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Kopec na Přimském

V tomto
čísle najdete:

náměstí byl v první
polovině ledna vyhledávaným místem.

- Máme nového starostu



Právě sem směřovaly děti i celé rodiny.

- Klánovičtí školáci
diskutovali v televizi



- Pozor na dopravní
kontroly!



- Zimní cyklistika
podle Jiřího Suchánka
- Svařák s démony




- Divadelní ochotníci
před premiérou



- Vzácní tvorové
v Klánovickém lese



Napadá vás, co by se
dalo v letošním roce

- Zajímají vás
domovní čerpadla?



v Klánovicích vylepšit? Pozitivní návrhy
a náměty rádi zveřejníme. Napište nám!

ZDARMA
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stará tělocvičně v Besedě. Organizátoři
připravili hudbu, soutěže a bohatou tombolu. Největší hvězdou odpoledního programu má být pozvaný klaun.

Editorial

Příjemné počtení!
Vážení a milí spoluobčané,
po dvou „nekonečných“ měsících se k vám konečně dostává Klánovický zpravodaj. Kdo očekával, že během tradiční pauzy bude na území naší městské části nuda,
spletl se. Bylo veselo. A nejen na Přimském náměstí, kde
se spousta dětí vyřádila na sněhu. Výbuchy emocí mohli
sledovat ti z vás, kteří navštívili prosincové i lednové jednání zastupitelstva. Skončila éra starosty Ladislava Hrabala. Ke stylu jeho „vládnutí“ se v tomto čísle vztahuje
několik příspěvků. Jsou to bezprostřední reakce, takže
mohou vyznívat i emotivně. Předpokládám, že další dozvuky budeme zveřejňovat i v příštích číslech. Na zdejší
politické „scéně“ je totiž stále živo a důvodů k nejrůznějším „válkám“ tu přece máme habaděj.
Vzhledem k dvouměsíční přestávce jsme do čísla zařadili i malé ohlednutí za akcemi z konce loňského roku.
Přiznávám, že při přípravě tohoto vydání KZ mě výrazně
potěšily dva texty. Školní sloupek Michala Černého
a Zimní cyklistika od Jiřího Suchánka. Jestliže se vás dotýká problematika domovních čerpadel, neměli byste minout článek Renaty Vayhelové. V případě nejasností jsou
vám k dispozici pracovníci klánovického Úřadu.
Stále platí, co jsem zde uvedl už několikrát. Klánovický zpravodaj je otevřeným prostorem pro všechny,
kteří nejsou lhostejní k dění v naší obci. Těším se na vaše
případné vzkazy, nápady, náměty… Jen prosím, nezaplňujte redakční schránku anonymy, špínou a pomluvami.
Ty nám příliš nepomáhají.

Jiří Karban

Klánovické střípky

Máme nového starostu
Sedm zastupitelů z devíti veřejně hlasovalo pro odvolání Ladislava Hrabala (SZ) z funkce starosty. Stalo se
tak na mimořádném zasedání Zastupitelstva městské
části Praha – Klánovice v úterý 20. ledna. Návrh na odvolání přednesl Petr Kubíček (ČSSD). Novým starostou
byl po přednesení návrhu Jiřího Karbana (SNK ED) zvolen nestraník Jaroslav Losert, který v tajné volbě získal
šest hlasů, přičemž tři zastupitelé se zdrželi hlasování. Připomeňme, že pánové Hrabal a Losert ve volbách (podzim
2006) kandidovali za stejnou volební stranu (Volba pro
Klánovice, sdružení SZ a nezávislých kandidátů). Jaroslav
Losert je mezi současnými zastupiteli nejzkušenějším
komunálním politikem. Do místního zastupitelstva byl zvolen už v roce 1990, později působil ve funkci zástupce starosty a ve druhé polovině minulého volebního období byl
starostou Klánovic za ODS.

Karneval pro malé i velké
Spolek přátel klánovické školky vás zve na Maškarní bál pro malé i velké. Akce se koná v neděli
22. února od 15 hodin. Místem veselého setkání bude

Ilustrační foto Tomáš Hradecký

Policie se v Klánovicích zaměří
na dopravní kontroly
Několik dopravně-bezpečnostních akcí mají v plánu
státní i městští policisté v prvním čtvrtletí na území Klánovic. „Kromě již pravidelného měření rychlosti, a to i na jiných komunikacích než hlavní Slavětínské, se zaměří zejména na kontrolu požívání alkoholu a jiných návykových
látek, dodržování předepsaných pravidel na přechodech
pro chodce a v jejich blízkosti a bezpečnost v okolí všech
školních budov. Dovolujeme si tímto požádat všechny účastníky silničního provozu o větší opatrnost a vzájemnou ohleduplnost,“ sdělil KZ klánovický místostarosta David Dušek.

Den otevřených dveří
a zápis v Mateřské škole
Mateřská škola v Klánovicích pořádá ve středu
25. února Den otevřených dveří. Od 9 do 10 hodin se
koná prohlídka školy, spojená se sledováním dětí při hře
a řízených činnostech. Od 10.15 do 11.15 hodin bude ředitelka školy Hana Fišerová odpovídat na dotazy rodičů,
kteří chtějí umístit své děti v MŠ. Personál školy se těší
na účast všech zájemců. KZ o tom informovala učitelka
Ilona Grešková. Zároveň upozorňujeme na Zápis do MŠ,
který se uskuteční v úterý 17. března od 14 do 18 hodin
v hlavní budově. Vezměte s sebou rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti rodičů.

Na skruže v Blešnovské ulici
už nenarazíte
V listopadovém vydání KZ jsme se věnovali skružím
v Blešnovské ulici, jejichž umístění vyvolalo nebývalý ohlas.
Spornou novinku, kterou si vyžádali nespokojení občané,
řešili i magistrátní úředníci. Ti zjistili, že se „nejedná o vhodné řešení dopravní problematiky, že překážky na komunikaci mají negativní dopad na průjezd dopravní obsluhy
a pohotovostních vozidel, a vzhledem k tomu, že dochází k manipulaci s betonovými skružemi, jedná se o nebezpečnou překážku silničního provozu“. Úřad městské
části Praha 21 nakonec usoudil, že hrozí
vážná újma veřejného
zájmu a doporučil
odstranění šesti betonových skruží a s nimi
souvisejících dopravních značek.

Foto Tomáš Hradecký
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Les plný
běžkařů
Všemocná příroda
nám v lednu vytvořila
podmínky pro běžkování.
Zejména Klánovický les
se zaplnil vyznavači tohoto rekreačního sportu.
Svou stopu si našli lidé
snad všech generací.
Podle informací KZ nedošlo k žádným zraněním. Na fotografii Tomáše
Hradeckého vidíte odpočívající běžky, které si někdo zapíchnul do sněhu v golfovém areálu.

Klánovická ODS se rozrostla
V prosinci loňského roku se konal volební sněm místního sdružení ODS. Bylo rozhodnuto o přijetí čtyř nových
členů, občanští demokraté jich nyní mají osmnáct. Byla
zvolena nová místní rada v čele s předsedou Petrem
Soukupem, který vede místní sdružení od března 2008.
Místopředsedou MS ODS je zastupitel Jiří Turek, členy
místní rady jsou dále Rostislav Cichoň, Jiří Hladík, Hana
Kutzendorferová, Zdirad Pekárek a Martina Petráčková.
„Hlavním cílem pro následující období je posílit pozici
místní organizace ODS a získat důvěru klánovických občanů v příštích volbách,“ píše se v tiskové zprávě občanských demokratů.

teriál nesplnil všechny současné předpoklady. Taková
zima tu delší čas nebyla.
Radost dětem a obětavým dospělým jistě také nepřinesly další události. V ulici V Žáčku si nezvaní hosté před
svátečními oslavami odložili své automobily a snad čekali,
až budou mít čas a čistou krev, aby je odvezli. Byl bych rád,
zejména však rodiče dětí z MŠ, aby co nejdříve tato vozidla, komplikující dojíždění malých dětí z prostoru ulice
zmizela. Nemají-li kam, mohou se dohodnout na ÚMČ
o přidělení vhodnějšího místa – ovšem ne formou daru.
Také v ulici V Jezevčině bylo předvánočně živo. Místním
obyvatelům se tentokrát nepodařilo uchránit jehličnatý větrolam před jistým Klánovičákem (bohužel) a vznikl asi
patnáctiletý stromek mrzáček. Zřejmě to muselo dát práci.
Řez je v slušné výšce, ale co, smrček si poradí! Příroda si
poradí se vším. Je však rozvážná a pomalá, ale až se
začne „radit“ s lidmi, myslím, že to moc k smíchu nebude.

Tip pro volný čas:
Výtvarná dílna pro dospělé
Po úspěšném podzimním běhu Výtvarné dílny pro dospělé se otvírá další kurz. „V deseti lekcích se naučíte základy kresby, malby a grafických technik,“ prozradila nám
oblíbená klánovická výtvarnice Táňa Macholdová. Zmíněný kurz je rozšířen o základy mistrovské techniky – olejomalby. Koná se každé pondělí od 19 do 20.30 hod
v hlavní budově ZŠ Klánovice. Více informací
na www.tanja.cz.
Texty v této rubrice připravil Jiří Karban
Foto na titulní straně: Jaroslav Losert

Stalo se...

Novoroční postřehy
Nejnovější vývoj počasí udělal radost dětem a přilákal
je na jejich oblíbené místo: „Přimské náměstí - kopec“.
Už aby nám „shora“ poslali další příděl – ale opatrně.
S novými pojistnými pravidly při vyřizování následků havárií se podstatně vytratila účast policie a tím i odborného
orgánu, určujícího míru sjízdnosti. Tak se stalo, že jsme
na ÚMČ spotřebovali více času, než bylo v původní organizační struktuře běžné, na „mobilizaci“ posypové techniky. Situace se sice zlepšila, ale použitý posypový ma-

Jaroslav Losert / foto autor

Školáci v Tykadle
Loňský 26. listopad byla pro nás poněkud neobvyklý.
Na školním dvoře parkovaly dodávky České televize
a osmé třídy musely do muzea, aby se uvolnila jedna
učebna. Na naší škole se totiž natáčely další dva díly dětského diskuzního pořadu Tykadlo. Pořad si klade za cíl mapovat názory dětí na různé oblasti života. Skupina 15 –20 dětí
pod vedením moderátora v každém dílu diskutuje
na jedno určité téma. Na nás připadla témata skutečně
obtížná: „Předsednictví ČR v EU“ a „Vliv a síla televize“.
První bylo určeno sedmým až devátým třídám, druhé

Klánovický zpravodaj

1-2

XVIII. ročník

strana

4

Travesty show trochu jinak
V sobotu 17. 1. se v KCB uskutečnilo pozoruhodné divadelní představení. Na programu byla „one man show“ Libora Ulovce. Tento v civilu advokát, jinak výtečný amatérský herec nastudoval hru Douga Wrighta Svou vlastní ženou. Příběh berlínského transvestity Charlotte von Mahlsdorf, jenž v ženských šatech přežil nacismus i komunismus,
je pojat jako monodrama. Jediný herec musí ztvárnit 36 postav včetně té titulní, ženy v mužském těle. Označení „one
man show“ tedy pokulhává, nicméně provedení se stalo hereckým koncertem.

