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Foto J. Losert
Do nového školního roku naše škola vykročí s novým,
tepelně izolačním, pláštěm. Děkujeme všem zúčastněným
za dokončovanou práci a trpělivost při stavbě. Školákům
přejeme úspěšný školní rok 2009 - 2010
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Editorial
Vážení čtenáři v Klánovicích i v okolních obcích.
V prázdninovém dvojčísle jsem naznačil změnu struktury KZ. Budu rád, když naši sousedé nám poskytnou
podstatné informace o tom, co považují u sebe doma
za důležité. Představuji si jednu až dvě informace pokud
možno s jednou či dvěma fotografiemi. Text prosím co
možno stručný – tiskový prostor není nekonečný a „zbytnělý“ Zpravodaj se stává nečitelným. Ostatně požadavek, či lépe přání po stručnosti rád oznamuji všem. Ty příspěvky, kde by krácení snížilo srozumitelnost, budeme
publikovat dvojmo. Jednou krácené v papírové podobě
a podruhé kompletní na web stránkách. I tam se pokoušíme o zařazení obrazového materiálu. Odkaz na kompletní článek je samozřejmostí. Na začátku srpna jsem
připravil dopis s nabídkou na vzájemnou informovanost
a rozeslal jej na radnice a úřady v sousedství. Budu se
s Vámi těšit na zajímavosti z našeho okolí.
OSZKL dodalo v neoficiální tištěné podobě text, týkající se jejich podání na MHMP ve věci zamítnutí návrhu
změny ÚP MČ Praha-Klánovice a přislíbilo doplnění o
elektronickou verzi pro usnadnění redakční práce. Do neděle 23.8.2009 jsme žádný materiál neobdrželi a ani
MHMP nám do 25.8.2009 žádný materiál nepostoupil.
Vzhledem k tomu, že OSZKL informovalo o obsahu tohoto
materiálu na „Diskusním fóru ÚMČ“ nebyla doručená písemnost zařazena do tohoto čísla.
Jaroslav Losert

Volby a referendum
Ve dnech 9. a 10. října proběhnou předčasné volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Současně
s nimi bude organizováno i místní referendum, kde budeme odpovídat na otázku: „Souhlasíte s výstavbou golfového areálu na pozemcích, které jsou v současné době
lesními pozemky v katastrálním území Klánovice?“. Referendum je ze zákona oddělené od parlamentních voleb
a bude organizováno třemi nezávislými komisemi v jiných než volebních místnostech (2 okrskové, 1 místní).
Referenda se mohou zúčastnit pouze občané mající volební právo, zapsaní v seznamu voličů přihlášených k trvalému pobytu v Praze-Klánovicích. Všechny komise – volební i referendové – budou pracovat v 1. patře
Masarykovy školy. Podrobné informace zveřejníme před
vchody do volebních místností. Hlasovací lístky a úřední
obálky k referendu budou k dispozici na místě, včetně instrukce jak lístek vyplnit.
Jaroslav Losert

Slovo starosty

Klánovice po prázdninách ….
Vážení občané,
dovoluji si Vás přivítat po dovolených, prázdninách či
po přeci jen trochu volnějším letním období zpět v Klánovicích, které se během léta změnily snad o něco k lepšímu,
a nad stránkami Klánovického zpravodaje, který zatím
stále nemá svého koordinátora a který dle rozhodnutí za-
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stupitelů provizorně sestavuji. Během léta jsme společně
s mými spolupracovníky ze zastupitelstva a úřadu a díky realizačním firmám pokročili zejména v rekonstrukci klánovických komunikací a školních budov, jak je uvedeno dále
v samostatných příspěvcích.
Vedle těchto prací však samozřejmě ani v létě neutichla
jistá již letitá kauza.
S končícími prázdninami bych se podělil o některé poznatky z našeho komunálního života. Jsem si vědom, že
dění kolem golfového areálu zabírá mysl občanů. Stejně tak
dobře vím, že moje volba a volba dalších čtyř zastupitelů,
přiklánějících se ke kompromisnímu řešení hřiště jen
za předpokladu souhlasného naplnění všech právních
postupů silně rozhýbala hladinu společenského života
v Klánovicích. Neberu a ani nechci brát právo komukoliv se
k dané cause jakkoliv slušně vyjádřit. Co však nepochopím
je, že skupina obyvatel si (doufám nevědomky) přivlastní
právo známkovat místní obyvatele jako vhodné či nevhodné
pro vyjadřování se k záležitostem veřejným i účasti na nich.
Volba a projev vyznání jsou, podle mne, nedotknutelné.
Připomíná mi to jisté nechvalně známé zákony 1), z let
čtyřicátých minulého století, následně spojené s výlety
do genealogie rodů. V jednom dopisu, který jsem obdržel,
v souvislosti s odpovědností za možný únik informací
z podpisových archů petice stálo, volně cituji:
Po roce 1989 jsme si mysleli, že rozvratnické praktiky
minulého režimu jsou za námi. Asi jsme se mýlili … .
Pro pána krále, to je mi objev, tři generace to budeme
ze sebe setřásat, a bohužel i učit se nové metody!
S kouzelným proutkem a zejména motivy výše uvedenými mám praktické zkušenosti. Za minulého režimu jsem
byl, coby student, vyšetřován kriminálním odd. VB (fingované
vykradení restaurace Lázně) a následně coby pracující inteligence StB (falšování emigračních dokladů). Rozmarná
kratochvíle s členem PS VB ve mně dodnes budí poněkud
rozpačitý úsměv nad jmenovanou složkou veřejného života.
Proto si mohu dovolit srovnávat používané „komunikační“
metody tehdy a dnes. Na jedné z diskusních návštěv
na radnici jsem si totiž připadal jako ve Velkých Losinách
před více než třemi stoletími. Prožívám názornou ukázkou
vývoje společnosti po spirále, jen metody a prostředky se
mění. Co však zůstává, je skutečnost, že přerostou-li ideály
obrodného myšlení jistou mez, zpravidla se z jejich čistoty
(Jan Hus) zhmotní u některých pokračovatelů touha po
přízemnějších „ideálech“ (husitské spanilé jízdy). Mimochodem, přátelský dopis dr. Brabencovi má blíže k dopisům
rozhořčených dělníků státnímu prokurátorovi z let padesátých, než k náznaku dialogu. Uveřejnění mého soukromého GSM čísla na webu (neznámým pachatelem) nekomentuji, už neplatí. Platí však, že na své soukromé GSM
si dávám zatraceně pozor. Některá kolující tvrzení, např.
o existenci parcelace lesa na stavbu luxusních vil by bylo
vhodnější listinně doložit. Ale toto je už moje opravdu poslední reakce na zvěsti, obvyklé v době ústně šířených „zaručených informací“. Omlouvám se, že jsem si dovolil jako
starosta i občan myslet svojí vlastní hlavou. Ostatně: zničený Vyšehradský archiv, hořící stodola u Lipan a Bílá
Hora jsou, bohužel, varovnými milníky našich dějin.
S poděkováním Jaroslav Losert.
Pro mladší generace: informace najdete na webu pod heslem „Norimberské zákony“.
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Názory zastupitelů

