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Pozvánka

Hasiči Vás zvou
Dne 11. 9. 2010 připravili klánovičtí hasiči pro veřejnost

OSLAVY 80. VÝROČÍ VZNIKU SBORU.
Od 13 hodin proběhne spanilá jízda techniky na trase:
Hala starosty Hanzala, otočka u nádraží, konečná 261
u koupaliště a zpět k Hale. Od 14 hodin je připraven
program z ukázkami činnosti složek IZS. Srdečně Vás
zveme.
Aktuální informace o činnosti SDH i JSDH Klánovice,
včetně fotografií a videa, můžete získat na webu:
http://www.sdhklanovice.estranky.cz.
SDH Klánovice

Bohoslužby
Kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické
v Újezdě nad Lesy a okolních obcích – tj. v Klánovicích,
Běchovicích, Kolodějích a Sibřině srdečně zve na
1. obnovené bohoslužby, které se budou konat
v sobotu 18. září v 16.30 h v Újezdském muzeu
v Polyfunkčním domě v Újezdě nad Lesy na křižovatce.
Pravidelné bohoslužby se budou konat každou 3. sobotu
v měsíci. Kázat bude paní farářka Mgr. Elen Plzáková.
Za KS ČCE Újezd nad Lesy PhDr. Miloš Schmidt

Pozvánka na „KLÁNOVICKÉ HRY“
Dovolte, abychom Vás pozvali na Klánovické hry,
které se budou konat na koupališti v Klánovicích v sobotu
dne 2. října 2010. Vstup na koupaliště v době her bude
od 13.00 hodin zdarma. Hry a soutěže začnou ve 13.30
hodin. Akci opět pořádá nezávislá občanská iniciativa
Hlas Klánovic.
Jedná se o další zábavné odpoledne se soutěžemi a sportem pro děti i dospělé. Stejně, jako na úspěšné 1. Klánovické
pomlázce budou pro účastníky Klánovických her vedle
pestré palety soutěží pro děti i dospělé k dispozici i mini golf,
plážový volejbal, badminton, trampolíny, stolní tenis, pétanque, skluzavky, historický autobus a další atrakce.
Zájemce o plážový volejbal prosíme, aby si nezapomněli vzít vhodné oblečení a zájemci o turnaj v pétanque
hrací koule.
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Budeme rádi, když přijdou všichni občané Klánovic,
kteří mají pocit sounáležitosti a chápou nutnost vzájemné
výměny názorů a spolupráce bez rozdílu politické příslušnosti a bez ohledu na odlišné názory na různá klánovická témata! Věříme, že přijdou nejenom všichni občané
Klánovic, ale i občané z okolí, kteří se chtějí bavit a kteří
chtějí, aby se radovaly i jejich děti.
Přejeme všem dobrou náladu a hezké počasí. Těšíme
se na viděnou.
Váš HLAS KLÁNOVIC

Editorial

Omluva
panu Jiřímu Suchánkovi, opravdu skalnímu cyklistovi. V KZ 7-8/2010 jsem uveřejnil článek „Lehce
opožděná gratulace“. V něm mělo být uvedeno, že
jubilant při svém cyklistickém putování na klasickém
velocipedu ujel neuvěřitelných 650 000 km. Při přepisování podkladů od Ing. T. Rudy (článek byl doplňován) jsem udělal zásadní chybu a jednu z nul vynechal
a neověřil. Tím jsem pana Suchánka ochudil o 90 %
jeho skutečného cykloturistického výkonu! Omlouvám
se touto opravou jak zasloužilému jubilantovi, tak i Vám
čtenářům a doufám, že tuto zprávu pochopíte a pan
Suchánek omluvu přijme. (A pak, že nula je nic!)
Jaroslav Losert

Volby, volby, volby…
V době před volbami do Zastupitelstva MČ Praha Klánovice je dobrým zvykem přidělit jednotlivým zde kandidujícím politickým stranám a dalším volebním subjektům
prostor v KZ pro uveřejnění jejich tezí a programů, se kterými osloví klánovické voliče. Jako vždy, každá strana či
volební uskupení má nárok na uveřejnění svého programu na jedné stránce KZ (v tomto případě KZ 10/2010)
zdarma. Materiál určený ke zveřejnění předávejte prosím
jako jednu stranu rozměru A4, v elektronické verzi *.pdf.
To vám zaručí presentaci tak, jak si ji představujete.
Také můžete zdarma použít dřevěné plakátovací plochy:
u zastávky ČD, u nákupního střediska Votavova, u poštovního úřadu, na křižovatce Všestarská K Rukavičkárně
a u koupaliště. Výlep tiskovin je možný jen na přístřešcích
zastávek MHD Přimské náměstí a Klánovice. Na ostatních přístřešcích je výlep zakázán! Též je možno instalovat na vlastní náklady poutač – billboard – ovšem nesmí
vadit v rozhledu na komunikacích (zjm. Slavětínské), poškozovat zeleň, případně ohrožovat občany (děti). U billboardů je třeba zjistit vlastníka pozemku, jen ten Vám
může instalaci povolit. Poplatek za zábor veřejného prostranství je minimální – vztahuje se na půdorys. Při plakátování prosím o maximální ohleduplnost mezi „rivaly“,
patří to k dobrému chování. Také doufám, že do týdne
po volbách všechny propagační materiály z veřejných
prostranství budou odstraněny – především z plakátovacích ploch – ty jsou i pro další zájemce.
Jaroslav Losert
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Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha-Klánovice
budou přistaveny

v sobotu 18. 9. 2010
od 9.00 hod. do 13.00 hod
na:
křižovatce Všestarská – Krovova
(za SAMOSEM, u transformátoru)
křižovatce Medinská – Smiřická
Přimském náměstí
Alena Janoušková

Slovo starosty

Je nejvyšší čas,
aby budoucí zastupitelé: • si uvědomili, že Praha je současně městem (obcí) ALE i krajem; • si přečetli zákon
č. 131/2000 Sb., (v platném znění) o hlavním městě
Praze; • aby přijali, že v hl. m. Praze má rozhodující pravomoc Zastupitelstvo hl. m. Prahy, které např.: schvaluje
rozpočtová pravidla, rozpočet, Územní plán sídelního
útvaru hl. m. Prahy atd.; • aby se seznámili s PRINCIPY
úkolů a práce ÚMČ i financování MČ Praha Klánovice
a zjistili že: 1) MČ podle kritérií (např.: počet obyvatel, počet žáků škol, délky komunikací, rozsahu zeleně) obdrží
z MHMP určitý finanční objem, se kterým hospodaří podle
daných pravidel (na ostatní si musí vydělat sama, i zde
má hospodaření omezeno); 2) investiční či neinvestiční
dotace např.: rekonstrukce objektů (školní budovy) dlouhodobě plánuje, projednává a nárokuje na MHMP;
3) stavby komunikací jsou investiční akcí MHMP a musí
je ÚMČ s MHMP projednat.
Proto je třeba jednat beze sporů se sousedy a bez ultimativních požadavků na Zastupitelstvo HMP, s jehož
členy je potřebné udržovat dobré a korektní kontaktní
vztahy. Jednací řád MZ MČ Praha Klánovice je dostupný
na www stránkách úřadu.
Jaroslav Losert, starosta