šestým až osmým. Zatímco na „televizní“ téma se přihlásilo tolik dětí, že jsme museli vybírat (obzvlášť aktivní
byla třída 7.B, která se přihlásila skoro celá), politika příliš netáhla. Diskutovat o Evropské unii tak šel každý, kdo
se přihlásil, některé šikovné žáky jsme dokonce trochu
přemlouvali. Ve středu ráno to vypuklo. Televizní štáb obsadil vybranou třídu a přilehlou chodbu, zatímco skupinka
pěti dětí provázela paní režisérku a kameramana školou.
Od deseti hodin se pak postupně natáčely obě diskuze.
Každá z nich trvala zhruba 90 minut, do vysílání byly pochopitelně sestříhány. Paní režisérka nás převelice potěšila, když prohlásila, že takto výborně diskutující děti už
skutečně velmi dlouho nezažila. Vůbec nemohla uvěřit, že
jsme je na pořad nijak nepřipravovali. Po delší době jsme
tak od někoho slyšeli něco milého a povzbuzujícího. Pořad se vysílal ve dvou lednových termínech. Záznam najdete na webové adrese http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20955211401-tykadlo.
Michal Černý, ředitel ZŠ Klánovice (kráceno)

Tajné osudy Táni M.
Na začátku prosince byla v Besedě zahájena výstava
obrazů Táni Macholdové, která nesla název Více úhlů pohledu.
Vernisáž svým milým a veselým slovem zahájil pan Zdeněk
Srstka. Prohlédnout jste si mohli olejomalby vytvořené převážně během posledního roku, scénografické návrhy i autorskou keramiku. Ale proč ten název? Na obrazy se totiž dalo
nahlédnout opravdu z více úhlů. Autorčiným současným
malířským obdobím jsou i obrazy tak trošku děravé. Lze
nahlédnout dovnitř a přemýšlet nad tajnými osudy
či se nechat unášet mořem, které natahuje své
vlny až k vám. Výstava
byla k vidění do poloviny
ledna. Kdo jste ji nestihli,
můžete si výstavu nejen
těch děravých, ale i dalších obrazů Táni Macholdové prohlédnout od poloviny března ve výstavní
síni v Kolíně.

KZ / Foto Jaroslav Losert

Jan Nejedlý/ Foto Tomáš Hradecký

Letmé ohlédnutí
Bylo by škoda nepřipomenout příjemná setkání z konce minulého roku. Na následujících fotografiích se proto vracíme na předvánoční koncert klánovického dětského
sboru Claireton Chorale (Divadlo v Horních Počernicích),
připomínáme koncert hospodského harmonikáře Pepíčka
Čečila v klánovické kinokavárně, dále rozsvícení vánočního stromku před naší školou, koncert Pražské mobilní
zvonohry u Haly starosty Hanzala a také zveřejňujeme veselou fotografii z akce Svazu tělesně postižených v Besedě,
kde byl předveden úžasný tanec.

Klánovický dětský sbor ...

...potěšil předvánoční publikum

Klánovický zpravodaj

1-2

XVIII. ročník

strana

5

Z jednání zastupitelstva
V pondělí 15. prosince 2008 se konalo zasedání Zastupitelstva Městské části (ZMČ) Praha – Klánovice. Devítičlenný sbor volených zástupců se sešel v kompletním
složení. Jednání bylo pozdě večer přerušeno a pokračovalo následující den dopoledne (omluvila se z něj MUDr.
Jágrová). O čem se například jednalo?

ROZPOČET ZMČ schválilo úpravu rozpočtu 2008
(rozpočtová opatření dle rozhodnutí starosty) a také Zásady rozpočtového provizoria na rok 2009.
Pepíček Čečil zpíval jako život

GRANTY

Zastupitelé schválili vyhlášení grantových
programů 2009 určených pro subjekty působící v oblasti
sportu, kultury, využití volného času, zájmové činnosti,
dále v oblasti sociální a zdravotní.

KEMP ZMČ uložilo starostovi, aby soustředil veškerou
dokumentaci k problematice klánovického kempu a předložil ji s doporučením dalšího postupu včetně právní analýzy stavu na příštím jednání.

KONCEPCE ROZVOJE Zastupitelstvo zkonstatovalo, že nebyla připravena koncepce rozvoje MČ,
a to zejména kvůli laxnímu přístupu starosty. Vytvoření
koncepce mělo jednoznačně předcházet realizace architektonické studie Klánovice – Sever. Tím, že tomu tak nebylo, může dojít k poškození dlouhodobých zájmů obce.

Setkání u vánočního stromku

FUNGOVÁNÍ ÚŘADU ZMČ mj. zkonstatovalo,
že fungování Úřadu je značně problematické díky pracovnímu stylu starosty a jeho neschopnosti řídit obecní
záležitosti a koordinovat aktivity pracovníků úřadu a poradních orgánů starosty s běžnou agendou Úřadu.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR ZMČ ustanovilo Orga-

I v mrazivém počasí zvony krásně zněly

nizační výbor (OV), který bude mimo zasedání zastupitelstva
kontrolovat rozhodování a činnost starosty v samostatné působnosti MČ a pracovníků Úřadu tak, aby nedocházelo k zásadnímu rozporu mezi stanovisky starosty, vedení Úřadu
a zastupitelstva na dílčí problematiku fungování MČ. Dle statutu OV jsou automaticky jeho členy starosta a tajemník,
ZMČ dále zvolilo Petra Kubíčka (předseda), Davida Duška
(místopředseda), Jiřího Karbana (člen).

ROZVODY VODY A ELEKTŘINY VE ŠKOLE
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci ředitele školy Michala Černého o stavu rozvodů vody a elektřiny v hlavní budově ZŠ. Dále uložilo starostovi zajistit potřebné technické
podklady pro odborné posouzení stavu a zjistit výši potřebných finančních prostředků. Starosta by měl poté zahájit jednání s MHMP za účelem získání financí pro rekonstrukci.

DOMOVNÍ ČERPADLA ZMČ souhlasí s převodem
domovních čerpadel do majetku vlastníků připojených nemovitostí nebo s uzavřením nájemních smluv s občany, kteří
nebudou mít zájem zakoupit čerpadlo do svého vlastnictví.

Bábinčin Maršovský valčík s rokenrolovým vstupem
KZ / Foto Jaroslav Losert

REKONSTRUKCE FINANČNÍHO VÝBORU
Na návrh Jiřího Karbana zastupitelé odhlasovali snížení
počtu členů FV ze sedmi na pět. Čtyři členové (J. Hurychová, M.Gabriel, J.Macháček, J.Kartous) byli odvoláni
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a dva (M. Polický a P. Kubíček) nově zvoleni. Zároveň bylo
vysloveno poděkování všem, kteří se od začátku volebního období podíleli na práci ve FV.
V úterý 20. ledna se konalo první letošní (mimořádné)
zasedání ZMČ. Zúčastnili se ho všichni zastupitelé.

PŘÍPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMČ vzalo
na vědomí předložené informace ke stavu pracovní verze
Územního plánu hlavního města Prahy.

KONCEPCE ROZVOJE MČ Zastupitelé vzali
na vědomí veřejné projednání dokumentů tvořících jádro
budoucí koncepce MČ Praha-Klánovice. ZMČ zároveň
uložilo starostovi přínosné připomínky zapracovat do současného návrhu Koncepce MČ Praha-Klánovice č. I.
a takto upravenou koncepci, jako Koncepci MČ PrahaKlánovice č.II., předložit ZMČ v souladu s usnesením
ZMČ č. 47/2008, tj. do konce 1. čtvrtletí 2009.

HLASOVÁNÍ O DŮVĚŘE STAROSTOVI
Na návrh Petra Kubíčka (ČSSD) zastupitelé odhlasovali
odvolání Ladislava Hrabala z funkce starosty (více v rubrikách Názory zastupitelů a Sdělení místostarosty).