Slovo místostarosty

Vážení občané Klánovic,
právě končící léto bylo na události v naší obci poměrně bohaté. Můžeme být rádi, že po dvou letech
stagnace se novému starostovi se spolupracovníky podařilo nastartovat rozvoj obce v několika oblastech
a právě v letním období jsme zvládli rekonstrukce školních budov a několika komunikací. Naopak stále přetrvávajícím negativem jsou, zdá se, některé jevy
doprovázející nekončící spor v tzv. golfové kauze. V posledním období jsou to zejména doslova nedůstojné
urážky, šíření pomluv či veřejně prezentovaná neinformovanost spojená, jak už to tak bývá, s troufalostí.
Řada těchto negativních jevů se projevila např. v mailové, ale i jiné komunikaci, zaměřené zcela tendenčně
proti jednomu ze zastupitelů a to paradoxně tomu, který
zastává svůj mandát nejdelší dobu – 15 let, za které –
na rozdíl od téměř všech „nespokojených“ - pro Klánovice vykonal spoustu práce. Přitom jde o velmi průhlednou a také dosti křečovitou snahu o záměnu
za náhradníka v zastupitelstvu, který by pravděpodobně
zastával jiná stanoviska a třeba i umožnil návrat k poměrům před změnou na postu starosty. Tento nepřípustný účelový nátlak je nutno razantně odmítnout.
Další zaznamenání hodnou událostí je pokus členů
přípravného výboru místního referenda zneplatnit (pozastavit výkon) usnesení klánovického zastupitelstva
o návrhu na změnu územního plánu (podrobně viz minulé číslo KZ). K tomu je možno uvést, že městská část
v souvislosti s údajně provedeným přezkumem platnosti
předmětného usnesení dosud neobdržela žádné vyrozumění ze strany pražského Magistrátu ani nebyla požádána o žádnou součinnost (např. předložení originálů usnesení, zápisu ze zasedání aj.). Po několika dotazech lze usuzovat, že jde přinejmenším o právně velmi
spornou záležitost a na definitivní verdikt Magistrátu v této
věci si budeme ještě muset počkat. To, jak se zdá, však
nebrání některým vůdčím představitelům „zeleného tábora“
v tom, aby veřejně šířili opět zcela neopodstatněné urážky na adresu části zastupitelů… Bylo by velmi dobré,
kdy by si zejména pan ing. Boris Procházka velmi rychle uvědomil, že svoboda slova v demokratické společnosti je velmi úzce spojena s odpovědností za obsah
takového projevu a ujasnil si i význam některých odborných termínů, které tak rád, bez dostatečné znalosti
věci, používá.
Příští měsíc – říjen - bude politickým vrcholem letošního roku v celostátním měřítku. V tom místním si zase
poprvé vyzkoušíme prvek přímé demokracie – referendum. Dovoluji si tímto apelovat na všechny zainteresované v tom smyslu, aby kampaň tomuto rozhodování
předcházející, byla kultivovaná a slušná, prostá všech
výše uvedených negativních jevů, jichž jsme však bohužel
až do těchto dnů tak častými svědky.
Děkuji Vám.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