Názory zastupitelů

Prohlášení zastupitelů k výsledkům
místního referenda k výstavbě golfového areálu na lesních pozemcích
Klánovického lesa
Poděkování občanům
Zastupitelé městské části Praha-Klánovice děkují všem
občanům, kteří se zúčastnili 7.11.2009 místního referenda a zcela zřetelně vyjádřili svůj názor v otázce výstavby golfového areálu na lesních pozemcích Klánovického lesa.
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Jednoznačné výsledky zavazují
Výsledky referenda jsou platné a pro zastupitele MČ
Praha-Klánovice závazné. Vnímáme zcela jednoznačně
a zřetelně vyjádřenou vůli občanů, jejichž zájmy jako zastupitelé hájíme. Z tohoto důvodu hodláme tuto vůli aktivně naplňovat a aktivně chránit lesní porosty Klánovického lesa před výstavbou golfového areálu.
Vůle klánovických občanů po zachování celistvosti klánovického lesa, jednoznačně projevená v referendu
7.11.2009, je závazná pro všechna vyjádření zastupitelů
a ÚMČ na celém souvislém katastrálním území tohoto
lesa, bez ohledu na jeho současné funkční využití.
Součinnost zastupitelů při naplňování výsledků referenda
Zastupitelé se zavazují projednávat na svých jednáních
návrhy klánovických občanů, které s výsledky referenda
souvisejí. Podporujeme a nadále očekáváme aktivní přístup občanů k naplnění výsledků referenda a podpoříme
jejich návrhy, bude-li to možné.
Výzva společnosti Forest Golf Resort Praha, a.s.
Obracíme se na představitele společnosti Forest Golf
Resort Praha, a.s., s výzvou, aby přehodnotili své záměry
na vybudování golfového hřiště na úkor Klánovického
lesa a plně respektovali výsledek referenda. Cítíme se být
výsledky referenda a vůlí občanů vázáni natolik, že neposkytneme v budoucnu jakoukoliv součinnost při realizaci tohoto projektu a naopak, veškerými prostředky budeme tomuto projektu bránit.
Výzva golfové veřejnosti
O respektování výsledků referenda žádáme rovněž golfovou veřejnost. Uznáním jeho výsledků a uznáním práva
občanů Klánovic rozhodovat o veřejném prostoru kolem
sebe může být napravena chybná představa, že v Klánovicích probíhá boj proti golfu jako takovému. Je-li golf
opravdu sportem gentlemanů, měla by golfová veřejnost
uznat, že je nekorektní dále se proti vůli občanů o realizaci
projektu golfového areálu v Klánovickém lese pokoušet.
Výzva orgánům státní správy
Výzvou se dále obracíme na státní orgány, aby v probíhajících řízeních k realizaci konkrétních záměrů, které
souvisejí s předmětným územím a výstavbou golfového
hřiště a ve kterých by měl být vyhodnocován veřejný zájem, považovaly referendum a jeho výsledky za dostatečný projev veřejného zájmu a tyto výsledky v rámci
svého vyhodnocení respektovaly.
Žádost zastupitelům a primátorovi hlavního města
Prahy
Žádáme zastupitele hlavního města Prahy v čele s primátorem, aby neprodleně na nejbližším zasedání projednali
výsledky klánovického referenda na půdě zastupitelstva
hlavního města Prahy dostatek vůle podpořit rozhodnutí
klánovických občanů. Žádáme, aby byl opětovně projednán
návrh změny územního plánu Z1733/07, která je stále odsouvána a blokována. Žádáme zastupitele, aby rychlou změnou původního, ale i nového územního plánu ukončili jakékoliv další snahy investorů vstoupit do prostoru Klánovického
lesa s podobnými projekty. Přestože jako zastupitelé hlavního města Prahy nejste výsledky referenda vázáni, žádáme, abyste vzali jeho jednoznačné výsledky v potaz a jed-
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nou provždy ukončili pokračující zápas o uhájení celistvosti
Klánovického lesa bez golfového hřiště.
Žádost státnímu podniku Lesy ČR, s.p.
Obracíme se na státní podnik Lesy ČR, s.p., aby respektoval výsledek referenda a nesouhlas občanů s výstavbou golfového areálu na lesních pozemcích v Klánovickém lese. Lesy ČR v minulosti sehrály klíčovou a ne
zcela důstojnou roli v kauze klánovického golfu. Se změnou vedení často přišla i změna v podpoře té či oné
strany. Jednoznačné výsledky referenda nyní zcela jasně
ukazují, co obyvatelé Klánovic žádají - odmítají výstavbu
golfového areálu na lesních pozemcích Klánovického lesa.
Na základě mandátu daného výsledkem referenda Vás žádáme, abyste veřejně podpořili a deklarovali zájem na zachování Klánovického lesa bez golfového areálu a vyvinuli
veškeré úsilí k odstoupení od smlouvy s investorem na budoucí pronájem pozemků pro účely golfového areálu.
Komise za prosazení výsledků referenda
V úsilí o prosazení výsledků referenda a uhájení celistvosti Klánovického lesa bez golfového areálu hrají občanské aktivity a samotní klánovičtí občané nezastupitelnou
roli. Z tohoto důvodu zřizujeme Komisi za prosazení výsledků referenda. Vyzýváme nejen klánovické občany, ale
i ostatní veřejnost mající zájem na zachování celistvosti
Klánovického lesa, aby se podíleli svými návrhy či aktivní
prací v komisi na prosazování výsledků referenda. Úkolem komise bude zpracovávat všechny návrhy a podněty
a předkládat zastupitelům ke schválení návrhy usnesení
na podporu výsledků referenda.
Výzva k usmíření
Na závěr se obracíme k veřejnosti. Dlouholetý spor
rozdělil nejen Klánovice, občany, zastupitele ale i širokou
veřejnost na příznivce Klánovického lesa bez golfu a příznivce golfu v Klánovickém lese. Výsledky referenda jasně
a zřetelně ukázaly, že si občané výstavbu golfového hřiště
na lesních pozemích v katastru Klánovice nepřejí. Nechť
je to tedy konec rozbrojů a sporů, protože v demokratické
společnosti by mělo být ctěno rozhodnutí většiny. Klánovický les byl, je a bude hodnotou, o kterou je nutno pečovat a bránit ji proti všem nežádoucím zásahům. Naší výzvou práce nekončí, ale začíná!
7.6.2010
Zastupitelé MČ Praha-Klánovice
Ing. Ladislav Hrabal, CSc.

Pozdě a navíc ještě chybně
Na zasedání zastupitelstva dne 7.6.2010 předložil zastupitel ing. Tomáš Ruda návrh usnesení k referendu,
které proběhlo sedm měsíců (!) předtím (7.11.2009). Dalo
by se rozumně očekávat, že takovýto časový odstup využil alespoň k precizaci textu. Veliký omyl! Návrh byl doplňován ještě přímo, tzv. on-line, na zasedání, a to mj.
i o požadavek, aby byl text usnesení veřejně publikován
a dokonce zaslán ČTK. Přes mé upozornění, že některé
části návrhu jsou v rozporu se zákonem či nelogické, a že
tak hrozí blamáž a poškození dobrého jména Městské
části navenek, bylo usnesení nejtěsnější většinou zastupitelů (pěti) pod číslem 11/2010 přijato (viz web MČ,
sekce zápisy ze zasedání zastupitelstva). Usnesením se
vytváří tzv. Komise za prosazení výsledku referenda, která
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je ale celkem nesmyslně pojata jako ad-hoc pracovní komise dle jednacího řádu zastupitelstva „pro vypracování
náročných materiálů nebo expertiz“. Přitom jde náplní činnosti zjevně o orgán poradního typu, který má být úplně
jinak pojat a také nazván jako výbor zastupitelstva a nikoliv komise. Text usnesení vykazuje i další vady, např.
ukládá tajemníkovi úkoly, které dle zákona může splnit jen
starosta. Za všechny uvádím tuto úsměvnou citaci části
bodu V. tohoto usnesení: „zastupitelstvo ukládá tajemníkovi, aby vystoupil na nejbližším jednání zastupitelstva
hl. m. Prahy jako starosta městské části Praha-Klánovice a seznámil…“. I tato textová perla byla tedy veřejně
publikována jako rozhodnutí klánovického zastupitelstva...
Navrhovatel usnesení Tomáš Ruda je přitom předsedou
kontrolního výboru zastupitelstva, tedy orgánu, který má
přímo za úkol kontrolovat dodržování právních předpisů
(!). Takovéto „minely“ asi veřejnost jen těžko přesvědčí, že
je tím pravým mužem na svém místě. Jde totiž o zcela základní záležitosti týkající se běžné správy městské části,
na které se jmenovaný (s přestávkami způsobenými nezvolením) podílí již od r. 1996.
JUDr. David Dušek

Nový podchod
Po dvouleté práci odborné komise pro nový podchod
(OKNP), ve složení doc. Ing.arch. Jiří Turek, Ing. Karel
Rod, Ing. Zdeněk Trojan a Ing. Petr Soukup , se podařilo
zvrátit odmítavé stanovisko investora k vybudování nového
podchodu. Investor – Správa dopravních železniční cesty
uznal argumenty OKNP a představil nový návrh řešení,
který obsahuje zachování stávajícího podchodu po dobu
rekonstrukce. Tímto řešením se zvýší bezpečnost a plynulost přestupu cestujících. Bezbariérový přístup v novém
podchodu bude řešen pomocí ramp. Vizualizaci projektu
a další informace zveřejníme na www.odsklanovice.cz
v průběhu měsíce září.
OKNP bude dál hledat možnost profinancovat i vznik
cyklopodjezdu, který nebyl investorem akceptován.
OKNP se bude snažit nalézt i řešení průchodu pro
handicapované občany a nejmenší cestující v kočárcích
do doby výstavy nového podchodu, neboť současný stav
podchodu právě těmto občanům působí velké potíže.
Petr Soukup, Klánovice 19.8.2010, předseda OKNP