VOLBA NOVÉHO STAROSTY
Zastupitelé – po návrhu Jiřího Karbana (SNK ED) –
zvolili starostou Klánovic Jaroslava Loserta (nezávislý,
zvolen za Volbu pro Klánovice).
Kompletní zápisy a znění jednotlivých usnesení
najdete na webu www.praha-klanovice.cz a na úřední
desce před budovou Úřadu. Na internetu jsou k dispozici
zápisy z předešlých jednání (od listopadu 2002).
KZ

Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
Ti z Vás, kteří absolvovali zasedání Zastupitelstva v úterý 20. ledna, byli jistě zmateni průběhem jednání, zcela určitě pak jeho závěrem. Rád bych ujistil všechny občany – zejména ty, ke kterým se dostanou informace v ústním podání – že klánovická radnice nemění cíle, ale mění styl práce
k jejich dosažení, včetně uvážení priorit řešení. Z minulých
volebních období vím, že opravdu nelze vyhovět všem a vždy.
Čím „jednostranněji“ je naplněn požadavek jednoho z Vás, tím
více se cítí, nebo dokonce je, poškozen někdo druhý. Mým
osobním cílem (i cílem mých spolupracovníků na radnici) je
najít co možná nejpřijatelnější řešení pro všechny zúčastněné strany jakéhokoliv sporu. Ovšem s jedinou podstatnou podmínkou: dodržení právních norem. Hledání takových řešení trvá sice poněkud déle, ale zato jsou stabilnější než, jak se
říká, „výstřel od boku“.
S pozdravem Váš Jaroslav Losert

Sdělení místostarosty

Na místo klánovického starosty
se vrací Jaroslav Losert
Klánovické zastupitelstvo se rozhodlo na základě dosavadních neuspokojivých výsledků provést těsně po polovině
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volebního období změnu na postu starosty. Z řady důvodů
tohoto kroku bych zmínil zejména dosavadní zbytečně
konfrontační politický styl, vytváření konfliktního prostředí,
nedostatky v komunikaci a nedostatečné plnění volebního
programu. Tyto skutečnosti vedly k postupné ztrátě podpory odvolaného starosty v zastupitelstvu, která se dosti
markantně projevovala nejméně od poloviny roku 2008.
Ladislav Hrabal se tak ocital v pozici „menšinového starosty“. Zvláště s některými jeho kroky v exekutivní pozici
nesouhlasila výrazná většina zastupitelů a jeho postavení
se tak stávalo neudržitelné.
Na prosincovém zasedání zastupitelstvo vytklo starostovi některé nedostatky jeho činnosti a na lednovém přistoupilo ke změně na tomto postu. Ladislav Hrabal byl
sedmi hlasy z devíti, jako vůbec první starosta v historii
Klánovic, odvolán ze své funkce. Při volbě nového starosty zastupitelé respektovali výsledek komunálních voleb
v roce 2006 a zkušenosti s výkonem funkce starosty. Klánovickým starostou se tedy 20. ledna 2009 stal pan Ing.
Jaroslav Losert, který byl v posledních volbách do zastupitelstva zvolen druhým největším počtem hlasů za nejúspěšnější volební stranu „Volba pro Klánovice“. Pan
starosta Losert už funkci starosty Klánovic v letech 200506, po úmrtí pana starosty Hanzala, velmi úspěšně vykonával a předtím, v období 1994-98, byl klánovickým
místostarostou. Prioritou nového starosty bude zejména
rekonstrukce komunikací včetně provizorních oprav těch
nejvíce poškozených, rekonstrukce školních budov
včetně půdní vestavby v severním křídle Masarykovy ZŠ,
rozšíření kamerového systému, péče o upravený vzhled
veřejných prostranství a zeleně včetně osazení nového
městského mobiliáře či rekonstrukce objektu Beseda.
Novému panu starostovi přeji, aby se podařilo navázat
na jeho minulé úspěchy, aby Klánovice pod jeho vedením
se opět zdárně rozvíjely a byly velmi příjemným místem pro
život svých obyvatel.
David Dušek

Výstava „Mobilisace 1938“
V září minulého roku jsme si v Klánovicích připomněli
70. výročí mobilizace čs. branné moci, kdy se klánovická
škola stala dočasným sídlem jejího hlavního velitelství.
Na podnět vedení Vojenského historického ústavu (VHÚ)
v Praze si dovolujeme pozvat občany Klánovic a zájemce
o tuto historickou událost na výstavu instalovanou v muzeu
této instituce - v Praze 3, U Památníku 2. Mimo jiné je zde
k vidění jeden z mála dochovaných lehkých tanků Škoda vz.
35, který v roce 1938 tvořil páteř čs. obrněných jednotek
a zasahoval v mnoha případech sudetoněmeckého henleinovského povstání v různých místech našeho pohraničí.
Tank se podařilo získat loni z amerického armádního muzea
v Aberdeenu. Američané jej ukořistili v roce 1945 při osvobozování Plzně, kde bojoval v německých barvách, a zaujal
je natolik svou technickou dokonalostí, že jej převezli ke studijním účelům do USA. VHÚ tento exponát postupně zrekonstruuje do provozuschopné podoby. Muzeum je otevřeno
denně kromě pondělí od 9.30 do 18 hod., výstava potrvá
do 15. března, vstup je zdarma (více www.vhu.cz).
DD

Klánovický zpravodaj

1-2

XVIII. ročník

Názory zastupitelů

Vysvětlení členům komisí
Na prosincovém zasedání zastupitelstva jsem,
v rámci bodu – vyhodnocení činnosti starosty v polovině
funkčního období, navrhl a díky hlasům většiny zastupitelů prosadil několik kritických dílčích usnesení. Jedním
z nich bylo usnesení k fungování úřadu v uplynulém období. Jeho součástí se stala i pasáž, která kritizuje neschopnost koordinace činnosti dobrovolnických, starostou
nazývaných odborných, komisí. Schválené usnesení zní:
„Zastupitelstvo konstatuje, že fungování úřadu je značně
problematické díky pracovnímu stylu starosty pří řízení
obecních záležitostí a koordinaci aktivit pracovníků úřadu,
poradenských orgánů starosty (komise, výbory) s běžnou
agendou úřadu. Dochází k přenášení rozhodování jakýchkoli, byť i nezávažných problémů do domény tzv. odborných dobrovolnických komisí s tím, že pracovníci
úřadu jsou v podřadné roli zapisovatelů, na jejichž odborné názory není velmi často brán zřetel. To vede ke
značné frustraci pracovníků a jejich demotivaci včetně
probíhajících odchodů klíčových pracovníků z úřadu.
Ne zřídka se stává, že dobrovolnické nátlakové skupiny,
jež se rekrutují právě z tzv. odborných komisí, se pokoušejí přímo úkolovat a řídit pracovníky úřadu a rozhodovat
o alokaci obecních zdrojů. Taková praxe je pro zdravé fungování úřadu nepřijatelná.“
Přiznávám, že bych dnes, s odstupem času, závěrečné dvě věty navrhl poněkud odlišně. Daná část usnesení se dotkla některých členů „odborných“, já říkám
dobrovolnických, komisí. Nelíbí se jim slova o nátlakových
skupinách a pokusech přímo úkolovat pracovníky úřadu.
Chápu a mrzí mě, že si daná slova někteří vysvětlili jinak,
než bylo míněno. Všem členům těchto komisí, kteří se
ve svém volném čase snaží pomoci Klánovicím náleží samozřejmě obrovský dík. Účelem však nebylo kritizovat je
či jakýmkoli způsobem hanět jejich práci. Vím velmi dobře,
jak je tato práce obtížná. Vždyť sám takto dobrovolnicky
už čtvrtým rokem pracuji ve prospěch Klánovic a se mnou
celý tým lidí kolem Klánovického fóra a KC Beseda.
Dobrovolníci, ať již vně komisí či uvnitř, jsou často
v mimořádně choulostivé a frustrující situaci, kdy chtějí
nějakému projektu či myšlence pomoci, obětují tomu svůj
drahocenný volný čas a pak vidí, jak je jejich úsilí ohroženo tím, že vedení obce je nekompetentní a neschopné
rozhodnout byť jednoduché problémy. Proto se pokoušejí
ještě dále pomoci a vezmou si ještě větší díl… Tím naroste jejich angažmá. Když zase něco nefunguje a hrozí
tak poškození jejich práce na daném projektu, opět pomohou a věci zase o krůček popostrčí. A tak to jde dále…
Po jisté době, když tento proces nikdo neusměrní, jejich aktivita začne zasahovat do kompetencí pracovníků
úřadu. Pakliže tomu vedení obce nedá dát řád a systém,
a když je všude cítit starostovo heslo: Všechnu práci
a rozhodování komisím!“, tak je z toho nestravitelný guláš.
Tak o tom bylo dané usnesení. Prosím tedy o pochopení.
Na závěr bych se chtěl těmto Klánovičákům – dobrovolníkům, členům všech komisí při úřadě, kteří pracují
ve prospěch obce omluvit. Omlouvám se i přesto, že účel
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usnesení směřoval jinam. Některá slova, by se totiž dala
vysvětlovat jako znevažování příkladné dobrovolnické
práce, které se velmi vážím.
Petr Kubíček (ČSSD)