Slovo dělá muže,
ale bohužel ne našeho pana starostu. Ten veřejně občanům a mně osobně před svědky rukou podáním stvrdil
slib, že do vyhlášení výsledků referenda se zdrží hlasování vztahujícího se ke Klánovickému lesu, aby za pár dnů
bylo všechno jinak. Ale nic netrvá věčně a vláda čestného
jednání se na klánovickou radnici jistě opět navrátí.
V KZ č.5 byli několika desítkami občanů vyzváni pánové JUDr.Dušek, MUDr.Brabenec a Ing.Losert k důslednému plnění volebního programu, se kterým byli zvoleni,
nebo k odstoupení z funkce zastupitele. Je smutné, že
řada významných klánovických občanů, kteří tuto výzvu podepsali, jim musí připomínat, co ve volebním programu slibovali. Občané Klánovic se oprávněně cítí touto trojicí podvedeni, že nedodrželi svůj hlavní předvolební závazek,
který dali voličům ve vztahu k zachování celistvosti Klánovického lesa. Konkrétně pan MUDr.Brabenec jako lídr
za stranu KDU-ČSL měl ve svém předvolebním programu
především: "Trváme na zachování Klánovického lesa v současném rozsahu i pro další generace, jsme proti jeho kácení v důsledku stavby golfového hřiště.". A voliči mu věřili.
A najednou skutek utek‘. Stačilo pár měsíců, pár "návštěv"
a pan MUDr.Brabenec se k tomuto volebnímu slibu, k tomuto svému morálnímu závazku voličům, nezná.
Pánové JUDr.Dušek, MUDr.Brabenec a Ing.Losert se předvedli i v kauze mého odvolání. Podepsali si příslušný glejt
na mou likvidaci, beru. Při jejich vzájemné důvěryhodnosti
písemnou stvrzenku jistě měli zapotřebí. Ale to, že nedokázali první odvolání starosty v Klánovicích, i když takto
řadu týdnů s příznivci golfu připravované, dát normálně férově včas na program jednání, ale až jako mimořádný bod
jednání zastupitelstva, to je jejich nezáviděníhodné vizitka.
Tito pánové se propůjčili též ke zvednutí ruky pro nepravdivé konstatování usnesení (15.12.2008) k fungování úřadu vlivem starosty: ".. To vede ke značné frustraci
pracovníků a jejich demotivaci včetně probíhajících odchodů klíčových pracovníků z úřadu. Nezřídka 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.
..". Je zcela evidentní, že v úřadě přešla pouze paní Vayhelová z plného na poloviční pracovní úvazek, a že jinak
nikdo neodešel. Prostě těmto zastupitelům nedělalo problém takto vědomě nepravdivě hlasovat ("..probíhajících
odchodů.."). Nebo se máme domnívat, že při jejich vysokoškolských vzděláních nerozeznají jednotné číslo
od množného .., co je přítomný čas ..? A ten slovník z padesátých let "..nátlakové skupiny, jež se rekrutují..", ten je
taky oslovuje? Nebo to mělo být „ujištění“ pro příznivce
golfu čeho všeho budou dále schopni?
A na posledním zastupitelstvu se jednoznačně vyjadřuji, že na základě sdělení Magistrátu jsou tady
na úřadě finanční doklady, kde jsou mj. listopadové a prosincové odměny pana tajemníka, které může podepsat
pouze starosta. Že je na nich můj podpis. Přitom vím
zcela určitě, že jsem nic takového nepodepisoval. A že se
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tedy dožaduji tyto finanční doklady vidět. Že mám na to
jednoznačně ze zákona i jako zastupitel právo, což mi bylo
písemně potvrzeno i Magistrátem. A pan MUDr. Brabenec
dá protinávrh, který též tato trojice schválí: ".. vzhledem
k nejasnostem právních výkladů odložit tento bod na příští
řádné zasedání a do tohoto zasedání oslovit právníky
s požadavkem na vysvětlení právních norem, které se týkají ochrany osobních údajů zaměstnanců úřadu a právních norem, které se týkají práva zastupitele na tyto informace.". Takže já jsem na těchto účetních dokladech
podepsán a zastupitelé odsouhlasí, aby právník posoudil,
zda tyto mnou podepsané doklady mohu vidět. Skutečně
parádní Kocourkov. I když mnohé už nepřekvapí, že se
právě tato trojice i k tomuto propůjčí.
Pánové JUDr. Dušek, MUDr. Brabenec a Ing. Losert byli
také za zastupitele jmenováni do pracovní (monitorovací)
skupiny starosty pro jednání s investorem golfu. Přestože
členem této pracovní skupiny byla jmenována i paní
Bažantová, která nemá ani trvalé bydliště v Klánovicích
(údajně v Praze-Kolodějích), tak jako zastupitel Klánovic
jsem byl vykázán z možnosti být pouze přítomen jednání
této pracovní skupiny. To považuji za nedůstojné a nedemokratické. Nebo měli snad tito páni zastupitelé obavy
ze svědka jejich „objektivního“ projednávání? Přitom
za Hrabala byli naopak zastupitelé na všech pracovních komisích starosty vítáni. Ale rozumím tomu, že obecně platí,
čím méně průhledný projekt o to méně třeba transparentnosti. Tato pracovní skupina předložila dne 23. 6. 2009 zastupitelům ke schválení vyjádření: ".. pracovní skupina .. nenalezla žádné vážné riziko pro MČ, které by mělo bránit
ZMČ podpořit navrhovanou změnu Územního plánu a tak
omezit plochy dnes platným Územním plánem pro golfové
hřiště určené.". Jelikož se jedná o velmi závažné prohlášení
této pracovní skupiny mimořádného dopadu pro Klánovice, které je v zásadním rozporu především s konkrétními
odbornými i elementárními připomínkami spoluobčanů, požádal jsem jako zastupitel osobně pana starostu dne
5.8.2009 o poskytnutí zápisů z jednání této pracovní skupiny, která k takovémuto nepochopitelnému závěru dospěla. Myslíte, že pan starosta je dohledal? Prý je má když
tak pan JUDr. Dušek někde. Takže, když jistý spoluobčan
napsal, že členové této pracovní skupiny odvedli šlendriánskou práci a měli by ze svých funkcí za takovýto přístup
odstoupit, nejspíš lze jen souhlasit.
A důvodů s tímto vyjádřením pánů zastupitelů
JUDr. Duška, MUDr. Brabence a Ing. Loserta pod hlavičkou
„pracovní skupiny“ nesouhlasit je skutečně přehršle, a jsou
skutečně až fatální, takže o nestrannosti těchto pánů, bych
si dovolil úspěšně pochybovat. Osobně budu iniciovat, aby
proběhlo setkání občanů v KC Beseda, kde bychom tato
jednoznačně absurdní fakta prezentovali. Vždyť jenom souhlasit v 21. století s vykácením tisíců krásných živých
stromů na rozloze několika fotbalových hřišť přímo i ve vyhlášené Natuře 2000 kvůli golfovému areálu, lze podle
mého názoru jen tam, kde kvete korupce. Věřím, že investor pro kácení lesa ve vyhlášené klánovické Natuře 2000
když tak v Bruselu už „potřebné korouhvičky“ nedohledá
a že i my v Klánovicích v našem referendu dokážeme této
evropské absurditě říci své jasné a pevné NE.
Ladislav Hrabal, zastupitel
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Předvolební vzkaz
Zanedlouho budeme mít možnost vytvořit rekord
ve volební účasti. Chci věřit tomu, že se jednak potvrdí tradiční (a statisticky doložitelná) klánovická zodpovědnost
vůči věcem veřejným a jednak si málokdo nechá ujít referendum o budoucnosti lesního území, největšího zdejšího pokladu.
Nechci vám radit, co (koho) máte ve dvojím volebním
klání podpořit. Většina z vás má patrně už dávno vytvořený
názor a ten sotva opustí pod vlivem předvolebních masáží.
Obecně vzato, asi nejvíc bych si přál, aby se letošní výročí
dvaceti let demokracie stalo výzvou pro odvážnější či
méně stereotypní občanské postoje. Například nevidím jediný důvod, proč usnadňovat život polomafiánským chobotnicím, které se podepisují na neradostném stavu veřejných rozpočtů a na nebezpečném oslabování důvěry
v demokratický systém. Ve volbách do Sněmovny máte
možnost odmítnout velkokoaliční „toskánské jachtaře“
a stejně tak se nemusíte bát říct jasné „NE“ pokračovatelům českého veksláctví.
Jiří Karban