Klánovické střípky

Historie hasičů v Klánovicích,
část pátá
(pokračování z minulého čísla)
Dne 1. listopadu 1956 rozkazem náčelníka okresní
inspekce státního požárního dozoru Praha-sever byli
ustanoveni noví okrskoví velitelé. Pro okrsek č.1 Karel
Růžička /Chvaly/
Dne 21. června 1957 na návrh okresní inspekce
SPD byla sboru přidělena od rady Hlavního města
Prahy, oddělení CO požární cisterna CAS 16 – Praga
RN s vybavením.
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Novým předsedou MJ ČSPO v roce 1958 zvolen
Budina Bohumil.
V roce 1960 územním členěním státu zvětšily se podstatně i nově zřízené okresy. V důsledku tvoření okresu
Praha-východ projednal OV ČSPO organizační rozdělení okresu na 16 okrsků. Okrsek č.3 Jirny: velitel Karel
Alexandr /Nové Jirny/, instruktor Lad. Koutský /Klánovice/
Sbory: Jirny, Nov. Jirny, Horoušany, Nehvizdy, Zeleneč,
Mstětice, Šestajovice, Klánovice, Svépravice, Chvaly
a Hor. Počernice.
Koncem roku bylo sboru přiděleno za CAS 16 – Praga
RN nové požární vozidlo, teréní automobil CAS 16 –
Praga V3S. Na celém okrese Praha-východ to byl jediný
takový stroj.
MJ čítá 38 mužů, 4 ženy a 18 žáků, celkem 60 členů.
Ve dnech 17. a 18.června 1961 se v Klánovicích na hřišti
u koupaliště konalo okresní kolo soutěže žákovských družstev, dorostu, žen, mužů, družstev PÚ a přebor jednotlivců.
V témže roce byla také slavnostně otevřena nová požární zbrojnice na které členové MJ odpracovali stovky brigádnických hodin.
Pokračování příště.
z archiívu SDH Klánovice

Jak dlouho ještě?
Některé problémy jsou řešitelné snadno, jiné pomalu
a jsou velmi komplikované, bohužel v případě katastrofální
situace klánovického podchodu radnice zaspala úplně.
Zcela odsunula jakékoliv zkvalitnění na,, řešení o dvou
prknech.“
Dovolte mi, abych se s vámi podělila o tento letní zážitek.
Klánovický podchod, již jen ta představa a přemýšlím,
jak to s dcerou objet, abych tudy nemusela.. Rychle
jedno kolo, vrátit se pro dceřino. Dvě naráz neunesu
a ,,nájezd“, chcete-li, se opět utrhl. Konečně stoupám
s malým kolečkem a nade mnou přijíždí maminka se synem na vozíčku. Ptám se:,,Chcete pomoci?“ Maminka
pomáhá synovi z vozíčku na zem, dospívající chlapec
sedí na schodech a po rukách a po zadku v té špíně se
sune schod po schodu dolů. ,,Děkuji Vám, ale my jsme
již tak zvyklí, já už syna neunesu, ještě tak před šesti lety
jsem syna vynesla. Snažila jsem se, obíhala úřady, náš
místní úřad v Klánovicích, bydlíme tady, nic jsem nezmohla.“ Drobná žena s dvěmi dětmi, představily jsme
se. ,,Hrubešová, v jakém tisíciletí, to vlastně jsme,“ Dole
v podchodu převeze syna, synovi pomůže opět z vozíčku
a druhou stranu syn po zemi vylézá, po zaplivaných zablácených schodech nahoru. Paní Hrubešová zatím tlačí
vozík vzhůru.
Jak dlouho ještě budeme čekat na důstojné prostředí
kolem klánovické železniční zastávky?!
S hlubokou úctou jedné statečné mamince.
Marcela Horáková

Očkování proti lidským
papillomavirům.
Každoročně onemocní v ČR na karcinom děložního
hrdla více jak 1 100 žen., téměř 450 jich zemře. Celosvětově je karcinom děložního hrdla druhá nejčastější malignita žen za karcinomem prsu.
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Když jsem před léty začal pracovat na gynekologickém
oddělení, téměř každý kvartál zemřela minimálně jedna
žena na rakovinu děložního čípku. Byly to tragické situace…
I když člověk získá časem jistou míru odolnosti, pokaždé to
bylo velice depresivní a smutné. Na mnohé situace nelze
zapomenout. Spousta zoufalství, pláče, osamění. Člověk si
pokaždé velmi výrazně uvědomil křehkost života.
Můj první primář Dr. Iva Gutwirth mi tenkrát řekl: „ Málokdo chce připustit, že se umírá i na gynekologickém oddělení. Že lidé zemřou na interně, chirurgii – to se připouští.
Kde jinde by se mohlo umírat – tam je na to nárok, ale
na ženském oddělení? Ergo – představte si, že někdo publikoval jakousi zvláštní práci o tom, že by příčinou rakoviny
hrdla děložního by mohl být virus.“ Netušil jsem, proč by to
měla být zvláštní představa, ale připustil jsem to – první primář je něco jako první láska, nelze na něj zapomenout.
Ohledně příčin předrakovinových stavů (prekanceróz)
i rakoviny čípku děložního tehdy byla spousta domněnek.
Nyní je zřejmé, že u karcinomu děložního hrdla a karcinomu
jater má nepochybně dominantní roli virová karcerogeneze. Příčinou je virus. Nejčastější typy virů nesou označení
16 a 18, dále jde o typy 31, 33, 45, 52 a 58 – úhrnem
jsou zodpovědné za 90 % všech rakovin čípku děložního.
Typy 16 a 18 jsou nejčastěji nacházeny u prekanceróz. Typy
6 a 11 převažují zase u bradavičnatých výrůstků (kondylomatozních lézích) genitálu. Osud těchto infekcí a jich vyvolanými změnami je trojí: Infekce přetrvává, zanikne nebo
progreduje.
Papillomaviry (HPV) jsou přenášeny především pohlavním stykem. Jejich výskyt stoupá od začátku sexuálního života, ve věku 20 – 25 let se vyskytuje minimálně u 40 %
žen. Na infekci reaguje tělo produkcí protilátek, rozhodující
vliv mají ale T lymfocyty. Proto v 70 – 80 % případů má infekce HPV jen přechodný charakter.
Rizikovým faktorem pro vývoj k rakovině děložního čípku
je právě přetrvávající HPV infekce a odpověď organismu
na ni. Délky vývoje do invazivního karcinomu je přes 10 let
a bývá asi u 3 % infikovaných.
Když byla zjištěna příčina této nemoci, mohl začít vývoj
léků. V současnosti jsou dostupné dvě profylaktické vakcíny,
jejich efektivita je mimořádně vysoká. Aplikují se tři injekce
v rozmezí sedmi měsíců v ČR ženám ve věku 13. – 25. let.
Jinde ve světě se očkuje od 10. – 55. let. V ČR je doporučená vakcinace kolem 15. let do 26. let. Ideální je, když je
v době vakcinace děvče virgo. Tolerance vakcín je velmi
dobrá. Nelze ji však podávat těhotným. Otevřená je otázka
opakovaného podání novou revakcinační dávkou – předpokládá se, že účinnost očkování je minimálně 5 let včetně
zkřížené protektivity proti dalším virům.
Vakcíny nechrání před poškozením hrdla děložního spojeným s jinými typy HPV a nejsou určeny k léčbě již existujících prekanceróz a rakoviny, ani k léčbě genitálních
bradavic.
Vakcinace mužů má své teoretické předpoklady.
Cena vakcíny (za tři dávky) je 10 500 Kč.
Může se to zdát hodně peněz – ale to je jen zdání.
Jakou cenu má lidské zdraví a život?
Kolik stojí následné operace, léčba a případné riziko
předčasného porodu a péče o předčasně narozené děti?
Málokdo má o tom reálnou představu.
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Kolik stojí běžná dovolená nebo cigarety, tetování, piercing, kadeřník, benzin, sekačka na trávu a podobně?
Cena vakcíny bude určitě limitující pro rozvojové země,
které se především podílejí na vysokém výskytu karcinomu
děložního čípku v celosvětovém měřítku.
V současné době je záležitostí každého jednotlivce, zda
se nechá očkovat. Do konce tohoto roku některé zdravotní
pojišťovny přispívají – hradí 1 dávku. Více každému sdělí
jeho lékař.
I když přistání člověka na před lety na Měsíci bylo
úžasné, jako mnohem úžasnější se mi zdá - zjištění příčiny
a možnosti, jak takové příšerné nemoci – jako rakovina děložního čípku předejít. Trvalo to roky týmům vědců na celém světě. Pracovali tiše, trpělivě, bez humbuku. Možnost
nechat se očkovat proti rakovině děložní čípku je fantastické, snily o tom celé generace lékařů, ale i rodiny, které
se s touto nemocí setkaly.
Lepší věno pro dceru není, nežli podání vakcíny.
A ještě douška k zamyšlení: Snad všichni, když si kupujeme auto, pořizujeme si automobil jen s airbagem. Přitom
věříme, že airbag nebudeme nikdy potřebovat – ale nedej
Bože – co když ano! Očkování proti HPV je něco jako airbag proti karcinomu hrdla děložního.
MUDr. Jaroslav Brabenec

Činnost jednotky SDH Klánovice
TI přes vysoké teploty v průběhu července, měla jednotka v průběhu prázdnin více práce při technické pomoci.