Proč jsem navrhl odvolání
Zastupitelstvo odvolalo starostu Hrabala. Bohužel starosta Hrabal nereflektoval na zdrcující kritiku své práce, jež
proběhla na prosincovém zastupitelstvu. Místo sebereflexe
a odchodu hlavní branou elegantní rezignací se pustil
do boje o další „ping-pongový“ míček již ztraceného zápasu.
Místo pokory a snahy získat zpět ztracenou důvěru svých
dřívějších spolupracovníků zvolil konfrontaci, pomluvy a veřejné i zákulisní očerňování odpudivého stylu: Komu se nelíbí ochromení fungování úřadu pod jeho vedením, je
arcilotr, ďábel sám, tučně zaplacen od golfistů. Kdo si nemyslí, že výhradně jediným problémem Klánovic hodný zřetele je boj proti golfu a kdo není náruživým „golfobijcem“, je
podezřelý z úplatků či hlupák, který nemá cit pro priority.
Jestliže se někomu nelíbí, že ani po dvou letech od zadání
úkolu obec nemá schválenu koncepci rozvoje Klánovic, je
ignorant, který nechápe, že nejlepším způsobem, jak vypracovat koncepci, je dva roky nedělat nic, pak narychlo
opublikovat dílčí pracovní materiály rozdílné hloubky a kvality a říkat tomu veřejné projednání koncepce…
Myslím, že ti rozumní občané, kteří měli možnost
vidět pana Hrabala v akci při řízení obecní agendy či se
zúčastnili několika posledních zasedání zastupitelstva,
anebo ti, co se začetli do jeho oduševnělých článků
v tomto periodiku, nepotřebují moc vysvětlovat, proč byl
odvolán. Pro ty ostatní uvádím ve zkratce důvody, jež mne
vedly k návrhu na odvolání. K příslušnému důvodu uvádím vždy malý příklad.
NENÍ KONCEPCE ROZVOJE. Ani po 2 letech není připravena ke schválení. Díky aktivitě některých členů komisí však došlo v posledních několika týdnech k posunu.
Mnoho práce je však stále před námi.
NESCHOPNOST SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE.
Postupně ztratil podporu všech zastupitelů, kteří s ním
chtěli před dvěma lety spolupracovat. Já jsem po devíti
měsících rezignoval na funkci předsedy Finančního výboru, Doc. Turek loni v létě kvůli přístupu starosty k tvorbě
koncepce odstoupil z funkce předsedy Komise výstavby
a rozvoje, MUDr. Brabenec (po cca roce) kvůli nefungující
komunikaci rezignoval na funkci druhého místostarosty,
JUDr. Dušek definitivně „znejistěl“ po cca 1,5 roce, J. Karban neměl důvěru ve starostu Hrabala od začátku,
Ing. Losert byl trpělivý, ale ne donekonečna…
STYL ŘÍZENÍ, RESP. NEŘÍZENÍ ÚŘADU. Starosta se
nemůže hádat s pracovníky úřadu. Musí zadávat úkoly,
koordinovat, vést. Musí řídit úřad a respektovat posty –
poslání jednotlivých pracovníků a nezasahovat jim
do kompetence. Pracovníci musí respektovat jeho. Příklad: Není možné, aby se všech jednání řídícího výboru
studie Klánovice – Sever (na Magistrátu) neúčastnil zodpovědný pracovník úřadu (stavební technik).
ROLE KOMISÍ. O tom jsem psal několikrát. Komise musí
striktně fungovat jako poradní a nikoli exekutivní orgán.
Jedná se o alibismus starosty, když na dobrovolníky v komisích přenáší zodpovědnost za rozhodování.
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POŘÁDEK V OBCI A PÉČE O ZELEŇ. Za jeho starostování došlo ke znatelnému zhoršení. Několikrát jsem to
kritizoval, ovšem bez odpovídající odezvy.
POLITICKÝ INFANTILISMUS. Jeho renomé u starostů
z okolních obcí bylo na bodě nula, obdobně na magistrátu.
Jak může starosta, který neustále veřejně pranýřuje v Praze
vládnoucí partaj, jit za starostou sousední obce (za ODS)
a žádat jej o zajištění toku peněz pro Klánovice… Vždyť tyto
dvě obce čerpají ze stejného měšce. Klánovice se tak staly
terčem posměšků. Podobně promyšleně probíhala i další
jednání, například ve věci domu chráněného bydlení
na magistrátu. Přirozeně jsem u těchto jednání nebyl.
Mám to však doloženo z více spolehlivých zdrojů.
NULOVÝ SMYSL PRO REALITU. V prosinci zastupitelstvo konstatovalo jeho neschopnost řídit obec. Přesto si
poté a ještě na tomto zasedání navrhl zvýšení platu.
Samozřejmě neúspěšně.
Je třeba pokračovat dále? Není! Na závěr by se slušelo poděkovat odcházejícímu starostovi. Bohužel chování
pana Hrabala po jeho odvolání - zuřivost, snaha vyvolat
konflikt za každou cenu, urážky vůči zastupitelům, vyhrožování politickým „zničením“ – to vše mně zabraňuje se
v tomto smyslu vyjádřit. Hysterická reakce na odvolání jen
potvrdila správnost našeho rozhodnutí. Jsem rád, že jsem
přispěl k jeho odchodu z funkce starosty Klánovic. Děkuji
všem zastupitelům, kteří našli odvahu a tento krok podpořili. Přeji panu starostovi Losertovi hodně úspěchů.
Petr Kubíček (ČSSD)

Očekávám jen to nejhorší
To, co jsem zažil v kinokávarně KC Beseda krátce po
zasedání zastupitelstva, na němž byl odvolán Ladislav
Hrabal z funkce starosty, se nedá popsat veselými slovy.
Tolik negativní energie a zlosti jsem už dlouho nezaznamenal. Lidé, kteří si říkají „zelení“, slíbili pomstu všem,
kteří si dovolili vyjádřit svůj názor v demokratickém hlasování. Aby bylo jasno, nepřítelem číslo jedna je nyní můj
kolega-zastupitel Petr Kubíček, dvojkou mohu být já, ale
jistě to schytají i další – Jaroslav Brabenec, David Dušek
a Jaroslav Losert. Prý se máme na co těšit. Na jednu
z vět nezapomenu do konce života: „Jestli si ještě někdy
dovolíš v Klánovicích kandidovat, zničíme Tě!“ Přiznávám,
že skoro dvacet let po sametu bych něco takového nečekal. Ale u nás v Klánovicích je možné asi úplně všechno.
Jiří Karban (SNK ED)

Novinka: Organizační výbor
Zastupitelstvo na prosincovém zasedání konstatovalo, že fungování úřadu je značně problematické díky
pracovnímu stylu starosty řídit obecní záležitosti a koordinovat aktivity pracovníků úřadu, poradenských orgánů
starosty (komise, výbory) s běžnou agendou úřadu. Proto
zastupitelstvo rozhodlo o zřízení tzv. Organizačního výboru za účelem vytvoření pracovního orgánu zastupitelstva, jež bude mimo zasedání zastupitelstva usměrňovat
rozhodování a činnost starosty a pracovníků úřadu tak,
aby nedocházelo k zásadnímu rozporu mezi stanovisky
starosty, vedení úřadu a zastupitelstva na dílčí problematiku fungování Klánovic. Z mého pohledu, předsedy to-
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hoto Organizačního výboru, se bude jednat o realizaci
jednoduchého a praktického, byť zde v Klánovicích dosud
neexistujícího opatření. Tím opatřením jsou krátké operativní porady na úřadě (obvykle v pátek), na kterých se
evidují či projednají veškeré důležité běžící projekty obce,
přidělí se úkoly a termíny plnění. Úspěch tohoto opatření
bude záležet na tom, zda se přidělené úkoly budou plnit
a realizovat. Nositeli úkolů jsou primárně pracovníci úřadu
a na jejich píli a přístupu k práci bude velmi záležet . Klíčová role tajemníka spočívá v dohledu nad realizací jednotlivých úkolů. A rovněž role starosty bude i nadále
nezastupitelná.
Petr Kubíček (kráceno)

Informace z Úřadu městské části

Kancelář pro zemní plyn
Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
bude přistavena v pondělí 23. února (12.30-15 hod)
na parkovišti u Haly starosty Hanzala. Občanům poskytuje mj. zahájení, převod a ukončení odběru zemního
plynu, dále změny smluvního vztahu, převzetí reklamace,
výměnu plynoměru a informací o dodávce zemního plynu.
Kontakty: 267175174 a 267175202.

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

Zdenka Knoblochová
Julius Prenghy
Miroslav Sůra
Jaroslava Rudová
Karel Wagner
Jiří Dušek
Přejeme jim mnoho šťastných let!
Připravila Zuzana Dörflerová

Poplatky za psy
Upozorňujeme, že poplatky za psy je nutné zaplatit do 31. března 2009. Můžete tak učinit platbou v hotovosti u nás na Úřadě, anebo po případné telefonické
domluvě lze zaplatit složenkou, která se dá vyzvednout v naší kanceláři. Podrobnější informace byly zveřejněny v prosincovém vydání KZ.
ZD

Hluk na Hornopočernicku
Na základě žádosti obyvatele bydlícího v oblasti
za Nepasickým nám. provedl Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech měření hluku ze silniční dopravy na dálnici D 11 s výsledkem, že nebylo zjištěno
překročení hygienických limitů. Zjištěné hodnoty akustického tlaku se pohybují hluboko pod limity (v denní
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době 6 – 22 hodin je limit 70 dB a v noční době 22 – 6
hodin je limit 60 dB.
Alena Janoušková

O domovních čerpadlech
na tlakové kanalizaci
V letošním roce dochází k zásadním změnám v řešení vlastnických vztahů domovních čerpadel na tlakové
kanalizaci, řešení havarijních výjezdů a servisních prohlídek včetně následných nutných oprav (usnesení ZMČ
č.63/2008, 64/2008 a 65/2008 ze dne 16.12.2008).

VLASTNICKÉ VZTAHY:
Na základě usnesení ZMČ č.63/2008 mají uživatelé
čerpadel dvě možnosti:
• smluvním vztahem převzít čerpadlo do svého majetku
za symbolický poplatek viz.usnesení 64/2008. Tento
poplatek se nevztahuje na občany, kteří již mají
uzavřenou smlouvu o výpůjčce a platbu již provedli
• uzavřít nájemní smlouvu, viz.usnesení 64/2008,
a za nájem 500,- Kč měsíčně užívat čerpadlo jako nájemce. Platbu nájmu na rok 2009 bude nutné provést
do 1 měsíce od podpisu smlouvy na rok dopředu.
Pro následující roky bude platba prováděna vždy nejpozději do 31. 1. na celý kalendářní rok dopředu.
Každý uživatel čerpadla od MČ obdrží dopis, ve kterém budou výše uvedené body podrobně vysvětleny,
včetně plateb za havarijní výjezd, servisních prohlídek
a následných oprav. Dále obdrží návrh smlouvy nájemní
a kupní.

HAVARIJNÍ SERVIS:
Od 20. 1. 2009 nezajišťuje havarijní servis spol.
BMTO GROUP a.s. Liberec, ale pan Martin KUNC opravy čerpadel, který má sídlo v Praze - Běchovicích.
Kontaktovat ho můžete na tel. 602 658 562, 281 930 928.
Do doby vyřešení smluvních vztahů (koupě, nájem
čerpadel) platí následující pravidla pro úhradu havarijního servisu:
• pokud byla závada způsobena vlastníkem nemovitosti
- opravu hradí vlastník
• závada nebyla způsobena jeho vinou, ale opotřebením materiálu - opravu hradí MČ.
Ke každé opravě bude vystaven technický list ve kterém bude uvedeno: jméno, příjmení, adresa nemovitosti,
u které oprava proběhla (případně i adresa trvalého bydliště), popis závady, zda závadu způsobil vlastník nemovitosti vlastní vinou, doba trvání opravy.
Renata Vayhelová

Místní knihovna

Vše pro naše čtenáře!
Každoročně předkládá klánovická Místní knihovna
statistické údaje o své činnosti Městské knihovně v Praze.
Jsou neklamným znamením rostoucího zájmu čtenářské
obce o její aktivity. V roce 2008 vzrostly knižní fondy
o 823 svazky, náklady na ně činily okolo 122 tisíc, a to
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z dotací obce a Magistrátu hl. m. Prahy a zhruba 58 tisíc
z jiných zdrojů. Mezi ně patří grant v částce 3 tisíc, poskytovaný každoročně Ministerstvem kultury ČR. Překvapivě velkou částku tvoří knižní i finanční dary čtenářů naší
knihovny, všem velmi děkujeme. Zvláštní poděkování pak
patří panu Michopulosovi, panu Kučírkovi a překladateli
Richardu Podanému, jejichž velkorysými dary získává
knihovna publikace nejnovější produkce.
Potěšující je, že 38 % našich čtenářů tvoří děti a že se
zvýšil počet výpůjček na 19.300 oproti předešlému roku
(14.570). Webové stránky knihovny, které jsou součástí webových stránek naší MČ, navštívilo 2323 zájemců. V letošním roce rozšíří knihovna nabídku časopisů o tituly Science
a Koktejl. V naší čítárně je k nahlédnutí a připomínkování
Koncepce rozvoje a výstavby Klánovic-část I., prostudovat
si ji zde můžete do 20. února.
Jitka Frýdmanová (kráceno)

