@rhcentrum.cz
Možná dlouhodobější spolupráce i v naší
ambulantní fyzioterapii
Tovární 12, Praha 7 – Holešovice,
Elektroterapie, ultrazvuk, laser, magnetoterapie
Individuální a skupinová cvičení
masáže, mobilizace, lymfodrenáže

„PARTNER PRO VAŠI STAVBU“

STAVEBNINY KRUTSKÝ
ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY tel. 2819 80 193-4, 724 790 791, 602 384 790
e-mail: stavebniny@krutsky.cz www.krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR ZDARMA !!!
AKCE DUBEN:
**********************
!! CIHELNÉ BLOKY POROTHERM SLEVA SKLAD 10% *
KAMIONOVÁ DODÁVKA SLEVA 25% * !!
!! PŘESNÉ TVÁRNICE YTONG SLEVA SKLAD 10% *
KAMIONOVÁ DODÁVKA SLEVA 16% * !!
!! PŘESNÉ TVÁRNICE ŠEDÉ H+H SLEVA SKLAD 10% *
KAMIONOVÁ DODÁVKA SLEVA 15% * !!
!! MALTY,BETONY,LEPIDLA PRINCE COLOR SLEVA 20% * !!
!! TÓNOVÁNÍ OMÍTEK A BAREV PRINCE COLOR A PRIMALEX NA POČKÁNÍ SLEVA AŽ 25% * !!
!! MONTÁŽ STŘEŠNÍCH OKEN VELUX PRO RD ZDARMA (5% DPH) !!
!! DALŠÍ ZAJÍMAVÉ SLEVY – INFORMACE VE STAVEBNINÁCH !!
* SLEVY PLATÍ Z CEN VÝROBCŮ
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ZŠ a Praktická škola Úvaly
přijme od 1.9. 2007
učitele pro
dílenskou pracovní výchovu chlapců.
Tel.: 281 981 244.

Přijmeme pracovníka
NA POZICI GRAFIKA
Znalost PC (Corel, Photoshop, InDesign, Page Maker)
Nástup možný ihned
z
z

tel.: 267 062 098
tel./fax: 281 931 950

z
z

mobil: 602 307 035
e-mail: betis@volny.cz

Areál Výzkumných ústavů - Praha 9 - Běchovice

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

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

V případě havárie sítí volejte tato čísla:
veřejné osvětlení - 800 101 109 (bezplatná linka)
vodovod
- 840 111 112
kanalizace
- hlavní uliční řad Ing. Zdrůbek - 603 889 572
- domovní čerpací stanice p.Veis - 777 868 796

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KLÁNOVICE
Internetové stránky Úřadu MČ Klánovice mají
adresu: www.praha-klanovice.cz
adresa: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
telefon: 281 960 216
fax:
281 963 224
e-maily můžete posílat na adresu:
urad@praha-klanovice.cz
úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
středa: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
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
MÍSTNÍ KNIHOVNA KLÁNOVICE
adresa: Smržovská l, 19014 Praha–Klánovice
telefon: 281 963 496
e-mail: klankniha@volny.cz
výpůjční doba:
pondělí: 15:00 - 19:00
středa: 13:00 - 17:00
čtvrtek: 9:00 - 11:00
sobota (sudý týden): 9:00 - 11:00
ÚŘAD MČ PRAHA 21
www.praha21.cz
adresa: Staroklánovická 260,
190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
tel. ústředna: 281 012 911
fax:
281971531
úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30
pátek:
8:00 - 12:00
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LETNÍ PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA S VÝUKOU GOLFU
FORES
T GOLF RESOR
T PRAHA a.s. ve spolupráci s Pro-GOLF
OREST
RESORT
2005, o.s. nabízí Letní prázdninovou školu
spojenou s výukou golfové hry
a dalším bohatým programem.

Letní prázdninová škola (LPŠ) je určena pro děti ve věku od
6 do 16 let a je ideálním využitím volného času v přírodě. Navíc
v lokalitě klánovického lesa, který je svou rozlohou největším
lesním komplexem v hl.m. Praze a v místě bývalého golfového
areálu z let 1938 – 1950.

Program
•
•
•
•

Výuka golfu pod dohledem profesionálů (Kamil Pilát a Patrik Malík se školitelem)
Procházky po lese (naučná stezka Klánovice)
Hry v přírodě
Bohaté sportovní vyžití (fotbal, volejbal, stolní tenis, jízda na kole)

Program bude v případě nepříznivého počasí přizpůsoben a realizován ve sportovní hale a v klubovém domě.