Již 2.7. v 17.43 byla jednotka vyslána k odstranění padlého stromu na lesní cestu do ulice V Soudním, kde u dětského lesního hřiště došlo k pádu stromu a zatarasení
cesty. Jednotka provedla likvidaci stromu pomocí motorových pil a v 18.27 se vrátila na základnu.
Jediný požár letošních prázdnin byl jednotce nahlášen
10.7. v 18.05 v ulici Habrovské. Jednotka vyjela s oběma
automobily. S ohledem na trvající sucho byly na požár vyslány jednotky HZS stanice 5, hasiči Českých drah a jednotky SDH Klánovic, Koloděj, Dubče, Dolních Měcholup.
Na místě nakonec zasahovala naše jednotka společně
s HZS Praha. Vodou z naší Tatry byl požár v rozsahu
80 x 3 m likvidován a v 19.47 jsme se vrátili na základnu.
Již 17.7. v 18.44 byla jednotka vyslána k čerpání vody
do Újezdu nad Lesy, ul. Domanovická 1214, kde došlo
k zatopení sklepních prostou vodou z prasklého kohoutku.
Jednotka pomocí čerpadla Robin vodu vyčerpala
a ve 20.05 se vrátila.
Další čerpání přišlo po bouřce dne 8.8. v 1.51, kdy
byla jednotka vyslána do ulice Domanovická 2481, podzemní garáže. Po vyčerpání pomocí plovoucího čerpadla
a čerpadla Robin se jednotka v 4.40 vrátila. Ale ne
na dlouho, již v 10.18 byla vyslána k čerpání zatopené křižovatky ulic Holohlavské a Úprkové v Klánovicích. Po vyčerpání se v 11.30 vrátila.
Aby technických zásahů nebylo málo, byla jednotka
dne 11.8. v 8.44 vyslána do ulice V Koutku k likvidaci obtížného hmyzu. V 9.40 se vrátila na základnu.
SDH Klánovice
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Obnovení konání bohoslužeb
Kazatelské stanice Českobratrské církve evangelické
v Újezdě nad Lesy. 18.září t.r. bude obnoveno pravidelné
konání bohoslužeb Kazatelské stanice Českobratrské
církve evangelické v Újezdě nad Lesy.
Tyto bohoslužby se budou, díky pochopení vedení Úřadu
MČ Praha 21 a Muzejní rady ÚM, konat pravidelně každou
třetí sobotu v měsíci v prostorách Újezdského muzea.
Z provozních důvodů však nikoliv v neděli, ale o sobotách.
Kazatelská stanice ČCE zahrnuje obce Újezd nad Lesy,
Klánovice, Běchovice, Koloděje a Sibřinu. Vznikla po první
světové válce, kdy téměř 2 miliony Čechů vystoupilo z římskokatolické církve na protest proti tomu, že tato církev
spolu s drtivou většinou šlechty byla od počátku rakouskohabsburské okupace českého království prakticky až
do samého konce 1.světové války pevnou a nekompromisní záštitou rekatolizačních snah po celá staletí.
Obyvatelstvo celé oblasti východně od Prahy se již
od počátku odporu proti upálení mistra Jana Husa připojilo ke snaze o obrodu mravně zkorumpované katolické
církve. Statečnost obyvatel této oblasti umožnila, že Praha
mohla být zásobována i vzdor téměř hermetickému obklíčení města statisícovou armádou žoldáků první křížové
výpravy v r.1420. To také umožnilo, že jediný pražský kopec neobsazený křižáky – Vítkov – mohl být obsazen bojovníky vedenými v budoucnosti slavným Janem Žižkou.
Porážka křižácké armády organizované římským papežem a císařem Zikmundem spolu s doslova rozdrcením
armád dalších čtyř křižáckých výprav umožnily, že původní
kritické názory mistrů pražské university Jana Husa, Jeronýma Pražského a dalších, se koncipovaly v řádné protestantské náboženské vyznání. Tím český národ předstihl
o celé jedno století nejvýznamnější protestantské reformátory a zakladatele světových protestantských církví
Martina Lutera a Kalvina. Především Martin Luter mnohokrát zdůraznil, že česká reformace ho inspirovala a dala
základ k jeho rozchodu s katolickou církví a vybudování
nové věrouky dnes nazývané augsbursko-luterská. Proto
mohl prof. Masaryk prohlásit, že českou reformací Češi
poprvé a bohužel naposled “bili na zvonici světa”. To znamená, že byli na čele světového pokrokového myšlení.
V průběhu 15.-16. století v oblasti Újezda a okolí byl tzv.
utrakvizmus, tj.přijímání chleba a vína při večeři Páně – tedy
“pod obojí” - zatímco v dosavadní katolické církvi bylo přijímání vína z kalicha vyhrazeno pouze kněžím. Prostý lid
včetně šlechty směl přijímat pouze chléb – tedy “pod jedno”.
Změna nastala, když panství škvorecké koupil významný český rod Smiřických, který se ale klonil k světové
reformaci švýcarsko-francouzské – tzv.kalvinské. Jeden
z představitelů rodu Smiřických dokonce vedl české pámy
k pokusu o svržení habsburského panování, jehož představitel Matyáš přesídlil do Vídně. Svržením jeho protikatolických místodržitelů z oken pražského hradu byla zahájena jedna z nejdelších a nejničivějších válek v Evropě,
tzv.třicetiletá válka. Ta se stala osudnou pro celé České
království. Jednak ztratilo svoji samostatnost – králem se
stal člen rodu Habsburského z Boží milosti, nikoliv z vůle
českého sněmu.V průběhu válek byla zabita, zemřela
na choleru nebo hladem, uprchla do ciziny nebo byla vyhnána téměř polovina obyvatelstva Čech.
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Osud Újezda je toho téměř doslovným dokladem.
Po hrůzostrašném divadelním představení 21. června 1621
na Staroměstském náměstí, kdy byla popravena téměř
celá česká vláda, generalita, rektor Karlovy university a primátoři královských měst, bylo v r.1627 vydáno tzv. Obnovené zřízení zemské. Dle něj byla němčina zrovnoprávněna
s češtinou (ale rovněž znění tohoto dekretu bylo z 90% jen
německé), povoleno pouze katolické náboženství. Protestanté (čeští bratři, luteráni a kalvinisté) pokud to byli šlechtici
nebo bohatí měšťané, mohli opustit zemi většinou bez náhrady za opuštěný majetek. Všichni další obyvatelé museli
bez výjimky přijmout katolické náboženství a to dobrovolně
nebo tvrdým násilím. To organizovali příslušníci jezuitského
řádu, kteří se až do bitvy na Bílé hoře tvářili jako tolerantní
šiřitelé kultury a vzdělanosti, ale po svém vítězství bez výjimky likvidovali jinověrce. Majetek uprchlé protestantské
šlechty král za směšné ceny rozdával nejrůznějším šlechtickým dobrodruhům z celé Evropy. Tak se dostal Újezd
nad Lesy již v průběhu války do rukou rodiny Lichtensteinů,
jejichž předák předsedal likvidačnímu ceremoniu na Staroměstském náměstí.
To bylo zřejmě hlavní příčinou proč ve zmatcích po bojích mezi císařskými a švédskými armádami v r. 1639
buď zahynuli anebo se již nikdy domů nevrátili nejen obyvatelé Újezda, ale také desítek dalších obcí této části
Čech. Tak zde definitivně mizí protestantismus až
do vzniku československé republiky. Nic na tom nezměnilo
ani to, že Újezd byl v r.1783, za vlády císaře Josefa II, obnoven. Stalo se to tak, že v rámci germanizace “zevnitř”
bylo dovezeno z Rakouska 10 německých rodin, samozřejmě katolíků.
Prohranou 1.světovou válkou zaniká nejen německé císařství, ale rovněž jeho satelit, jakési reziduum středověku,
násilně udržovaný slepenec Rakousko-Uherského císařství.
Zásluhou koordinace domácího odboje vedeného Kramářem, Rašínem, Soukupem, Švehlou a dalšími se zahraničním odbojem vedeným Masarykem, Benešem
a Štefánikem, opírající se o desítky tisíc skutečných hrdinů
– legionářů, vzniká samostatná demokratická Československá republika.
Především český národ tak likviduje 300letou násilnou
okupaci rakousko-habsburskou a 400leté panování Habsburků. Čestně se vypořádává s příslušníky Němců, žijících
na území ČSR.
Německá, téměř 3milonová menšina požívá největší
práva a svobody ze všech menšin ve všech státech celé
Evropy. Tvrdě se však vypořádává s katolickou církví a většinou české šlechty. Obě tyto instituce až do samého
konce války věrně a oddaně stály po boku rakouských
Habsburků.
Šlechtě byly zkonfiskovány velké latifundie. Je zajímavé, že Újezdský les, Klánovický les a Škvorecká obora
byly až do r.1945 ponechány Lichtensteinům. Tento majetek spravoval Němec pan Wolf, velmi loajální k Čechům
a u újezdských občanů oblíbený.
Daleko tvrději dopadla římsko-katolická církev – hlavní
ideová opora Habsburků po celých 300 let okupantské
vlády.
Pokračování příště.
Za KS ČCE Újezd nad Lesy PhDr. Miloš Schmidt
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Pro volby do Zastupitelstva
MČ Praha-Klánovice
se zaregistrovaly (řazeno abecedně): • Čas pro
změnu – sdružení Strany zelených, SNK Evropských
demokratů a nezávislých kandidátů, • Hlas Klánovic –
sdružení České strany sociálně demokratické a nezávislých kandidátů, • Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová, • Občané Klánovic –
OK Sdružení nezávislých kandidátů, • Občanská demokratická strana, • Spolu pro Klánovice – sdružení
nezávislých kandidátů, • TOP 09