Školní sloupek

Zavedeme prenatální výuku?
Úvodem zdůrazňuji, že osobně mám angličtinu velmi
rád. Je nepochybně latinou současnosti. Tímto jazykem se,
alespoň v hotelích, domluvíme téměř všude na světě. Pomáhá nám zvládat počítač i další přístroje. Znalost angličtiny vyžadují zaměstnavatelé. Anglická slovíčka pronikají do
ostatních jazyků včetně češtiny. Je to jazyk světové popmusic a mladé generace vůbec. Prostě, kdo neumí anglicky, rozhodně není „in“ ani „cool“. Logickým důsledkem je,
že rodiče čím dál tím víc požadují po školách kvalitní výuku
anglického jazyka. Ano, to je naprosto legitimní požadavek.
I když jsou dobří angličtináři hodně úzkoprofilovým zbožím,
musí se je ředitelé škol snažit sehnat a udržet co nejdéle,
jinak ztrácejí body v konkurenčním boji škol.
Trochu mě však děsí neustále se snižující věková hranice dětí, které se začínají učit anglicky. Rámcový vzdělávací program umožňuje začít už od prvního ročníku ZŠ.
Mnoho škol tuto možnost využilo - bohužel. Podle mého
názoru je plošná výuka angličtiny od první třídy holý nesmysl. Jistě, i české dítě se může v šesti letech naučit
anglicky – pokud ho ovšem pošlete do anglické školy, kde
bude mít anglické učitele i spolužáky a kde se bez tohoto
jazyka prostě neobejde. Jinak to v tomto věku vždy bude
pouze o barvách, zviřátkách a písničkách. Chápat gramatiku cizího jazyka, když ji zatím nechápe ani v jazyce
rodném, samozřejmě žádné dítě nedokáže. Nic proti angličtině zájmové. Pokud je dítě nadané a rodiče ho v první
třídě přihlásí na kvalitní jazykový kroužek, proč ne? Existují i podstatně horší způsoby vynaložení peněz. Proč ale
cizím jazykem mučit děti všechny, i ty, pro které je první
třída skutečným „nárazem“? Při nedostatku angličtinářů
v Čechách výuka často probíhá pod vedením učitelky,
která je sotva o lekci před svými žáky. Na jejich výslovnosti tak bývají napáchány nedozírné škody. A nejen
na výslovnosti. Dcera mého kamaráda už ve druhé třídě
angličtinu nenávidí… Podle odborníků je ideální věk pro
zahájení výuky cizího jazyka zhruba 8 – 9 let. Ale oni jsou
ti odborníci takoví suchaři, vůbec nejsou „free“ a „happy“!
Mnozí však jdou ještě dál. Mrazí mě, když mi známí
vykládají, kolik platí za angličtinu pro své tříleté dítě. Jistě,
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jde o velmi charismatickou záležitost. Ovšem efekt takto vynaložených peněz… Moje blízká příbuzná má roztomilou
a jistě nadanou dcerku. Nadšeně mi vyprávěla, jak ji za pouhých několik set korun na hodinu vodí dvakrát týdně na angličtinu s ohromně sympatickým lektorem. Pak mi chtěla
předvést, co už malá umí. „Terezko, what´s your name?“ Nic.
„What´s your name?“ Nic. „Te – rez…“ Dítěti konečně svitlo.
„Tějka!“ vykřiklo nadšeně. A maminka se rozzářila blahem.
Proto navrhuji sestrojit speciální zařízení, které by si
těhotná maminka přikládala na břicho a pouštěla z něj
svému ještě nenarozenému plodu lekce angličtiny. Proč
čekat, až se dítě narodí? A vlastně proč čekat, až bude
dítě počato? Že by si muž preventivně přikládal takový
malý reproduktorek… No fuj! To už je tedy skutečně pitomost. A co to ostatní?
Michal Černý, ředitel ZŠ Klánovice,
e-mail: cerny@zs-kl.cz

Spolky

Příjemné pochodové rytmy
Poslední loňskou schůzku Clubu 2002 připravila 16.
prosince v předvánoční atmosféře osvědčená firma „Suchánek a syn“. Ze své rozsáhlé diskotéky pan Suchánek
st. vybral a průvodním slovem doplnil ukázky pochodů,
jejichž prezentaci pomocí hifi techniky obstaral jeho syn.
Tentokrát se ale nejednalo o pochody určené skutečně
pro pochodování, nýbrž jsme slyšeli mnoho příkladů využití pochodového rytmu v skladbách jiného druhu –
od pochodu z opery Aida přes slavný Smetanův Pochod
studentských legií či Pochod komediantů z Prodané nevěsty až k snad nejznámější svatební melodii – pochodu
Mendelssohnovu. A že pan Suchánek neztrácí ani ve vysokém věku smysl pro humor, připojil ještě přídavek – pochod trpaslíků z pohádky o Sněhurce. Mnozí posluchači
přinesli z domova vzorky vánočního cukroví i ukázky
ze svých vinoték, takže po skončení produkce všichni
ještě poseděli, popřáli si navzájem šťastné a veselé
a také začali spřádat plány pro letošní rok.
Tomáš Ruda/ Foto Jaroslav Losert
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telný s výlovy profesionálních rybářů z Třeboňska. Loni jsme
pořádali 2x závody mládeže (z toho jedny pro děti z Dětského domova Klánovice) a jedny závody dospělých.
Naše krásné rybníky jsme se snažili udržovat
v provozuschopném stavu. Díky značnému zabahnění
je to rok od roku náročnější. Snažíme se jednat s MČ
Klánovice a Státními lesy ČR o vyřešení vlastnických
vztahů kvůli přidělení dotací na rekonstrukci a odbahnění rybníků. MČ Klánovice nám v této věci vychází
všemožně vstříc, za což touto cestou děkujeme (zejména panu ing. Hrabalovi). Státní lesy ČR náš požadavek zatím vůbec neakceptují. Dále chceme
poděkovat klánovickým hasičům za pomoc při provzdušňování rybníků při nízkém stavu vody a za přečerpávání vody při výlovu. Děkujeme rovněž
podnikateli Petru Kárníkovi za sponzorský příspěvek
na závody DD, rovněž tak firmě DHL Logistic za věcné
dary na tyto závody. Všem našim členům a čtenářům
KZ přejeme do roku 2009 hodně zdraví a úspěchů.
Richard Hladík

Svaz tělesně postižených
Místní organizace zveřejňuje důležité informace pro rok
2009. Co připravujeme? Pravidelné cvičení se koná vždy
v pondělí v Centru (ve dvoře ÚMČ) od 16 hodin. Masáže
jsou možné ve středu podle dohody s odborným masérem
Martinem Gabrielem (tel. 281 962 427, mobil 603 414 041).
Návštěvy divadelních představení plánujeme jedenkrát
do měsíce (pro členy vstupné s 50 % slevou), autobusová
doprava bude zajištěna podle finančních možností naší organizace. Na úterý 2. června máme naplánován výlet směr
Sedlec - Kutná Hora (s průvodkyní), odjezd v 8 hod. z obvyklých zastávek, přihlášky na tento výlet budou k dispozici
na výroční členské schůzi (záloha 50,- Kč).
Ve spolupráci s OV STP Praha 9 připravujeme rekondiční a ozdravné pobyty: Štikov u Nové Paky (16.5.24.5., cena: 2400,-Kč), Slovensko, Lipt. Ján (19.6.-29.6.,
cena: 165 euro), Hotel Pavla Vlachovice (30.8.-5.9., cena:
2000,-Kč), Itálie-Ischia (22.9.-3.10., cena: 19 tis Kč).
Výroční členská schůze se tentokrát koná v restauraci
Forest Golf Resort Praha a.s., v sobotu 14. března od 15 hodin.
Celou akci zajišťuje a sponzoruje FGRP. Všechny další informace získáte vždy v pondělí od 15 hodin v Centru.
Olga Paplhamová

Hasiči

Mají se čím pochlubit

Odbahnění rybníků je problém
Loňský rok byl pro rybáře velmi úspěšný. Výnos
z výlovu chovného rybníka Na Placinách byl srovna-

Jak se již stalo tradicí, začátek roku je vždy určen
k hodnocení roku minulého. Také klánovičtí hasiči bilancovali uplynulé období. Jednotka SDH Klánovice byla
v roce 2008 povolána (OPIS HZS Praha či občany) k
33 událostem. Konkrétně: 12x požár, 15x technický zásah – převážně padlé stromy, 1x čerpání vody z rodinného domu, 3x pohotovost na zbrojnici, 1x pohotovost na stanici č. 5 Strašnice, 1x dohlídka na místě.
Jednotka se aktivně zapojila do likvidace největších požárů v Praze, a to Průmyslového paláce na pražském
Výstaviště v Holešovicích a požáru tržnice SAPA v Pís-
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nici. Za součinnost při likvidaci
požáru Průmyslového paláce převzala jednotky
z rukou ministra
vnitra ČR p. Ivana
Langera a generálního ředitele
HZS genmjr. Ing.
Miroslava Štěpána plaketu Hasičského záchranného
sboru ČR. Za činnost při požárech poděkoval jednotce
primátor hl.m. Prahy MUDr. Pavel Bém i 1. náměstek primátora Mgr. Rudolf Blažek.
Členové Sboru dobrovolných hasičů odpracovali
při údržbě výstroje a výzbroje celkem 910 hodin, při
údržbě hydrantů
96 hodin, při údržbě hasických zařízení 40 hodin,
pomoc MČ představuje 340 hodin,
při pomoci s organizací a organizování společenských akcí hasiči
strávili 236 hodin.
Pavel Jaroš / Foto SDH Klánovice