Rezignace na funkci
zastupitele za ODS
Především zdravotní důvody, ale i další mě vedou
k rezignaci na funkci zastupitele městské části
Klánovice. Považuji za svou povinnost vůči svým voličům,
kolegům zastupitelům i občanům Klánovic vysvětlit, proč
jsem k tomuto rozhodnutí dospěl.
Při sestavování volebního programu ODS jsem prosazoval zásady, které jak jsem předpokládal povedou
k úspěšnému rozvoji naší městské části. Tyto zásady –
slušnost a korektnost, profesionalita a odbornost, průhlednost a informovanost, považuji i nadále za zásadní
pro práci zastupitelstva.
Výsledky voleb, sestavení zastupitelstva i volbu starosty pana Ing. Hrabala,CSc., jsem přijal s tím, že veškeré
úsilí bude směřovat k rozvoji Klánovic. Přijal jsem funkci
předsedy Komise výstavby a rozvoje a tato komise,
jako poradní orgán starosty vyvinula nemalé úsilí v tomto
smyslu. Konkrétně se zabývala problematickou dostavbou
mateřské školky, posuzováním investorských projektů
v centrální části, řešením přednádražního prostoru a
navrhovaných úprav podchodu v rámci mezinárodního
železničního koridoru, studií Klánovice-sever zadané
Magistrátem hl.m.Prahy, spojením s pražským dopravním roštem tzv. tangentou, ale také. běžnou agendou spojenou s posouzením individuelních projektů v rámci stavební komise, za níž zodpovídá za úřad pan Beneš. Tato
činnost přesto, že jsem jí zastával velmi zodpovědně nesplňovala mé představy o součinnosti odborné komise se
starostou a s vedením úřadu a nepřinesla městské části
odpovídající výsledky.
Po zvážení všech těchto skutečností jsem zaslal panu
starostovi 18. 7. 2008 rezignaci na funkci i na členství
v této komisi.
Vážným problémem při mém dalším působení v zastupitelstvu byla i reakce pana starosty Ing. Hrabala na mnou
předložený elaborát Koncepce rozvoje městské části,
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jehož zpracováním jsem byl zastupitelstvem a starostou
pověřen. Na zpracování tohoto elaborátu, ke kterému
jsem neobdržel žádné pokyny ohledně formy ani žádaného výstupu jsem pracoval velmi zodpovědně a starostovi jsem elaborát předložil v požadovaném termínu
v říjnu 2007.
Dokument v rozsahu cca dvaceti stran textu představuje analýzu a osnovu koncepce rozvoje MČ. Tento
důležitý dokument pro rozvoj naší MČ není dosud dále
zpracován a jeho dokončení řízené bývalým starostou
dosud není. Stejně tak považuji za nesprávné, že občané
nebyli dosud seznámeni s výsledky architektonické
studie Klánovice – sever, také velmi významné
pro další rozvoj naší městské části.
Rád bych také využil této příležitosti a vysvětlil také
svůj neměnný postoj k výstavbě golfu a ke změně
územního plánu a redukci ploch SO2, které jsem předložil k jednání zastupitelstva. Jako architekt jsem přesvědčen, že využití lesa k rekreačním účelům a jeho zhodnocení krajinným architektonickým uspořádáním (lze uvést
jako příklad mariánsko-lázeňský golfový areál) je zcela
prokazatelně krajinářsky vhodnější než těžební les využívaný k hospodářskému využití, které zcela brutálně probíhá na opačné straně klánovického lesa s těžením 3,5%
objemu lesa a to zcela bez odezvy ochránců přírody.
Snaha uplatnit pro rozvoj Klánovic mojí odbornost
byla uvedenými důvody značně omezena a přestože jsem
několikrát důrazně upozorňoval na vážné problémy spojené s rozvojem naší městské části, nejsou tyto řešeny,
na mé apelace nebyla ze strany vedení Městského úřadu
žádná odezva a práci zastupitelstva tak nepovažuji
z mého pohledu za zodpovědnou.
Místní sdružení ODS je v současnosti obohaceno
o nové mladé členy s novými podněty a i proto bude
vhodné využít jejich schopností uplatnit nový styl a uvedené zásady v práci zastupitelstva.
Zásadním problémem jsou pro mne i vážné zdravotní
důvody, které mne v kontextu s výše zmíněnými skutečnostmi dovedly k rozhodnutí rezignovat také na funkci
zastupitele městské části Klánovice, které k tomuto
dni s tímto vysvětlením sděluji panu starostovi.
Doc.Ing.arch. Jiří TUREK, CSc., 26. 7. 2009