Rubrika seniorů

Senior-Centrum využijeme všichni
Problematika mezigeneračních vztahů vždy existovala a existovat bude. S demografickým vývojem se
ale mění. Zatímco děti dospívají rychleji a stávají se
na rodičích sociálně i ekonomicky nezávislými v čím dál
mladším věku, přibývá rodin, které se musí plně postarat o své, často zcela nesamostatné, seniory. Zlepšující
se zdravotní péče totiž dokáže významně prodloužit
život mnoha lidí, ale ne vždy jde toto prodloužení
délky života ruku v ruce s kvalitou takto prodlouženého života. O té totiž velmi výrazně rozhoduje nejen
úroveň péče zdravotní, ale také (často především) úroveň péče sociální. Samozřejmě včetně rodinného zázemí. A to je věc, ke které se ne vždy umíme správně
postavit.
Připadá nám samozřejmé financovat péči o své děti,
úzkostlivě se o ně starat, přebalovat je, krmit je či stavět pro ně školky. Na každé zaplakání přiskočíme,
na každou bolístku hned dáváme Panadol či Fenistil, se
zánětem středního ucha nečekáme do rána a jedeme
na ORL raději už v noci.
Staráme se ale stejně i o své babičky a dědečky?
V nemocnici jim ušijí pár by-passů nebo dají kardiostimulátor, takže při troše štěstí je žádný infarkt či jiný podobný prevít nezabije. Žijí déle, v klidu stárnou, ale věk
nepřemůžou. Už je netrápí dušnost či bolest na hrudi typická pro kardiaky. Ale zhoršuje se hybnost, ztrácí se
síla, udržet moč a stolici se stává často nemožným.
To není ničí chyba! To je normální, fyziologický vývoj!
Tak jako neumí chodit a udržet moč půlroční dítě, tak to
nezvládne v určitém věku žádný senior. Někdo dříve
a někdo později.
A takový senior najednou vyžaduje péči, kterou ještě
nedávno sám poskytoval třeba svým vnukům či pravnukům. On nyní potřebuje nakrmit, možná přebalit, ale
také se stýkat se svými vrstevníky a „hrát si“. Nepotřebuje umístěnku do domova důchodců nebo do LDNky.
Dvouleté děti ostatně také neodkládáme (naštěstí většinou) do dětských domovů či nějakých jiných ústavů.
V současnosti si již čím dál více dospělých lidí uvědomuje, že se stejnou zodpovědností a láskou, s jakou
se starají o své děti, se musejí postarat i o své rodiče,
prarodiče či jiné starší potřebné. Společnost pak pro takovou péči musí vytvořit vhodné podmínky – zdravotní,
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sociální, finanční a technické. Výstavba moderního Senior-Centra s denním stacionářem a kvalitním zázemím se mi proto jeví jako logická a naprosto nezbytná
priorita i pro nás v Klánovicích. Všem se nám ostatně
bude jednou hodit.
MUDr. Ferdinand Polák

Dům chráněného bydlení – ano
a co nejrychleji
Klánovice jsou jednou z těch obcí, kde je, do značné
míry, zapovězeno mít vlastní názor. Ať řeknete, uděláte
či neuděláte cokoli, vždy se najde iniciativní osoba,
která si neodpustí Vás zato veřejně vyplísnit. Vůbec takové spoluobčany nenapadne doptat se u autora kritizovaného názoru a získat další informace. Zvláště když
je kritizovaný autor veřejně činným či členem jiné
„party“ či partaje. Pak jdou ohledy tvrdě stranou. Tito
naši spoluobčané se nestydí, bez zjištění přímých informací od zdroje, podsouvat Vám různé nevábné
úmysly.
Já si například dovolil v periodiku HLAS KLÁNOVIC
vyslovit názor, že existují z dlouhodobého hlediska
vhodnější lokality pro vybudování domu chráněného
bydlení v Klánovicích. To, že mám poněkud odlišný názor na umístění této, pro naše seniory, velmi potřebné
stavby ale rozhodně neznamená, že bych vybudování
této stavby v tzv. KAVRISU (lokalita kde je platné stavební povolení výstavby) nepodporoval. Naopak jsem
jednoznačně pro a považuji tento úkol za stěžejní i pro
nové zastupitelstvo. Nestačí však jen hovořit, ale musíme šikovně pracovat na zajištění zdrojů pro projekt,
jež Klánovice nemohou finančně zvládnout „ze svého“.
Pro rozjetí takto rozsáhlého projektu totiž budeme potřebovat diplomatickou práci na úrovni magistrátu, které
se nám v minulém období nedostávalo. Pro další rozvoj Klánovic bude tedy důležité, zda se naši zastupitelé
budou moci opřít o své politické partnery na magistrátu.
Díky bohu to již nevypadá na neúnosnou dominanci
jedné partaje, která vedla k finanční perzekuci neposlušných městských částí - Klánovice kvůli golfu nevyjímaje. Proto byl projekt domu chráněného bydlení
(či jiné potřebné investice - komunikace apod.) v minulém volebním období odsunut na vedlejší kolej. Když
by to tak mělo být i do budoucna, pak jsem příznivcem
realizace třeba i menšího projektu (za Klánovické peníze) v jiné lokalitě či v alternativní podobě či v úzké
spolupráci s okolními obcemi, které řeší stejný problém (např. Šestajovice). Možností je vždy více! Důležité je jít tou cestou, která povede k nejrychlejšímu dokončení domu pro klánovické seniory. Nechci označit
článek v KZ 7-8/2010 paní JUDr. Papežové za nehezký
útok na „pány z HLASU“, ale musím konstatovat, že
jde přinejmenším o politováníhodný omyl. Sociální demokracie za éry starosty Hanzala, mého působení v zastupitelstvu a současného místostarosty Švece zájmy
seniorů pečlivě hájila a jejich aktivity v Klánovicích podporovala. Stejně tak bude činit i volební kandidátka
s názvem HLAS KLÁNOVIC, na jejíž přípravě se podílím.
Ing. Petr Kubíček, HLAS KLÁNOVIC
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Polemiky

Čekají nás volby
Říjen bude měsícem, ve kterém zvolíme své zástupce do místního zastupitelstva a zastupitelstva Hlavního
města Prahy.
Osobně vítám vznik nových apolitických subjektů v Klánovicích, který dokazuje zájem o věci veřejné. Ráda bych
se tímto obrátila na obyvatele Klánovic, aby do svých zastupitelstev vybírali ty kandidáty, o kterých jsou přesvědčeni,
že chtějí a mají schopnosti pro obec skutečně pracovat. Nedávejme prosím šanci těm, kteří se pouze profilují negativistickými prohlášeními a osobními útoky na všechny, kteří si dovolí nesouhlasit s jejich názorem. Věřím, že zkušenosti minulého volebního období nás již poučily o tom, co
tito lidé dokáží.
Martina Petráčková