Podmínky LPŠ
•
•
•
•
•

LPŠ bude otevřena v měsíci červenci – srpnu vždy pondělí - pátek od 9.00 do 17.00 hodin,
Kapacita LPŠ je omezena počtem 20 dětí týdně, a to ve věkové skupině 6 – 15 let,
Děti musí být v dobrém zdravotním stavu - nutné potvrzení lékaře a rodičů!,
Při nástupu do LPŠ musí mít dítě s sebou: sportovní oblečení (tepláky nebo kraťasy), vhodnou sportovní
obuv, ochrannou helmu (na kolo), kšiltovku, pláštěnku, ručník,
Dítě je možné přihlásit minimálně na 1 týden (5 dní), může však být do LPŠ zařazeno opakovaně..

MÍSTO KONÁNÍ:
Praha 9-Klánovice (ul.Axmanova 260)
CENA:
Cena činí 980,- Kč/ 1 den na dítě, tj. 4.900,- Kč/týden (5 dní), včetně DPH.
V ceně je zahrnuto (1 den): Občerstvení v průběhu dne v klubovém domě (2x svačina, 1x oběd), trenér golfu, zapůjčení
golfového vybavení, žetony, vstup na driving, sportovní náčiní, lektor angličtiny, pedagogický dozor.
Návštěva filmového představení či zapůjčení kol bude účtováno zvlášť.
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Přihláška a další potřebné formuláře Vám budou zaslány poštou
nebo je najdete ke stažení na adrese
www.forestgolf.cz
Vyplněnou přihlášku spolu s potvrzením o chování dítěte a potvrzením
o zdravotní způsobilosti a pojištění zašlete nejpozději do 25.6.2007
(účast v měsíci 7/2007) a do 25.7.2007 (účast v měsíci 8/2007)
na níže uvedenou adresu.

FOREST GOLF CLUB KLÁNOVICE JUNIOR
FGCK JUNIOR otevírá GOLFOVOU AKADEMII PRO DĚTI ve věku 6 - 16 let.
Členství ve FGCK JUNIOR, (udržovací poplatek) pro rok 2007: 3.000,- Kč bez DPH
Členství ve FGCK JUNIOR není podmínkou zařazení do golfové akademie.

V ceně je zahrnuto:
•
•
•
•
•
•

Zařazení dítěte do golfové akademie a tréninkového programu FGCK JUNIOR pod dohledem profesionála
pana Patrika Malíka,
Míčky a zapůjčení golfového vybavení v rámci tréninkového programu,
Tričko a čepice s logem FGCK JUNIOR,
Sleva na Letní prázdninovou školu 2007 ve výši 5%,
Sleva na golfové vybavení US Kids Golf ve výši 15%,
Účast na turnajích a soutěžích organizovaných FGCK

Trénink (duben 2007): středa a pátek (termín zahájení 4. 4. 2007)

16.00 - 17.00 kategorie 6 - 10 let,
17.00 - 18.00 kategorie 11 - 16 let.

Ceny tréninkového programu budou předány na vyžádání.

ZÁMĚR OBNOVY GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ
V KLÁNOVICÍCH
VÝSTAVA
Forest Golf Resort Praha a.s. Vás zve na výstavu Záměru obnovy golfového hřiště v Klánovicích.
Výstava se bude konat ve dnech 7. - 13. 4. 2007 v KC Beseda.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vyvrcholením výstavy bude Den otevřených dveří, který se bude konat dne 14. 4. 2007 od 12.00 do 18.00 hodin
v golfovém areálu v Klánovicích. V rámci Dne otevřených dveří si můžete zdarma vyzkoušet hru golfu s profesionálním
trenérem.

KONTAKT
Přihlášky a informace jsou k dispozici na:

www.forestgolf.cz
nebo na adrese
FOREST GOLF RESORT PRAHA a.s.
Axmanova 260
190 14 Praha 9 - Klánovice