Polemika

Dobrá zpráva
Zastupitelstvo Městské části Praha – Klánovice přijalo
na svém zasedání dne 23.6.2009 (mimo jiné) dvě poněkud
kolidující usnesení. Jednak usnesení na vyhlášení místního referenda o otázce: „Souhlasíte s výstavbou golfového
areálu na pozemcích, které jsou v současné době lesními
pozemky v katastrálním území Klánovice?“. Jednak usnesení o návrhu na změnu územního plánu, který spočívá
v novém vymezení ploch SO2 (golfová hříště) v Klánovickém
lese. Toto problematické usnesení prosadila většina 5 zastupitelů proti menšině 4 zastupitelů a přes odpor a odůvodněné námitky, že je tím porušena zákonná procedura připravovaného místního referenda i zdravý rozum.
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V zastoupení členů přípravného výboru pro konání
místního referenda jsem proto dne 16.7.2009 podal
na Magistrát hl. m. Prahy jakožto orgán dozoru podnět
(stížnost). V něm jsme argumentovali, že usnesení o návrhu na změnu územního plánu pozbylo platnosti dnem
7. 7. 2009, kdy bylo místní referendum vyhlášeno. Uvedené usnesení totiž koliduje s otázkou navrženou pro
místní referendum. Podle § 13 odst. 3 zákona o místním
referendu pokud zastupitelstvo rozhodne o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu, pozbývá takové rozhodnutí (usnesení) platnosti dnem vyhlášení
místního referenda. V našem případě Klánovické zastupitelstvo tím, že přijalo usnesení o návrhu na změnu
územního plánu (tj. na nové vymezení ploch SO2 pro
golfová hřiště v Klánovickém lese), rozhodlo o určitém
dílčím aspektu výše citované obecnější otázky navržené k rozhodnutí v místním referendu.
Dne 12.8.2009 mi od ředitele Magistrátu hl. m. Prahy
přišlo sdělení, že se ztotožňuje s naším právním názorem
a že usnesení ze dne 23.6.2009 o návrhu na změnu
územního plánu opravdu pozbylo platnosti dnem vyhlášení místního referenda, tedy dnem 7.7.2009
Smysl této aktivity byl trojí. Za prvé, zůstávají v platnosti původní usnesení Klánovického zastupitelstva
z roku 2005 a 2006 o návrhu na změnu územního plánu,
který spočívá v tom, že Klánovický les nemá napříště zahrnovat žádné plochy SO2 pro golfová hřiště, ale pouze
a jen plochy LR pro les; tento návrh stále čeká na adekvátní vyřízení na Magistrátu hl. m. Prahy. Za druhé, nikdo nemůže v současné době operovat s argumentem,
že Městská část Praha – Klánovice souhlasí s jakýmsi
„kompromisním“ vymezením ploch SO2 v Klánovickém
lese a že v tomto směru iniciuje odpovídající změnu
územního plánu hl. m. Prahy. Za třetí, místní referendum
může v Klánovicích v klidu a zákonným způsobem proběhnout. A to je jistě pro všechny (i pro milovníky golfu)
dobrá zpráva.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát

Kdo je kdo
Na svoji funkci v klánovickém zastupitelstvu rezignoval pan doc. Ing. arch. Jiří Turek, CSc. Po Ing. Kubíčkovi,
je to v tomto roce již druhý člen zastupitelstva, který ztratil chuť pro naši obec pracovat.
V letních měsících jsem se (zřejmě omylem) stala
účastníkem jednostranné korespondence dalších dvou zastupitelů. Autor e-mailu se snaží dosáhnout svého cíle použitím velmi ostrých ryze osobních útoků, které mají na míle
daleko k rozumně vedené věcné argumentaci i k obyčejné lidské slušnosti.
Tato fakta mne vedou k zamyšlení nad řadou otázek:
Opravdu chceme, aby se na naši místní politické scéně staly tyto praktiky, které následně vedou ke znechucení slušných
lidí, snažících se pro Klánovice pracovat, samozřejmostí?
Je v Klánovicích skutečně tak vysoké procento lidí, kterým výše popsané způsoby nevadí a přejí si aby je lidé tímto způsobem jednající zastupovali?
Opravdu si myslíme, že účel světí prostředky?
Do komunálních voleb zbývá 1 rok. Za tento čas se
uskuteční minimálně 4 řádná jednání zastupitelstva.
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Dovoluji si na tomto místě oslovit ty, kterým není lhostejné jakým způsobem se bude naše městská část po další 4 roky vyvíjet – přijďte se podívat na jednání zastupitelstva. Na tomto jednání je totiž velmi dobře rozpoznatelné
kdo dokáže své názory prezentovat a obhajovat a zároveň
respektovat názory ostatních a kdo naproti tomu není téměř schopen se k projednávaným záležitostem kompetentně vyjádřit, odbíhá od tématu za účelem prosazení vlastních věcí, snaží se manipulovat ostatními a to vše skrývá
za ostré osobní útoky na druhé.
Slibuji, že se dlouho nezdržíte. Kdo je kdo totiž poznáte velmi rychle.
Martina Petráčková, členka MR ODS Klánovice

(Místo)starostenské hrátky s KZ
Za velmi podivné považuji některé okolnosti vydání
předešlého čísla Klánovického zpravodaje (KZ).
Pro všechny přispívatele byla stanovena uzávěrka pro
zaslané příspěvky bez výjimky do 23. 6. 2009. KZ 7-8/09
ale kupodivu vyšel s dvoutýdenním zpožděním než obvykle. Přechodný „šéfredaktor“ tohoto čísla – starosta
Ing. Losert – umožnil jednomu místnímu zastupiteli –
JUDr. Duškovi, aby své články – vesměs s progolfovou rétorikou a dehonestující své kritiky - dodal s více než desetidenním zpožděním, aby mohl reagovat na obsah zeleného občasníku Čas pro Klánovice. Dalším privilegiem
JUDr. Duška zřejmě jest, že nemá omezen prostor pro
svoji prezentaci v KZ. V tom minulém popsal celé čtyři
sloupky, takže šéfredaktor Ing. Losert musel, cituji jej,
„rozšířit KZ o jeden arch, aby na ostatní něco zbylo“.
Tak se ptám: je ve Statutu KZ uvedeno, že pravidla
platí pro všechny přispívatele včetně zastupitelů, ale s výjimkou místostarosty Duška, pro něhož platí jen ta, která
sám uzná za vhodná?
Blíží se říjnové celostátní volby a místní referendum
o golfu v lese. Výše uvedené skutečnosti vyvolávají obavu,
aby se Klánovický zpravodaj, obecní měsíčník patřící
zdejší veřejnosti, nestal nástrojem manipulací a nebyl
„kýmsi“ zneužit ve prospěch např. jednoho volebního
uskupení či názorové strany referenda o golfu. Zastupitelé
by měli na svém zářijovém zasedání stanovit jasná pravidla pro obsah a způsob vydání zejména předvolebního říjnového čísla. A také ihned odebrat redakci Klánovického
zpravodaje panu Ing. Losertovi. Nebo říkejme raději
(v souladu s realitou) odebrat ji dvojici Dušek – Losert,
která prokázala, že není zárukou korektnosti a dodržování
stanovených pravidel.
Ing. Jan Kinšt

Setrvačnost
Záměr masivního zavlažování golfových hřišť odpadní vodou z posledního biologického rybníku vypadá jako
racionální využití odpadní vody. Malebný lesní rybníček.
Chemicky však voda s vysokým obsahem dusíkatých látek, karcinogenních dusičnanů, amonných iontů a dalších
škodlivin, které se eliminují až naředěním a samočištěním
v Blatovském potoku.
V této souvislosti je zajímavá nedávná zpráva z tisku
/Mf DNES, 4.8.2009/. „Jedním z problémů výsadby nových
lesů v okrajových částech Prahy na původních polích je dří-
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vější extrémní hnojení. Půda stále obsahuje vysoké množství dusíku. Les dusík nepotřebuje, stromy pak mají řídké
dřevo a lesy jsou nestabilní“.
Asi všechny z nás, laiky v agrochemii, překvapí ta neuvěřitelná setrvačnost. Ani tolik let po dřívější devastaci se příroda nestačila vzpamatovat. Vzpamatovali jsme se my? A poučili? Budeme brzy před zvláštní volbou: mezi krátkodobými zisky a dlouhodobými následky. Přejme si šťastnou ruku.
Ing.Václav Kadlec, CSc.