Občan se může (nejen) divit,
ale i uvažovat
K mému příspěvku do KZ „Občan se může jen divit!“,
který byl uveden pouze v KZ +, pan Losert uvádí:
3) Závažný nedostatek je jeden, jednou zjištěný při průběžné kontrole, podruhé při závěrečné kontrole. Jeho
příčiny se spojovaly, i když byly po částech řešeny, téměř dvacet let. K jeho odstranění v současném stavu
je třeba spolupracovat s katastrem nemovitostí a tam
chod událostí nemůžeme ovlivnit. To se dalo ověřit.
Pro informaci uvádím výňatek z auditu: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 10
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 420/2004 Sb.) hlavního města Prahy za období od
1. ledna 2009 do 31. prosince 2009. Shrnutí závěrů
z přezkoumání hospodaření jednotlivých městských
částí HMP je uvedeno v následující tabulce:
Městská část Přezkoumání provedeno Závěr z přezkoumání 32 Klánovice MHMP Závažné nedostatky. Závěr
z přezkoumání hospodaření městských částí HMP:
Při přezkoumání hospodaření městských částí HMP
byly zjištěny následující nedostatky závažného charakteru ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Ostatní méně významná zjištění
jsou uvedena v jednotlivých zprávách o přezkoumání
hospodaření městských částí HMP.
2. Nedostatky spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo
neprůkaznosti vedení účetnictví: Klánovice - nesoulad
mezi údaji uvedenými v inventurním soupisu budov
a výpisem z KN, což bylo v rozporu s § 29 zákona
o účetnictví
4. Nedostatky spočívající v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání
za předcházející roky:
Klánovice - neodstranění nedostatku zjištěného při přezkoumání za předcházející rok. Dokument je k nalezení
na: http://212.67.66.249/obis/tednew/(c1esfqyv0u01sujqmgsaxr45)/tedusndetail.aspx?id=127744, Politika bagatelizování výsledků kontrol rozhodně nevede k ná-
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pravě! Pan Losert, Dušek ml. i starší se snažili všemožně
vysvětlit zastupitelům, že přestupek je nicotný a že nemá
cenu se s tím zabývat. Podařilo se jim skrýt i další pochybení. Bylo zjištěno, že za celý rok 2009 nebyla provedena náprava chyb z minulé kontroly! I to je u těchto
pánů naprosto v pořádku? Jaké záruky starosta a tajemník dávají občanům, že hospodaření s veřejnými prostředky je v pořádku? Kolik kostlivců ještě úřad skrývá?
Pan tajemník po desetileté práci, odměňovaný vysokými odměnami, nedokázal vyřešit tento případ, který je
dle p. Loserta stár dvacet let!
Boris Procházka
K přípisu p. Ing. Procházky doplňuji jako letitý pamětník.
Areál koupaliště a fotbalového hřiště byl budován postupně od roku 1950 brigádně, či v akcích „Z“. Tyto akce
se zpravidla vyznačovaly tím, že když bylo hotovo to co
bylo vidět, zpravidla nebyla dotažena administrativní
stránka věci. To nebyl jen případ ploch o které jde.
Proč dvacet let? V roce 1992 byl celý areál předmětem
restitučního řízení a to ohrožovalo jeho existenci. Podílel
jsem se, při vypracování Urbanistické studie k.ú. Klánovice, na jednáních s cílem jeho zachování všech sportovišť. Dlouhý spor s restituentem byl uzavřen smírem a vydáním části pozemku (o výměře cca 2 000 m2) při ulici
Šlechtitelská až v r. 2005, kdy jsem podepsal patřičné dokumenty. Do té doby nebylo prakticky, z hlediska územně
právního, možné měnit – dokonce ani uzavřít dlouhodobý
pronájem koupaliště. V době po roce 1993 začala MČ budovat kanalizaci a aby se ušetřilo za deponii, bylo zaváženo původní umělé koupaliště při ulici V Jehličině, v té
době již dávno mimo provoz, zarostlé náletem. V KN však
zůstala vodní plocha a nevadilo, že na ní bylo zřízeno parkoviště pro návštěvníky sportovního areálu a cvičná plocha pro začínající motocyklisty. Od dne zřízení kempu
tento nesoulad v KN vadí a úřad na jeho vyřešení pracuje.
Objekt bytu a restaurace K – klub se po požáru (2006) stal
předmětem diskuzí mimo jiné jak řešit právní vztahy nájmu a jak opravit budovu. Posudek a požadavek statika byl
jasný: většinu zdiva bylo nutno strhnout, mezi bytem a restaurací vybudovat protipožární zeď, zamezující vzájemnému prohoření – tím došlo ke změně dispozice objektu.
A zde je vlastně „jádro pudla“. Po kolaudaci je nutné uvést
vše do souladu ve spolupráci s katastrálním úřadem. A to
je stav, který zjistila 3. dílčí kontrola zopakovala v souhrnné
zprávě, podepsané na ÚMČ 14.5.2010 s kontrolní skupinou. Takže je to jedna závažná závada po sobě zjištěná.
Pro ty z Vás, kdo se s dokumenty tohoto typu nesetkají,
uvádím, že každá kapitola kontrolní zprávy je nadepsána
v množném čísle, byť obsahuje jen jedno zjištění.
Slovíčko nicotný použil při výkladu p. Ing. Soukup a vkládat jej do úst jiným účastníkům není příliš seriózní. Spíše
by si měl každý uvědomit, kteří starostové v té době byli
představiteli obce a čím se zabývali. K chrastění „kostlivci“
dodávám: Závěrečná zpráva, kterou máme na ÚMČ, uvádí,
že všechny dříve zjištěné nepodstatné nedostatky byly odstraněny. Oznámení o vydání příkazu starosty k nápravě
zjištěných nedostatků je odesláno. Kontrolní zpráva také cituje – jako pojistku proti liknavosti – možnost finančního
sankcionování – a to by, v Klánovicích, jistě neuniklo sokolím očím sledovatelů dění na radnici!
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Na závěr, každý si jistě uvědomuje, že „boj o posty
na radnici“ začal a každý ve svůj prospěch publikovaný
omyl, či ze souvislosti vhodně vyňatá fakta, je velmi vítané
střelivo. Je to opravdu tak motivační jako v závěru pohádky „O třinácti důchodech“, kterou presentuje TV HBO.
Jaroslav Losert

Švestkova vila
Po vyjednání lepších podmínek prodeje pro Městskou
část Klánovice jsem byl nápomocen i při získání náhradního
bytu pro současné nájemce. V dohledné době tak bude moci
být uzavřena smlouva o prodeji této nemovitosti.
Klánovice mají dva zásadní investiční projekty – výstavba senior centra a rekonstrukce areálu Beseda, kam
by tyto dodatečné finanční prostředky mohly být směřovány. Uvítáme širší diskusi nad možným využitím těchto
prostředků. Své názory, náměty a nápady směřujte k našim rukám prostřednictvím www. odsklanovice.cz.
Petr Soukup, ODS, Klánovice 19.8.2010

Kultura a sport

Jamování v Besedě
Blues Jam Session v Besedě Klánovice je akce určená
pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se
spřízněnými dušemi bluesové standardy velikánů tohoto
žánru jako jsou Muddy Waters, B. B. King, T-Bone Walker
a další. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Předpokládá se, že podle
účasti bude mít každý možnost zahrát si nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové
kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné
je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti a důchodci
30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se bude konat každé
první pondělí v měsíci od 19.30 hod.
Vlado Hoffmann

strana

11

tecké modelářství volných modelů, a to kategorií házedel, A3, F1H, F1A.
Každou středu se v prostorách „Kolomazné pece“ scházejí kluci a holky od 10 let a sestavují vlastní modely letadel. Tímto také děkujeme Ing. Milošovi Královi, který náš
klub celé dva roky podporuje a bez něj bychom neměli
vhodné prostory k provozování našeho modelářského klubu.
A protože nezahálíme, tak se s vlastnoručně postavenými modely zúčastňujeme celostátních soutěží. V letošním
roce si dokonce naši dva mladí modeláři vylétali postup
na podzimní mistrovství ČR žáků v kategorii A3 a F1A.
S podporou grantu MČ jsme v červnu pořádali 1. ročník Klánovického létání pro členy i veřejnost.
Od září zase začínáme!!
Miloslav Fišera, předseda Modelklub Klánovice.