Pokud budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte, prosím:
Monika Bažantová
Mobil: 602 310 849
Fax: 281 962 100
e-mail: forestgolf@forestgolf.cz
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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 duben 2007
Velikonoční jarmark
Sobota, 31.3., od 11.00 hod. v parku KC Beseda
Přijďte oslavit příchod jara společně s námi do parku KC Beseda. Připravte se na velikonoční svátky nákupem všeho možného...
Kraslice v mnoha variacích od dětí ze ZŠ Klánovice, výrobky dětí chráněné dílny Svatý Prokop z Dolních Počernic, velikonoční
aranžmá, bylinky a květinky přímo od zahradníka, perníčky, nádivky a další pochutiny, ukázka drátování vajíček, proutěné košíky
a ošatky. To vše pro vaše potěšení.
Od 15.00 hodin zazpívá a zahraje lidové písničky dívčí duo s harmonikou a kytarou. Vstupné dobrovolné.
Neděle, 1.4., 16.00 hod.
RODINNÉ KINO – ŠARLOTINA PAVUČINKA (USA – 2006)
Rodinný, 97 min., český dabing. Hrdinou Šarlotiny pavučinky je malé prasátko Wilbur, které zjistí, že přísloví „V nouzi poznáš přítele“
opravdu platí.
KINO - KLÁLOVNA (VB – 2006)
Úterý, 3.4., 19.30 hod.
97 min. , od 12 let. režie: Stephen Frears, hrají: Helen Mirren, Michael Sheen, Strhující a jedinečný pohled režiséra Stephena Frearse
(Nebezpečné známosti) za zavřené dveře královského paláce a do mysli a do srdce královny Alžběty II., těsně po tragické smrti
princezny Diany.Je intimním pohledem do zákulisí královské rodiny, ale i vysoké politiky v období po tragické smrti princezny Diany.
Středa, 4.4., 10.00 hod.
DOPOLEDNE PRO MAMINKY S DĚTMI
Dětská výtvarná dílna pod vedením MAGRÁTY www.magrata.cz. Vstupné: 45,-Kč + příspěvek na použitý materiál.
Středa, 4.4.,19.30 hod.

KONCERT – MLADÝCH BULHARSKÝCH INTERPRETŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ
HUDBY – VÍTĚZŮ HUDEBNÍ SOUTĚŽE VE VARNĚ
Vítězové soutěže, dívky a chlapci ve věku od 15ti do 18ti let, vždy klavír, klavírní doprovod pro sólistu hrajícího na housle, violu či cello,
flétnu, trubku aj., přijíždějí počátkem dubna do Prahy, aby zde pod patronátem Bulharského velvyslanectví a Českého hudebního fondu
uspořádali koncert. Přijedou i za vámi do Klánovic. Vstupné – 80,-Kč
Čtvrtek, 5.4. 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – KVASKA (ČR – 2007)
Drama. 106 min, od 12 let, režie: Mirjam Landa, hrají: Filip Tomsa, Lucie Vondráčková, Daniel Landa, JIří Korn, Roman Pomajbo. První
český film ze zákulisí muzikálu.Od režisérky muzikálových hitů KRYSAŘ a TAJEMSTVÍ.S původní hudbou Daniela Landy.
Úterý 10.4., 19.30 hod.
KINO - SEJMI ESO (USA – 2006)
Akční, 108 min,, české titulky , od 15 let , režie: Joe Carnahan, hrají: Jeremy Piven, Ray Liotta. Ve svižné akční komedii plné
vypointovaných dialogů a postav, z nichž se jen málokterá dožije závěrečných titulků, vyhrává ten, komu se podaří „sejmout eso“.
Carnahanovým krédem je ignorování zlatých středních cest a věčný pohyb na hraně.
Čtvrtek, 12.4. 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – OBČAN PES (THAJSKO – 2004)
Romantická komedie, 100 minut, titulky, přístupný,, režie: Wisit Sasanatieng, hrají: Mahasmut Bunyaraksh Sangthong Ket-U-Tong
Sawatwong Palakawong. Surrealistická pohádka s pořádnou dávkou romantiky, plná absurdního humoru. Amelie z Bangkoku! Nejlepší
thajsky film, který jste kdy viděli. Film byl uveden na 41.ročníku MFF Karlovy Vary.
Neděle, 15.4., 16.00 hod.
RODINNÉ KINO – JEN POČKEJ (RUSKO – 2005)
Animovaný, 93 min, dabing- Snad ani není třeba představovat Vlka a Zajíce, nejpopulárnější postavičky z ruských animovaných filmů.
Podívejte se s námi na jejich spanilé příběhy plné honiček a překvapení.
Úterý, 17.4. 10.00 hod.
KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY – DO AS THE ROMANS DO
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. Vstupné: 40,-Kč/60min.
Úterý, 17.4. 17.00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAVY - DĚTSKÁ TVORBA VÝTVARNÉ DÍLNY TÁNI MACHOLDOVÉ
Výstava dětských výtvarných děl a dílek bude ke shlédnutí v předsálí KC Beseda. Výstava bude instalována minimálně do konce
dubna.
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Úterý, 17.4. 19.30 hod.
KINO – OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE (ČR – 2006)
120 min, od 12 let , režie: Jiří Menzel hrají: Oldřich Kaiser, Ivan Barnev, Julia Jentsch, Martin Huba, Marian Labuda, Milan Lasica,
Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír Dulava. Dlouho očekávaný film Jiřího Menzela podle slavného románu Bohumila Hrabala.
Středa, 18.4., 19.00 hod.

8. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK – LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ KAVÁRNA
– NA TÉMA HUSÁKOVY DĚTI
(N)ostalgický večer plný normalizačního humoru a vzpomínek na báječná léta pod psa. Přijďte si oživit vůni lančmítu, eleganci
moskviče, Husákovy projevy, Majku z Gurunu, partyzánský samopal, Antichartu, klávesy na krk či spartakiádního vraha. Nahlédneme
do dobové oficiální i recesistické umělecké produkce. Sovětské okénko vyplní zpěvačka Rudá Soňa. Zakázaná zábavová kapela
Plechor Kavaleriator zahraje hity Železný muž (Iron Man), Houk na mě fotr (Smoke on the Water) či Somrácká hymna (Lady in Black)
s legendárním textem „Mlátili mě řetězem, abych šel do SSM“. Na závěr malé, ale živé překvapení. Pořadem provázejí Jan Nejedlý
a Zora Šimůnková. Pro absolventy VUMLu vstup volný, jinak 50,-Kč.
Úterý, 24.4., 18.00 hod.
RODINNÉ KINO – MAHARAL – TAJEMSTVÍ TALISMANU (ČR)
Dobrodružný. 100 min., přístupný, Režie: Pavel Jandourek, hrají: Bára Seidlová, Bořivoj Navrátil, Maroš Kramár, Matěj Hádek, Miroslav Táborský, Josef Somr, Libuše Havelková, Matyáš Valenta, Adriana Neubauerová. Dramatické pátrání po pokladu v pražských
uličkách.
Čtvrtek, 26.4. 19.30 hod.
KLUBOVÉ KINO – ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH (NĚMECKO – 2006)
Drama, 137 min., od 12 let, režie: Florian Henckel von Donnersmar, hrají: Martina Gedeck, Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Ulrich Tuku.
Zcela výjimečný obraz syrové atmosféry NDR, který vybočuje z řady převážně komediálních snímků, jež se tímto obdobím dosud
zabývaly. Je nejen velmi intenzivním a působivým thrillerem, ale zároveň dojemným milostným příběhem. Film získal
7 Německých cen Lola, nominaci na Evropský film roku a zároveň se stal německým kandidátem na Oscara.
DĚTSKÉ DIVADLO – JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Pátek, 27.4., 10.00 hod.
Hraje Divadlo Koňmo www.konmo.cz . Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů, loupežníky v životní velikosti, jejichž ukrutnost
je nezměrná, a velmi dramatickou hudbou. Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé kohout René, osel Otokar
a užovka Věra putovali tam a zase zpátky. Vstupné: 35,-Kč/osobu
Pátek, 27.4., 19.30 hod.
DIVADLO KOŇMO – MLYNÁŘ A JEHO DCERA
Krvavé, místy až perverzní drama s falešnými zpěvy, kde děj jest zahalen spletencem brutálně reálných veršů, je pro malé poučením
a pro velké kvalitní pokleslou zábavou. Představení je silně upravenou verzí původní hry Jaroslava Haška a kol. „Větrný mlynář a jeho
dcera“. Vstupné: 80,-Kč

Sobota, 28.4., 19.00 hod.
KONCERT – TONY ACKERMAN & MARTIN KRATOCHVÍL
Typický koncert Tony Ackermana (kytarista a americký Klánovičák) a Martina Kratochvíla (pianista) vás provede jejich svěžími
původními melodiemi, harmoniemi a virtuózními sóly. Díky stovkám koncertů a klubových vystoupení jsou tak skvěle naladěni
a sehráni, že nepoznáte kdo má sólo a kdo doprovází. Těžko u nich poznáte jaké pasáže hrají s přípravou, a ve kterých „jen“ improvizují.
Jejich hudbu, jak tomu bývá u zajímavé moderní hudby, je těžké zaškatulkovat do nějaké kategorie, včetně jazzu. Je to nový, originální
styl akustické hudby, kterou možná můžeme nazvat globální folkovou hudbou pro nové milenium.
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
● Změna programu vyhrazena!
●

Připravujeme na květen:
Středa, 9.5., 19.00 hod.
Pátek, 20.5., 19.30 hod.

MICHAL VIEWEGH – LITERÁRNÍ KAVÁRNA KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
ZUZANA BUBÍLKOVÁ – NOVÉ VYDÁNÍ POŘADU POLITICKÉ HARAŠENÍ

program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život!
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