Slib zastupitele Brabence
Dlouho budeme cítit pachuť vzteku, trapnosti, údivu
a rozhořčení, která zbyla po veřejném zasedání klánovického
zastupitelstva v úterý 23. 6. 2009. Na jevišti klánovické
Besedy předvedlo pět proti čtyřem zastupitelům absurdní přesilovku arogance přisvojené moci a pohrdání vším,
čím veřejná služba zavazuje. V pětici smutných „vítězů“
si zachovali tvář paradoxně pouze pánové Turek a Lukáš,
kteří, ačkoli hlasovali proti většinové vůli občanů Klánovic,
hlasovali stejně jako vždycky, tedy souhlasně s vybudováním golfového areálu v Klánovickém lese. Po vavřínu pochybného vítězství chtivě a nově sáhla trojice přeběhlíků,
v roce 2006 zvolených s programem zachování lesa bez
golfového areálu. Tím, že se Ing. Losert, JUDr. Dušek
a MUDr. Brabenec osobně podřídili diktátu investora, zneužili mandáty veřejných činitelů a bezostyšně podvedli své
voliče a spoluobčany. V euforii totalitního rozhodování klánovická radnice na druhý pokus hlasovala pro golf!
Největší vlnu rozhořčení sklidil zastupitel KDU-ČSL,
MUDr. Brabenec. Proč právě on, když se zachoval úplně
stejně jako arogantní Dušek a bezpáteřní Losert? Možná
pro to, že jej má tolik místních za přítele a jeho veřejnou
zradu považuje za zradu přátelství. Možná pro to, že jej tolik lidí považuje za dobrého a čestného člověka a jeho radikální obrat smýšlení zničil tuto osobní důvěru. Možná.
MUDr. Brabenec byl hodně obdarován důvěrou a přátelstvím a právem se od něj hodně dobrého očekávalo...
V současné situaci jsou oprávněná očekávání pragmatická
a střízlivá. Na schůzce KDU dne 21. 7. 2009 slíbil
MUDr. Brabenec svým stranickým šéfům Ing. Komárkovi
a RNDr. Jirsákovi a třem přítomným občanům, že odstoupí
z funkce zastupitele, když v podzimním referendu zvítězí
les. Je i není to pozdě, jisté je, že referendem nekončí ani
boj o les, ani otevřený boj o demokracii v Klánovicích.
Očekávejme tedy velmi aktivně, že vyřčenému závazku
dostojí a požadujme veřejné potvrzení tohoto slibu!
Zastupitel Brabenec tak odejde a uvolní místo člověku, který zvrátí proinvestorskou přesilovku klánovické radnice.
V dalších jednáních nebude tedy radnice hájit soukromý
zájem investora, ale veřejný zájem svých občanů.
Les, státem chráněný, ale magistrátem zaprodaný, je
skutečnou hodnotou sám o sobě. Není to ani soukromé
hřiště, ani potenciální pozemek závratné ceny. Les je ničím nenahraditelná deviza pro každého pražana i středočecha z širokého okolí.
Mějme proto stále na paměti, že máme právo a povinnost
obhájit nárok na zachování Klánovického lesa. A že máme právo a povinnost osvobodit se ze sítě intrik moci a peněz, v níž
uvíznul les, zastupitel Brabenec i naše budoucnost.
Újezdský STROM o.s., Zita Kazdová
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Referendum? Referendum!
S trpkou příchutí přijali mnozí občané usnesení klánovického zastupitelstva ze dne 23. 6. 2009, kterým bylo
vyhlášeno referendum, v němž budou moci vyjádřit svůj
názor na budování golfového areálu v Klánovickém lese.
Bezprostředně po tomto usnesení totiž zastupitelstvo vyslovilo souhlas s návrhem změny územního plánu, která
v sobě území pro údajně devítijamkové golfové hřiště již
zahrnuje.
V tu chvíli to tedy vypadalo, že investor - neméně tajemný než na počátku své mise před čtyřmi lety – prosadí
záměr „zušlechtit“ dle vlastních slov „ušmudlané Klánovice“ podle svých plánů, bez ohledu na vůli drtivé většiny
místních obyvatel.
Po této špatné zprávě však přišla zpráva dobrá.
Magistrát hl.m.Prahy ústy svého ředitele ing. Martina
Trnky dne 6. srpna 2009 oznámil, že uvedený souhlas se
změnou územního plánu je od okamžiku vyhlášení referenda neplatný.
Dvacet let od nabytí svobody, od porážky „diktatury
proletariátu“, máme tedy možnost o zásadní změně místa,
v němž bydlíme, rozhodnout sami. Říká se, že historie nebývá příliš štědrá v poskytování možností k zásadním
rozhodnutím.
Vážení spoluobčané, nepromarněme svou historickou šanci, přijďme ve dnech předčasných parlamentních
voleb - 9. a 10. října 2009 - rozhodnout v referendu!
Tomáš Ruda