Chcete malovat?
Přijďte na akci Malujeme! v ARTBOXU! ARTBOX je název ateliéru a obchůdku s uměním. Už téměř rok jej můžete najít v Klánovicích ve Smidarské ulici.
Návštěvník si zde může každé úterý od 15h do 18h
a ve středu od 10h do 14h zakoupit, nebo jen prohlédnout
díla autorky Vanesy Wallet Hardi. Některá z jejích děl mohli návštěvníci obdivovat na výstavě MY COLOURS v Klánovické Besedě po dobu celého měsíce července.
Kromě obrazů v ARTBOXU najdete šperky, zrcadla, originální recyklovanou módu pro dospělé i pro děti.
Na měsíc září autorka připravila akci „ MALUJEME!" tedy malířskou dílnu určenou dětem i dospělým. Srdečně
zveme všechny, kteří mají chuť zamalovat si na zahradě
pod širým nebem. Dveře ARTBOXU budou otevřeny
všem zájemcům zdarma.
Dílna bude fungovat jen za dobrého počasí a to 7.,14.
a 21. září vždy od 15-19h., ARTBOX, Smidarská 109,
Klánovice

Modelklub Klánovice
Již dva roky pracuje v Klánovicích pod hlavičkou
Svazu modelářů České republiky modelářský kroužek
Modelklub Klánovice. Je to kroužek zaměřený na le-

www.artbox-klanovice.cz;

www.vanesahardi.com
Martina Petráčková

Zažít město jinak
Již pátý ročník pouličního festivalu Zažít město jinak proběhne v sobotu 25. září v Praze na Vinohradech. Z ulic
v okolí náměstí Míru na jeden den úplně zmizí auta a vznikne zde bezpečné a klidné korzo s kavárnami, obchůdky,
výstavami a řadou kulturních akcí.
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Záštitu nad letošním ročníkem festivalu poskytla starostka
Prahy 2 Jana Černochová.
I letos budou návštěvníci moci přímo na ulici shlédnout filmy, fotografie, instalace nebo si vytvořit umělecké dílo vlastní,
poslechnout si autorské čtení nebo hudbu, koupí nějakého pěkného výrobku přispět na dobrou věc nebo třeba tančit. Budou
se ochutnávat lahůdky, pít vína, čaj a dobrá káva a dost vyžití bude i pro děti. Nově přibude farmářské tržiště a Bike Parade na neobvyklých kolech. Ekologické organizace nabídnou
mnoho inspirace pro udržitelný život (nejen) ve městě.
Festival bude probíhat od 12 hodin a od 20hod pokračovat večerní afterparty v několika místních klubech.
V 15 hodin odstartuje z Rumunské ulice tradiční velká
podzimní cyklojízda.
Cílem akce je ukázat, jak mohou vypadat ulice města
bez všudypřítomných automobilů, které jinak každý den zabírají prostor, zatěžují lidi hlukem a ohrožují chodce.
Přijďte nebo přijeďte na kole i vy zažít své město trochu
jinak, lépe a mnohem příjemněji!
Pořádá Auto*Mat, iniciativa za lepší a zdravější život
ve městě, v rámci Evropského týdne mobility.
Podrobný program a další informace na:
http://www.auto-mat.cz/aktivity/zazit-mesto-jinak-cyklojizdy/
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Naši jubilanti
v září oslaví své narozeniny
naši spoluobčané
Schmidtová Eva
Chocholová Karolína
Zika Zdeněk
Košatová Ludmila
Molková Ludmila
Srstka Zdeněk

Upoutávky

WEB KZ +
Na webových stránkách KZ naleznete Nepublikované příspěvky:
„Podivně nevšední přechod jara do léta“ pana Miroslava Jarolíma, doplněný o vysvětlivky.
Vzpomínku na prázdniny v Běchovicích „Rytíři v Neposedovi“.

Blahopřejeme!!!
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- neseď doma
Vaše volba pro volný čas

Neposeda v novém
Milí návštěvníci a příznivci občanského sdružení
Neposeda.
Po prázdninách, které
u nás v Neposedovi rozhodně nepatřily k těm
nejklidnějším, vás rádi
opět u nás uvítáme a to
od pondělí 13. 9. 2010.
Naše občanské sdružení doznalo hned několika změn. Výrazně jsme
rozšířili nabídku volnočasových aktivit určených jak
dětem, rodičům s dětmi, tak dospělým. Od září si můžete u
nás vybrat různé kroužky zaměřené na tancování a výtvarnou výchovu pro malé, větší i dospělé, dramatický kroužek
pro školní děti, flétnu pro začínající školáky, doučování pro
děti ze ZŠ a SŠ, anglický jazyk pro dospělé aj. Podrobnější
informace naleznete na http://www.neposeda.org/vpp/ nebo
na tel. č. 733 685 911.
Nejdůležitější změnou je však bezesporu získání nových
prostor v nově vybudovaných domech na křižovatce ulic
Českobrodská a Mladých Běchovic za Parkem Běžců.
V těchto prostorách bude od 13. září působit Rodičovské
centrum Koloběžka a bude se zde konat i většina kroužků,
pokud nebude uvedeno jinak. Stávající prostory (velký klub)
bude i nadále sloužit nízkoprahovému zařízení pro děti
a mládež Autobus a v malém klubu bude 4. 10. slavnostně
otevřeno za přítomnosti ředitelky sdružení Věry Dufkové
a starosty městské části Praha - Běchovice Ing. Ondřeje
Martana Informační centrum pro mládeže (ICM).
ICM je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí:
vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež
v EU a další. Na jeho provozu se podílí o. s. Neposeda
a městská část Praha - Běchovice.
Do prostor ICM je přesunut poradenský servis
PORSE, který bezplatně radí lidem v problematické situaci jako je rozvod, dluhy, bydlení, zaměstnání, mezilidské
vztahy. K dispozici jsme vždy v úterý od 4. 10. v čase
14.00 - 17.00 či se můžete domluvit na individuální setkání (na tel. č. 739 491 633).
Nově v našem sdružení také od 4. 10. nabízíme psychoterapii, či jak ji někteří nazývají „léčbu duše“ pomocí
psychologických prostředků. Pokud dlouhodobě prožíváte
životní nespokojenost, zmatek, pocity viny, bezmoc, osamělost, únavu, nebo „divné“ pocity. Nerozumíte sobě, či
svému okolí. Opakují
se vám nepříjemné
situace, které vám
komplikují život. Procházíte krizí. Nedaří
se vám vyrovnat s životními ztrátami či
změnami, obraťte
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se na nás. Spolu se nám lépe podaří vaši situaci
změnit a zlepšit kvalitu vašeho života. Pro více informací nás kontaktujte na tel. č. 739 491 633.
Těšíme se na Vás v některém z našich programů!
foto archiv o. s. Neposeda
Věra Dufková, ředitelka

MČ Praha 18
oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000
Sb. o hlavním městě Praze v platném znění, záměr pronajmout formou výběrového řízení zrekonstruované prostory nacházející se na adrese: Třinecká 650, na území
městské části Praha 18. Za tímto účelem vyhlašuje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA PRONÁJEM PROSTOR A PROVOZ
FITNESS CENTRA
na adrese Třinecká 650, Praha 9 Letňany
Uzávěrka výběrového řízení je dne: 15. 09. 2010
v 16.00 hodin.
Nabídka musí být doručena nejpozději ve výše uvedeném termínu na adresu: ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639,
199 00 Praha 9 – Letňany, v písemné podobě v uzavřené
obálce s uvedením celého jména a zpáteční adresy
na zadní straně obálky, na čelní straně obálky bude výrazný nápis NEOTVÍRAT - Výběrové řízení pronájem 650.

Placená inzerce

DODÁVÁME
•
•
•
•

domovní čističky odpadních vod,
plastové jímky a nádrže, septiky
čerpací a vodoměrné šachty,
pískové filtry,
bazény + příslušenství

Výroba jímek dle přání zákazníka.
Zajišťujeme projektovou dokumentaci,
hydrogeologický posudek, servis
a dopravu.
Biowa, spol. s r.o.,
Zemědělská 108, 250 66 Zdiby
Tel/fax.: 284 080 686
mobil: 775 722 600, 601,
e-mail: info@biowa.cz
www.biowa.cz

Klánovický zpravodaj
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Hledáte bydlení?
Nabízíte zajímavou službu?
Rádi byste něco prodali?
INZERUJTE v Klánovickém zpravodaji!
Tel.: 281 960 216
www.slezakova@praha-klanovice.cz

Agelena - Z. Zídková
PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210
e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

KONTEJNERY KRÁL
s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

V í t K R Á L , Š e s t a j o v i c e , v i t k r a l @ v o l n y. c z

602 260 264
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Elektronik servis:
Petr Čadil
o p r a v y - z a p ojení - nastavení - pr odej

TV
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Hledáme paní na úklid, vedení
domácnosti a pomoc s péčí
o dva seniory v Klánovicích.
Práce nejméně na úvazek
0,5 nebo 0,75.
Volejte 603 521 168.