Kulturní centrum Beseda

A co se bude hrát?
Vše nasvědčuje tomu, že i v letošním roce se KC Beseda stane kulturním srdcem Klánovic. Pestrá dramaturgie slibuje zážitky pro všechny generace. Příznivci filmů
už možná zaznamenali, že do klánovického kina mohou
chodit i v pondělí. Jistotou zůstávají čtvrteční klubová
představení a také nedělní rodinné představení (zatím)
jedenkrát za měsíc. „Pokud se týká výstav, chceme zachovat jejich měsíční interval. Na září chystáme jedno
milé překvapení,“ slibuje dramaturgyně KCB Romana Kubíčková. Z jejího vyjádření rovněž vyplývá, že potěšeni
budou přátelé hudby. Novinkou jsou gramotéky a připravuje se i Klánovické hudební léto v parčíku, na které si
hudební fanoušci zvykli už v minulých letech. Pro nejmladší diváky zůstanou zachovány dopolední představení divadelních souborů. Součástí programové nabídky
jsou kurzy pro tvůrčí lidi a na duben je naplánován lákavý
jarmark. Stále platí nabídky pro sponzory, jejichž dobrá
vůle může významně obohatit
klánovický kulturní
život. Více informací najdete na
www.klanovickeforum.cz.
Jiří Karban

Ilustrační foto
Tomáš Hradecký
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Nenechte si ujít!
SVAŘÁK S DÉMONY. Neoblíbené datum pátek
13. února si zpříjemníme dalším dílem Klánovického svařáku tentokrát zaměřeného na téma „Praha magická a tragická“. V první části večera shlédneme za účasti režiséra
Dana Krameše (např. Agáta, 1998) unikátní padesátiminutový film „Magická Praha“ (1994), který osobitě pojednává
o našem výlučném městě. Praha - personifikovaná v komentáři Radkou Fiedlerovou odkrývá svou tisíciletou historii z pohledu architektury, malířství a literatury. Ve druhé
části večera představí klánovický démonolog Jan Nejedlý
odvrácenou stranu naší metropole: svět zločinu, strašidel a
moderních legend. Jen namátkou: Vraždící promítač z kina
Metro, Krvavá Olga s náklaďákem, Prasopes z Letné, Naříkající retardér v Počernicích…
Matyáš Nádassy (kráceno)
VÍNEČKO. Ve středu 18. února si v kavárně KCB nenechte ujít ochutnávku vín. Publicista Zdeněk Reimann představí svého hosta Tomáše Slámu, který pohovoří mimo jiné
o přírodních a laboratorních kvasinkách. Horké diskuze se
po světě o nich vedou - zda ty laboratorní opravdu dělají
vína poněkud globální, univerzální a vzájemně si podobná
nehledě na odrůdu a lokalitu, nebo jestli je možné či nutné
vrátit se ke kvasinkám pouze přírodním.
MN (kráceno)

Noví klánovičtí ochotníci
Tak máme v Klánovicích nový ochotnický soubor. Je tvořen deseti herci, rekrutujících se především z řad pedagogů
klánovické základní školy. Uměleckou vedoucí souboru je učitelka Lydie Boukalová. Zhruba před dvěma lety přišla s nápadem vytvořit vedle fungujícího dětského divadelního souboru při klánovické základní škole také divadelní soubor dospělých herců. Padlo rozhodnutí nacvičit jako premiéru hru
Škola základ života. Divadelní soubor však čekalo překonávání nemalých obtíží. Původní euforii, pod jejíž vlivem se přihlásilo cca 20 ochotníků, vystřídalo zjištění, že hrát divadlo vyžaduje chodit na zkoušky a učit se texty, což znamená jistý
časový úvazek. Divadelní soubor se tak ztenčil na polovinu.
Vzhledem k tomu, že nácvik se poněkud protáhl
(na 2 roky), 3 členky souboru otěhotněly a 2 stačily porodit –
zkoušky tak byly doprovázeny brekem kojenců, což některé
členy souboru výrazně znervózňovalo. Ve zmíněné hře je většina mužských rolí, divadelní soubor ale tvoří většina žen.
Ochotníci si však i s touto komplikací poradili po svém - všechny ženy hrají muže a někteří muži hrají ženy. Někteří herci jsou
obsazeni do dvojrolí a jednu z hlavních rolí dokonce představuje
hadrový panák. Premiérové vystoupení klánovického ochotnického souboru si nenechte ujít, koná se ve středu 11. února.
Martina Petráčková (kráceno)

Sociální služby

Potřebujete podporu a pomoc?
Ocitli jste se v situaci, ve které nevíte jak dál? Obraťte
se na poradenský servis, který se zaměřuje na (počáteční) pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci, kte-
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rou se snaží zlepšit či stabilizovat. Služba je ze zákona
poskytovaná zdarma a využít ji můžete i anonymně.
Kontaktovat nás můžete na tel.č. 739 491 633 nebo mailem na adresu vera@neposeda.org. Pokud nemáte přístup k telefonu ani k internetu najdete nás každé
pondělí od 9.30 do 11.30 na ÚMČ Praha - Klánovice,
U Besedy 300. Více informací o službě najdete na
www.neposeda.org/porse nebo na výše uvedeném
telefonním čísle.
Věra Jílková (kráceno)
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v celé Evropě a prakticky nic o něm není známo, v ČR
dosud nebyl nikde zaznamenán a Klánovický les je tak jediné místo naší republiky, kde se prokazatelně vyskytuje.
Průzkum blanokřídlého hmyzu tak jednoznačně ukázal, že
území Klánovického lesa je přírodně velmi cenné. Jakékoliv neuvážené a především rozsáhlé narušení cenných biotopů tohoto kompaktního celku může mít přímo i nepřímo
za následek vymizení některého ze vzácných druhů, které
jsou na změny velmi citlivé.
Jakub Straka (kráceno),
autor působí na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK

Příroda
Nenechte kola zahálet

Vzácné druhy hmyzu
v Klánovickém lese
Přírodně cenná území Klánovického lesa jsou dlouhodobě biologicky studována. Mezi sledované skupiny
patří rostliny a živočichové, a to včetně početných hmyzích skupin. Díky zjištěnému spektru druhů dokážeme
poměřovat přírodní kvalitu prostředí. Místa, která hostí vysoký počet druhů můžeme obvykle považovat za kvalitnější, protože nabízí mnoho nerušených úkrytů
i vhodných nepřerušených přírodních vazeb, na které
jsou jistě zjištěné druhy navázány. O to významnější jsou
pak místa, kde se vyskytují druhy vzácné, tedy druhy
z Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Přírodní kvalitu prostředí tak můžeme měřit vlastně
snadno právě díky zjištěným vzácným druhům.
V roce 2008 proběhl takto cílený průzkum jihozápadní
části Klánovického lesa včetně území, na kterém je plánován golfový resort. Jako indikační skupina byl vybrán blanokřídlý hmyz, kam patří různé druhy vos a včel. Blanokřídlý
hmyz je druhově velmi bohatý, ale také dosti ohrožený lidskou činností a klimatickými změnami. Tento hmyz je proto
velmi vhodný pro indikační využití, protože 735 druhů,
tj. 59% fauny ČR ze sledované skupiny, se nalézá na Červeném seznamu ohrožených druhů. S nešetrným využíváním krajiny mizí nejen blanokřídlý hmyz, ale mizí nám před
očima i příroda a dávná historie krajiny, která je vlastně v přírodě zapsána. Bohužel jen málokdo si toho všímá.
Vytvořená zpráva obsahuje nejen druhy zjištěné v roce
2008, ale i druhy zjištěné během dlouhodobých průzkumů
území od roku 1997. Celkový počet zjištěných druhů za posledních 10 let je velmi vysoký – 251 druhů blanokřídlého
hmyzu, tj. 18,5 % všech druhů známých z České republiky
(1238). Významné jsou ale především druhy z Červeného
seznamu. Bylo zaznamenáno 21 druhů zranitelných,
12 ohrožených vyhynutím a 2 druhy kriticky ohrožené vyhynutím v ČR. Mezi nejvýznamnější zjištěné druhy patří ty
z poslední skupiny; jsou to samotářské vosy jízlivky Allodynerus rossii a Stenodynerus chevrieranus. Loví drobný
hmyz v otevřených dubových lesích v nejteplejších polohách naší republiky. Za nejvýznamnější zjištění pak ale musíme považovat druh, který nemohl být na seznamu
ohrožených druhů, protože o jeho výskytu v ČR se vůbec
nevědělo. V roce 2005 se podařilo zaznamenat na zrašeliněných místech lesa parazitický druh Chrysis clarinicollis ze skupiny zlatěnek. Tento druh je velmi vzácný

Zimní cyklistika
Pokud není zrovna větší mráz než pět stupňů pod nulou,
dá se dobře nějaký ten kilometr ujet. Jen se na to musíte
řádně připravit. Pokud není sníh, můžete vyjet i na silničním
kole, když ale napadne (a není ho ještě dost na běžky), tak
plně využívejte výhod horského nebo trekingového kola,
zvláště když obujete pláště s co nejhrubším dezénem.
Důležité je ale správné oblečení. To jistě znáte: více tenkých vrstev je lepší než jedna tlustá. To platí i pro prádlo. Oblečení by mělo být volné. Těsně přiléhající tolik nehřeje. Totéž
platí i o obuvi a rukavicích, samozřejmě prstových. Na obličej nenanášejte žádné krémy, ale po návratu nešetřete s hydratačními krémy. Mrazem vysušená pokožka vám za to
bude vděčná. Vyvarujte se alkoholu před jízdou. Následky
jsou horší než v létě. A když si někam vyjedete, nedejte se
zlákat tím, že se vám jede docela příjemně. Musíte se ještě
stejnou dobu vracet, a to byste se mohli nepříjemně podchladit. Že budete mít v pořádku osvětlení, to je snad samozřejmé. Tmy je víc než světla.
A jsme doma. Teď je nejlepší čas myslet na toho
svého dvoukolého miláčka. Že byste ho měli důkladně vyčistit a namazat, je snad samozřejmé. Ale přijde-li doba,
kdy déle nevyjedete, měli byste naplánovat důkladnou
prohlídku a údržbu. Nejlépe je svěřit ji odbornému závodu.
Zdůrazňuji odbornému. Nevěřili byste, kolik zvěrstev napáchaných „takyopraváři“ jsem viděl.
Jste-li technicky zdatní a rádi kutíte, dejte se do toho
sami. Nemusíte mít žádnou bohatě vybavenou dílnu,
stačí teplá garáž. Jen se vybavte dokonalým nářadím
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na profesionální úrovni. V prodejně vám rádi poradí. Klíče
používejte zásadně stranové, příslušného rozměru. Jinak
uděláte z matek hladké polokulaté útvary.
Dnes je na trhu řada odborných knížek, jak při práci postupovat, a tak vám jen naznačím, čeho byste si měli hlavně
všimnout. V první řadě výplety: je potřeba je dotáhnout, poškozené dráty vyměnit a pak kolo odcentrovat. Dá se to docela dobře udělat mezi brzdovými špalky. Těch si zároveň
všimněte: Jsou-li hodně vydřené, vyměňte je. Závisí na nich
vaše bezpečnost! Současně se podívejte, jestli nejsou zeslabené boky ráfků. V tom případě je nutné je vyměnit. Přepletení kola je sice „vyšší stupeň zbožnosti“, ale s trochou
pečlivosti se dá stihnout. Věnujte pozornost konusům. Osy
se mají otáčet hladce a bez viklání. Nelze-li toho docílit, je
třeba konusy vyměnit – jsou vyjeté. Pak se věnujte řetězu.
Jak zjistíte, je-li vyjetý, najdete v těch odborných knížkách.
Vyměňte ho včas. Je to levnější, než kdybyste zničili drahé vícekolečko nebo převodník. Pak se podívejte na ovládací
lanka. Mají-li tendenci se v blízkosti páček třepit, vyměňte je.
Je hodně nepříjemné, když se lanko najednou přetrhne.
A nakonec se podívejte na sedlo: jestli se vám na něm dobře
sedí, má-li správný sklon a jestli se neviklá.
Jiří Suchánek (kráceno)
Ilustrační foto Tomáš Hradecký