Antény
Satelit
DVD
HiFi
Rádio
Herní konzole
a další elektronika
Barákova 1795, 250 82 Úvaly
volejte: 606 550 808
petr.cadil@volny.cz www.cadil.cz

- neseď doma
Vaše volba pro volný čas

KROUŽKY VÝTVARNIČENÍ,
DRAMATICKÉ VÝCHOVY,
FLÉTNY, TANEČKŮ,
STREETDANCE,
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ, SŠ
a KURZY ANGLIČTINY
Ve školním roce 2010/11 otevíráme
kroužky pro děti od 3 let, mládež a dospělé.
Nabízíme příjemné a podnětné prostředí,
kvalifikované lektory a příznivé ceny.
Termín: září 2010 - leden 2011.
Více informací: www.neposeda.org/vpp.
Kontakt: Alice Pechová
tel. č.: 733 685 911
nebo vzdelavani@neposeda.org.

KOUPÍM HEZKÝ POZEMEK 750-1000 m2
V KLÁNOVICÍCH, ke stavbě rodinného
domu. Rychlé a slušné jednání
- nejsem realitní kancelář!
TEL. 602 177 628
KOMPLETNÍ ÚKLID DOMÁCNOSTÍ
(pravidelné i jednorázové)

+ ÚDRŽBA ZAHRAD

(sekání trávy,stříhání stromů,atd..).

Pouze čeští pracovníci.

Tel.: 775 289 853

Klánovický zpravodaj
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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 září 2010
Čtvrtek 2. 9. 2010, 19.30
KINO – MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY - Švédsko, Dánsko, Německo, Norsko / 2010 / 152 min / kriminální drama / titulky /
od 15 let / Niels Arden Oplev. Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Sven-Bertil Taube, Peter Haber, Lena Endre, Peter Anderson. Adaptace románu Stiga Larssona. K pátrání po neteři
významného magnáta se dostává nesourodá dvojice novináře Mikaela a hackerky Lisbeth. Při odkrývání tajů z minulosti rozvětvené rodiny se dostávají na povrch věci, o kterých
se nikdy nikdo neměl dozvědět a oni sami by si ani možná nepřáli je objevit...
Pondělí 6. 9. 2010, 19.30

BLUES JAM SESSION - Blues Jam Session je akce určená pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se spřízněnými
dušemi bluesové standardy velikánů tohoto žánru jako jsou Muddy Waters, B.B.King, T-Bone Walker a další. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci
a zpěvačky. Předpokládá se, že podle účasti bude mít každý možnost zahrát si nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny.
Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti
a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se bude konat každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.
Čtvrtek 9. 9. 2010, 19.30
KINO - DOSTAŇ HO TAM - USA / 2009 / 109 min / komedie / titulky / od 15 let / Nicholas Stoller. Hrají: Russell Brand, Jonah Hill,
Rose Byrne, Pink, Christina Aguilera. Kdo se má kam dostat? Když na jedné poradě Aaron navrhne, že uspořádat rockerovi Aldusovi koncert v LA by mohl být komerční trhák, dostane
od vyšinutého šéfa úkol. Dostat rockera z Londýna do LA za 72 hodin. Dostaň ho tam je ztřeštěnou komedií v pravém slova smyslu.
Pátek 10. 9. 2010, 19.00
VERNISÁŽ - BARVY, SNY, SLOVA Prodejní výstava obrazů básníka a novináře Luboše Palaty, k vidění od začátku do konce září.
Neděle 12. 9. 2010, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů, nejlepší české
sklo. Originální šperky podle Vaší fantazie. Cena 280 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Úterý 14. 9. 2010, 19.30
Středa 15. 9. 2010, 19.30

KINO – KAJÍNEK

ČR / 2010 / 118min / akční thriller / od 15 let / Petr Jákl. Hrají: Konstantin Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová, Boguslaw Linda, Michal
Dlouhý, Vladimír Dlouhý. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové důkazy, příběhem podsvětí
a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky?

Středa 15. 9. 2010, 16.00

DĚTSKÉ DIVADLO – POHÁDKY Z NAŠEHO STATKU - Jedná se o kombinované loutkoherecké představení, vyprávění ze života
domácích zvířátek, ztvárněných maňáskovými loutkami, kterým dodává život především komunikace s živými herci i dětmi z publika. Ústřední postavou je pes Voříšek, který seznamuje
děti se životem na venkovském statku, společně prožívají dobrodružství, vypátrají zloděje slepic, naučí se řeči jednotlivých zvířat a vytrestají neposlušného berana Matese. Ve třech
veselých příbězích, plných hereckých gagů, písniček a překvapení, je zakomponováno i mnoho poučných myšlenek, například o významu a smyslu chovu domácích zvířat, jak se k nim
lidé mají chovat, děti také poznají, že bez práce nejsou koláče a že lhát a podvádět se nevyplácí atd. Hraje Divadélko pro školy. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Čtvrtek 16. 9. 2010, 19.30
KINO – MUŽ VE STÍNU - Velká Británie, USA, Německo, Francie / 2010 / 128min / darma / od 12 let / Roman Polanski. Hrají: Ewan
McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Olivia Williams, John Bernthal. Příběh spisovatele, který je najat na sepsání pamětí bývalého britského premiéra. Děj začíná nabírat nebezpečné
obrátky krátce poté, co moře vyplaví mrtvolu jeho předchůdce na tomto literárním projektu. Netrvá dlouho a "duch" si uvědomí, že přijetím atraktivní práce učinil strašlivou chybu: ukazuje
se, že expremiér je muž, v jehož minulosti se skrývají tajemství, která mají sílu zabíjet.
Neděle 19. 9. 2010, 16.00
KINO – CHLUPATÁ ODPLATA - USA / 2009 / rodinná komedie / 92 min /dabing / přístupný /Roger Kumble. Hrají: Brendan Fraser,
Brooke Shields. Skvělá rodinná komedie plná neodolatelných gagů vás naučí, že pokoušet se bojovat proti matce přírodě, je předem prohraná bitva. Chamtiví developeři si budou muset
uvědomit, že zelená není jen barva dolarů.
Středa 22. 9. 2010, 19.30

KONCERT – SKUPINA JEZINKY - Jezinky - svérázná dívčí vokální skupina pod vedením Terezy Staňkové, která zároveň skládá
Jezinkám písně. V jejich repertoáru se dále objevují písně lidové a to jak české tak např. bulharské. Tedy originalita, která se snoubí s jezinkovským šarmem.... Více na www.jezinky.eu.

Čtvrtek 23. 9. 2010, 10.30

DĚTSKÉ DIVADLO – KOBLÍŽEK NA CESTÁCH - "... kouli, kouli, kouli, jen ať nemám bouli..." Nejdřív ho upekli, pak jim utekl,

byl pyšný, byl nafoukaný a kdo ho přelstil? Uvidíte v pohádce v podání divadla Úsměv. Vstupné: 45,-Kč dítě, 50,-Kč dospělý

Čtvrtek 23. 9. 2010, 19.30

KINO – SINGLE MAN - USA / 2009 /komedie / 101 min / titulky / od 12 let / Tom Ford. Hrají:Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas
Hoult, Matthew Goode. Profesor George Falconer po smrti svého dlouholetého partnera nemůže přijít životu na chuť. Každý den začíná s jedním cílem: nějak jej protrpět do dalšího.
Dnešní den ale bude jiný. Všechno to skončí a znovu ucítí smysl a chuť do života.

Neděle 26. 9. 2010, 14.00 -17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - FIMO - Kurs tvorby z polymerové hmoty Fimo - tentokrát
a la Klimt. Efektní, jednoduchá metoda za použití speciálního nástroje - extrudéru.V ceně je potřebná hmota a další materiál. Vlastní strojek na nudle výhodou.Přineste si pevnou
krabičku na odnesení neupečených výrobků. Cena kursu 330 Kč. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen.
Čtvrtek 30. 9. 2010, 19.30
KINO – UŽÍVEJ SI, CO TO JDE - USA, Francie / 2010 / komedie / 92 min / od 12 let / Woody Allen. Hrají:Larry David, Evan Rachel
Wood , Patricia Clarkson , Ed Begley Jr., Henry Cavill, Olek Krupa, Michael McKean. Nejzábavnější film Woodyho Allena, který se vrací do New Yorku s komedií o misantropovi Borisovi
a naivní Melody, která utekla od svojí spořádané jižanské rodiny. Když ji u podivínského a o mnoho let staršího Borise objeví její rodiče, místo toho, aby dceru odvezli domů, sami
se zapletou do neméně bizarních romancí.
REZERVACE A CENY VSTUPENEK: Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,- Kč pro dospělého a 60,- Kč pro důchodce
a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz). Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo
telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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