Sport

Na modrých stolech
Sezona oddílu stolního tenisu TTC Klánovice je ve své
polovině. Oddíl má v současné době 5 družstev dospělých
a družstvo dorostu. Naše týmy si letos vedou se střídavými
úspěchy. Počínaje divizí, přes první, druhou, čtvrtou a pátou
třídu. Dorost hraje ve své kategorii 2.třídu. Výborné výsledky
letos mají hráči kapitána Petra Hanzala hrající 1.třídu. Jsou
na čele tabulky - s reálnou možností probojovat se do playoff o postup do divize. Další pochvalu zasluhují dorostenci
vedeni kapitánem Honzou Jirátem. Ti jsou na druhém místě.
Ostatní družstva nedosahují loňských výsledků, dílem je to
způsobeno odchodem některých hráčů, dílem zdravotními
problémy. Zkrátka, není každý rok „posvícení“.
Dospělých hráčů máme v oddíle 24. Naši trenéři Jirka
Kander a Jirka Dušek trénují 23 dětí ve věku 10 až 17 let.
V Praze patříme mezi velmi dobré oddíly z hlediska práce
s mládeží. Tréninky mládeže probíhají v pondělí, středu
a pátek, vždy od 16 do 18 hodin v Hale starosty Hanzala.
Škoda, že jsme tréninky dospělých museli pro letošní rok
omezit jen na dva dny v týdnu. Došlo ke zvýšení nájmu
a ze stávajících příspěvků bychom nájem v hale nezaplatili. I tak budeme muset zvýšit členské příspěvky pro každého člena minimálně na 2500,- Kč/os, abychom pokryli
náklady na nájem v hale. Nutno však říct , že máme k dispozici jednu z nejlepších heren v Praze a díky MČ jsou vytvořeny skvělé podmínky pro hru našeho oblíbeného sportu.
Dříve na zelených, nyní většinou na modrých stolech.
Jiří Lacman (kráceno)

Fotbalisté budou slavit
Naši fotbalisté si v letošním roce připomenou 100 let
od prvopočátků klánovické kopané. Předseda FK Michal
Fuchs prozradil KZ, že oslavy se skutečně připravuji.
Slavnost by měla proběhnout v poslední červnovou so-
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botu, atraktivním hostem bude tým hvězd Antonína Panenky. Pořadatelé chtěli pozvat starou gardu pražské
Sparty, ale ta už má bohužel jiný program. Jak už jsme
psali v prosinci, po podzimní části mají tři klánovické týmy
důvod k optimismu – áčko, rezerva a starší přípravka
mohou reálně zasáhnout do bojů o postup. Zejména úspěch A-mužstva by byl hezkým dárkem ke stým narozeninám. „Ambice neskrýváme, ale záleží na tom, jestli se
nám podaří prodloužit hostování některých hráčů. Velkou
roli hraje zdravotní stav našich fotbalistů. Mezi největšími
soupeři jsou béčka, například Meteor, a pokud si přizvou
posily z áčka, budou hodně silní. Také Bohnice mají své
představy a cíle, takže to bude hodně těžké,“ vysvětluje
Michal Fuchs.
Týmy FK Klánovice přes zimu nezahálejí, součástí jejich
přípravy jsou přípravné zápasy a turnaje. Například
mladší žáci startovali v Říčanech (5.místo), zatímco
mladší přípravka vybojovala mezi osmi účastníky třetí
místo. Starší žáci se bohužel nemohli zúčastnit jednoho
z turnajů pro malý počet hráčů. „S omluvenkami míváme
problém. Byl bych moc rád, kdyby nám rodiče více vycházeli vstříc. Bez spolehlivé účasti většiny hráčů se v kolektivním sportu neobejdete,“ uzavírá předseda
FK Klánovice. Více informací na www.fkklanovice.cz.

Jiří Karban

Z redakční schránky

Rodinná vzpomínka
Mým prarodičům se narodila dcera Vladimíra, která
později tady v Klánovicích byla členem tenisového klubu
Elév. Tenis hrála několik let. Elévové se scházeli i mimo
tenis. Chování některých chlapců se Vladimíře nelíbilo
a tak z tenisového klubu odešla. Její rodiče se znali
s řadou lidí, kteří hráli golf. Tyto známosti jí přivedly ke klánovickému golfu. Jednou Vladimíra Nováková sledovala
pana Peterse, jak trénuje přihrávky na jamce č.7 a velmi
se jí zalíbilo, jak míčky zůstávají stát u jamky. Pan Peters
se jí zeptal, zda si to také nechce zkusit. Zkusila to, míček
jí neletěl dopředu, ale přes hlavu za ní. Jednou jejímu otci
řekla paní Havránková, že je talent. A tak začala chodit
k trenérovi. Jednou jí otec koupil hole a radostně ukazoval známým v klubovně, jaký set koupil. Známí se zděsili,
protože koupil vždy od každé hole dvě stejné. Ten set jí
tedy upravili, aby mohla začít hrát. V roce 1948 vyhrála
tady v Klánovicích klubové mistrovství žen. Více na
www.tomashradecky.cz.
Tomáš Hradecký (kráceno)

Jak jsme na tom?
Jsme v poločase volebního období. Je tedy na čase
podívat se na to, co se v Klánovicích podařilo zrealizovat.
Jedním z ukazatelů (jehož důležitost si každý občan pro
sebe jistě vyhodnotí sám) je objem investic realizovaných
v obci. Pro účely srovnání jsem vybrala Dolní Počernice
– městskou část ležící ve stejném regionu (Praha 14),
která je Klánovicím podobná rozlohou a má o cca třetinu
méně obyvatel. Dle informací poskytnutých panem (nyní
již bývalým) starostou Hrabalem (SZ) bylo v Klánovicích
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v letech 2007 a 2008 proinvestováno 18 mil. Kč. Podle
starosty Dolních Počernic pana Richtera (ODS) bylo
v této městské části proinvestováno ve stejném období
91,3 mil. Kč. K investicím v Dolních Počernicích je třeba
poznamenat, že více než jejich polovina se uskutečnila
s podporou strukturálních fondů EU, Klánovice bohužel
z těchto fondů nečerpaly. Zajímavá je také položka rekonstrukce komunikací (rozpočet HMP) - v Klánovicích
se za 2 roky realizovalo 8 mil Kč, v Dolních Počernicích
proinvestovali za stejné období 30 mil. Kč.
Martina Petráčková (kráceno),
autorka je členkou místní rady MS ODS Klánovice

Silnice lze opravit, vztahy těžko
Sedm z našich devíti zastupitelů si nepochybně zaslouží veřejné poděkování za odvahu poprvé v historii
Klánovic odvolat z funkce starostu. Je ovšem škoda, že
nikdo z nich nenašel odvahu panu ing. Hrabalovi veřejně
odpovědět na otázku, co udělal jako starosta špatně. Celé
to pak bohužel působilo dojmem, že pan ing. Hrabal se
stal obětí nějakých zákulisních dohod a že vlastně pro
jeho odvolání nebyl žádný racionální důvod.
Dovolím si uvést jeden z důvodů, podle mého názoru
ale zcela zásadní a z hlediska jednoznačného zavinění
osobně panem ing. Hrabalem neoddiskutovatelný – výrazné zhoršení mezilidských vztahů v Klánovicích.
Pod falešnou rouškou „boje za les“ tu pan starosta Hrabal
rozpoutal a vydatně živil cosi jako „třídní boj“ mezi zastánci a odpůrci obnovy golfového hřiště. Lidé, kteří spolu
doposud normálně komunikovali nebo se dokonce i stýkali, se najednou přestali i zdravit jenom proto, že jedni tu
golf chtějí a druzí ne. A proč za to může právě pan ing.
Hrabal? Protože z těch, kteří tu golf chtějí, začal dělat
skoro zločince, od kterých by nikdo neměl vzít ani suchou
kůrku. Bohužel na pomluvy, lži a „zaručené zprávy“ lidé
slyší mnohem raději než na jakékoliv seriozní argumenty.
Když ještě zahrajete na strunu závisti, dokážete rozhádat prakticky kohokoliv. To, že zde ing. Hrabal zvítězil
s volebním programem založeným na odmítnutí obnovy
golfového hřiště, jej v žádném případě neopravňovalo
k jednání stylem „účel světí prostředky“, ke kterému se
bohužel uchýlil. Opravit rozbahněné silnice může být
otázkou jednoho roku, „opravit“ nenávist může být někdy
záležitost i několika generací.
Petr Šafránek (kráceno)

Ráda bych věděla…
V poslední době jsem chodila každý den běžkovat do
lesa - do části, která vede od Slavětínské na Běchovice
a Horní Počernice. K mému úžasu vyrostl na Nových
Dvorech (na místě bývalé hájovny) objekt o velké rozloze,
který nemůže být považován za rodinný domek ani
za hájovnu. Je divné, že obránci lesa v čele s panem (bývalým) starostou Hrabalem neobrátili svou pozornost
tímto směrem. (Pro příjezdovou cestu neplatí zákaz
vjezdu? ) Ráda bych věděla, za jakým účelem byl tento
areál postaven uprostřed Klánovického lesa a kdo je jeho
majitelem. Díky za odpověď.
Hana Kutzendorferová
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ODPOVĚĎ
O rekonstrukci zmíněného objektu a záměrech nového majitele jsme podrobně psali už v KZ č.1-2/2007.
Pokud tento výtisk nemáte doma, stačí se podívat
na www.praha-klanovice.cz anebo si článek najít v Místní
knihovně. Pokud máte dojem, že někdo porušuje dopravní a jiná pravidla, obraťte se na policii, případně
na kompetentní úředníky.
Jiří Karban, koordinátor KZ

INZERUJTE U NÁS!
Uvidí Vás celé Klánovice
Příjem inzerátů: Alena Slezáková
e-mail: slezakova@praha-klanovice.cz
tel. 281 96 02 16, 605 272 431

Možnost vkládané inzerce!
Placená inzerce

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát
oznamuje, že si dne 1. 11. 2008 otevřel advokátní kancelář na adrese Praha 1, Revoluční 13, se zaměřením
na správní právo, právní vztahy k nemovitostem
a právo životního prostředí.
Tel.: 222 314 972, E-mail: svoboda@akpetrsvoboda.cz
www.akpetrsvoboda.cz

Centrum soc. služeb Běchovice hledá do svého týmu
PEČOVATELE. Náplň: přímá práce s uživateli služeb v terénu a v domě s pečovat. službou, rozvoz obědů, dovoz k lékaři. Účast na spol. aktivitách. Pracovní doba flexibilní. ŘP
podmínkou. Pečovatelský / sanitářský kurz výhodou. Nástup
možný ihned. V případě zájmu zašlete CV na info@cssb.cz
Další informace: Melanie Zajacová, ředitelka, 775203100,
melanie@cssb.cz
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POZOR !!!
MUDr. Jitka Ždichyncová
Gynekologická ambulance,
Klánovická ordinace
přemístěna !!!
Nově na adrese :
ROHOŽNÍK - zdravotní středisko,
Živonínská 1630,
190 16, Praha - Újezd nad Lesy,
Telefon : 281 972 713
ORDINAČNÍ HODINY :
Úterý: 14 – 18 hod.
Pátek: 9 – 13 hod.
ORDINACE JE OTEVŘENA
UŽ OD 9. ledna 2009

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

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

AGELENA

❐ pokládka parket

dřevěné a laminátové podlahy

❐ pokládka plovoucích podlah

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

❐ čištění koberců a čalounění

❐ broušení a lakování parket

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

KURZY ANGLIČTINY A PRÁCE NA PC V BĚCHOVICÍCH
Otevíráme druhý semestr kurzů angličtiny- začátečníci,
mírně pokročilí, pokročilí, konverzace s rodilým mluvčím
a kurz základů práce na počítači.
Výuka probíhá v malých skupinách. Příznivé ceny.
Zahájení kurzů: únor 2009.
Více informací na www.neposeda.org/vpp
Kontakty: mobil 733 685 911
e-mail: neposeda.janek@email.cz
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Ošetřování a kácení stromů
www.osetrovani-stromu.cz
- ošetřování a kácení stromů pomocí
lanové techniky (plošiny)
- frézování pařezů, odvoz a likvidace
- navrhování a zakládání zahrad
- posuzování zdravotních a statických
poměrů stromů
- kompletní údržba zeleně a péče
o travnaté plochy
- výsadba a tvarování zeleně

Ing. Lukáš Adámek
tel.: +420 724 857430
e-mail: adamek@osetrovani-stromu.cz
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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 ÚNOR 2009
Čtvrtek 5.2. 2009, 19.30

KINO: ŽENY

USA, 2008, 114 min, komedie, od 12 let, titulky. Režie: Diane English. Hrají: Meg Ryan, Annette Bening, Eva Mendes, Debra Messing, Jada Pinkett Smith. Klasický
příběh o skupince kamarádek z New Yorku, vtipná a jiskřící komedie o současných ženách a síle ženského přátelství.

Neděle 8.2. 2009, 17.00

KONCERT: 6. LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ

O svižné tempo se tentokrát postará čtveřice jiskřících dam z Blovic u Plzně, které se ukrývají pod názvem kapely Přelet MS. Slovenská část programu bude patřit
písničkáři Peteru "Petiaru" Lachkému a čajové odpoledne uzavře Luky Lukáč v doprovodu saxofonu Jirky Mottla. Nezapomeňte své hrnečky, čaj chystáme plný vitaminů. Více info na www.lukylukac.eu. Vstupné: 50,- Kč, děti polovic.

Pondělí 9.2. 2009, 10.00

DĚTSKÉ DIVADLO: JAK ŠLO VEJCE NA VANDR

Veselá pohádka s loutkami netradičních rozměrů, s 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. Hraje divadlo Koňmo. Vstupné: 45,-Kč.

Středa 11.2. 2009, 8.30 - 11.00

KURZ: UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY

MALBA NA PORCELÁN – sebou si vezměte jakýkoli porcelán. Cena 180,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky předem na telefonní číslo 720
569 245 nebo e-mail: andreajan@seznam.cz.

Středa 11.2. 2009, 18.30

DIVADLO: ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Ochotnický spolek klánovických učitelů uvádí známou hru Škola základ života aneb „Štěstí, co je to štěstí …?“ Vstupné: 50,- Kč.

Čtvrtek 12.2. 2009, 19.30

TAJEMNÉ KINO: KAUZA LITVINĚNKO

Rusko, 2007, 105 min, dokument, přístupné. Režie: Andrej Nekrasov. Hrají: Glucksmann, Martina Litviněnko, Andrej Lugovoi, Anna Politkovskaya, Vladimir Putin.
Dokument odhalující děsivá tajemství Kremlu. Agent FSB (bývalé KGB) Alexander Litviněnko zemřel 23.11.2006 na otravu radioaktivním poloniem. Předtím se mu
však podařilo strávit pět let s režisérem Andrejem Nekrasovem, s nímž natočil ojedinělý dokument.

Pátek 13.2. 2009 19.30

LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ KAVÁRNA: 11. KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK

PRAHA MAGICKÁ A TRAGICKÁ - projekce unikátního filmu „Magická Praha“ režiséra Dana Krameše za osobní účasti tvůrce. Odvrácenou tvář města představí moderní pražské legendy a strašidla ze sbírky klánovického démonologa Jana Nejedlého. Vstupné: 50,-Kč.

Pondělí 16.2. 2009, 19.30

SUPER KONCERT: BLUESKLAN A HOSTÉ

Bluesklan je klánovická bluesová skupina čerpající repertoár zejména z dílen legendárních bluesmanů jako je Willie Dixon, Muddy Waters, Fredie King, rovněž i současníků jako je Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan. Více na www.bluesklan.cz.

Úterý 17.2. 2009, 19.30

BESEDA: AFGHÁNISTÁN – POHLED ZEVNITŘ

O zemi rozvrácené dlouholetou občanskou válkou nám bude za pomoci bohatého obrazového materiálu vyprávět Marek Štys, který tam jako pracovník společnosti
Člověk v tísni strávil tři roky.

Středa 18.2. 2009, 19.30

OCHUTNÁVKA VÍN (Z VINAŘSTVÍ ZNOVÍN ZNOJMO)

Včetně specialit z Terroir Clubu, vinice Šobes, ikony moravského vinařství, a Terroir Levure, vína s původními kvasinkami.
Znovínská vína slaví úspěchy. Tomáš Sláma nám o nich něco poví; součástí ochutnávky je trocha vzdělání, a sice povídání o přírodních a laboratorních kvasinkách.
Odborník představí vína kvašená oběma způsoby a vysvětlí rozdíly. Vstupné: 200,- Kč

Čtvrtek 19.2. 2009, 19.30

KINO: SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25. LETECH

ČR, 2008, 104 min,komedie, od 12 let. Režie: Viktor Tauš. Hrají: J. A. Duchoslav, Michal Suchánek, Václav Kopta, Radoslav Brzobohatý, Veronika Freimanová , Eva
Jeníčková, Jakub Prachař, Petra Lustigová. Sněženky a machři jdou ve stopách životů hlavních hrdinů v době, která všechno změnila. Jak prošli jejími nástrahami a
jaké šrámy to na nich zanechalo? Jsme opět na horské chatě, kde se všichni po letech scházejí…

Neděle 22.2. 2009, 16.00

RODINNÉ KINO: SOBÍK NIKO

Finsko, Dánsko, Německo, Irsko, 2007, animovaná komedie, 75 min, dabing. Režie: Michael Hegner, Kari Juusonen.
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi. Vstupné: 65,-Kč/os.

Středa 25.2. 2009, 8.30 - 11.00

KURZ: UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY

ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Cena 250,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245.

Čtvrtek 26.2. 2009, 19.30

TOP KINO: V BRUGGÁCH

Velká Británie/Belgie, 2008, 107 min, akční komedie, titulky, od 15 let. Režie: David Lunch. Hrají: Colin Farrell, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson.
Držitel Oscara a známý scenárista Martin McDonagh nám přináší černou komedii o cti a podvodech, která se odehrává v nádherném prostředí belgického města.
Ocenění: Collin Farrell získal Zlatý globus za roli ve filmu, nominace na Zlatý globus za nejlepší komedii.

Pátek 27.2. 2009, 19.30

GRAMOTÉKA: ANTOLOGIE JAZZU

Od Kinga Olivera k Ornettu Colemanovi – exkluzivní výběr Lubomíra Dorůžky na čtyřech LP budeme poslouchat v atmosféře dobových fotografií jazzových velikánů
a originálních jazzových drinků.
O programu více na www. Klanovickeforum.cz, nebo na tel. 604 288 076

Rezervace a ceny vstupenek
• Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého, 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro
důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz) • Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz, či v KCB během akcí, nebo telefonicky na 604 288 076
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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