Újezdský STROM o. s.
Občanské sdružení Újezdský STROM odmítá souhlasné stanovisko MZE ze dne 26.6.09, zaslané v právě
probíhajícím řízení EIA na Ministerstvu životního prostředí, které posuzuje dopad záměru výstavby golfového
hřiště na životní prostředí. Vyjádření zpracované ředitelem Odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany
lesů Ing. Jiřím Johnem považujeme za zpolitizované
a zmanipulované.
Uvedeným prvořadým důvodem pro souhlas MZE
s předloženým záměrem je ,,prvorepubliková tradice golfového hřiště v dané lokalitě“. Vyjádření MZE jako dotčeného správního orgánu tedy podřizuje odborný zájem
na ochraně nadregionálního biocentra Vidrholec, přírodní rezervace Klánovický les - Cyrilov a evropsky významné lokality Natura 2000 mylnému tvrzení o tradici hřiště,
které ve skutečnosti krátce fungovalo za Protektorátu a bylo
zrušeno několik let po válce!
Loňské stanovisko MZE k ohlášenému záměru však
bylo zcela odlišné, nesouhlasné, s řadou požadovaných
doplnění. Pod ním byl však podepsán tentýž Ing. John jako
pod letošním skandálním souhlasem! Přestože dokumentace řadu požadovaných doplnění vůbec neřeší nebo
je řešení nedostatečně, v současném kladném stanovisku není tato skutečnost nikterak zmiňována.
V této souvislosti je nutné připomenout, že od letošního roku se nadřízeným Ing. Johna stal Ing. Novák ve funkci náměstka ministra zemědělství. Před rokem, ještě jako
generální ředitel Lesů ČR, uzavřel Ing. Novák s investorem golfového hřiště kontroverzní Smlouvu o smlouvě bu-
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doucí, která otvírá investorovi možnost komerčně využít
až 130 ha státem chráněného Klánovického lesa.
Dne 24.6.2009 Újezdský STROM zaslal ministru zemědělství Ing. Jakubovi Šebestovi otevřený dopis s požadavkem, aby byl Ing. Novák v rámci potenciálního střetu zájmů v procesu připomínkování zcela vynechán.
Újezdský STROM považuje rozdílný způsob zpracování
a dvě diametrálně odlišná vyjádření MZE za potvrzení střetu zájmů a naplnění našich obav.
Neprodleně se obrátíme na ministra, předsedu vlády
a popř. i evropskou unii s požadavkem, aby bylo toto skandální vyjádření k dokumentaci nahrazeno skutečně objektivním a odborným podkladem, na jehož základě bude
učiněno rozhodnutí o vhodnosti nebo nevhodnosti projednávaného záměru.
Více na www.ujezdskystrom.info
(http://www.ujezdskystrom.info/rmujse/)

Klánovické střípky

Klánovické komunikace
V létě, v ulici K Rukavičkárně se během pěti dnů podařil téměř husarský kousek. Celoplošná oprava živičného povrchu, velmi zatížené komunikace, který již nebylo
možné udržovat běžnými technologiemi (výřezy s následnou výplní a fixační dilatační spáry). Čekali jsme
na počasí a volné prázdninové dny, kdy omezení dopravy
směrem na „hornopočernicko“ bude méně bolet. Vše se
sešlo a pracovníci Dálničních staveb Praha, pod vedením
stavbyvedoucího p. Perglera odvedli dobré dílo. Za provedení i za průběžné informování občanů zaslouženě děkujeme. Vše bylo financováno z rozpočtu MČ, ostatně tak,

Foto Tomáš Hradecký
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místa. Situaci poněkud komplikují provozní změny v době
mezi vypracováním, schválením projektů a jejich realizací.
Změny dopravních předpisů (musíme např. striktně dodržovat zákonné předpisy usnadňující pohyb občanů s tělesným postižením), i názory stávajících uživatelů. Zde se
však projevuje moderní styl – pokud možno pěšky ni krok.
Před dalším budováním nás tudíž čeká ještě dosti práce
a jednání (nejen o financích) i hledání společné řeči.
Stavební odbor ÚMČ Praha-Klánovice

Škola v novém kabátě
Foto Tomáš Hradecký
jako další opravy na které také přispěly i místní firmy, jimž
též děkujeme. Protože „obecní kasa“ není bezedná, mohou být občané, na něž se nedostalo, roztrpčeni. Omlouváme se, chceme opravit opravdu ty nejhorší komunikace užívané největším množstvím automobilistů
a (pro neexistenci chodníků) i chodců.
K dnešku jsou zkolaudovány komunikace: Mechovka
(úsek Votavova – V Soudním), V Soudním a Medinská
(úsek V Soudním – Plačická). Pro úplnost dodáváme, že
na dosud nerekonstruovaných úsecích místních komunikací je osazeno dočasné dopravní značení, které bude
upraveno podle definitivní rekonstrukce. Na doporučení
dopravních inženýrů budeme projednávat s vlastníky nemovitostí navržené, případně alternativní řešení.
Ne všichni si uvědomují, že na stavbu má vliv mnoho faktorů: pod zemí uložené inženýrské sítě (zpravidla chaoticky), zelený pás i vzrostlá zeleň. Tu by neměly ohrožovat
servisní práce zvláště havarijní opravy. Důležitým faktorem
jsou průjezdné příčné profily a požadavky na parkovací

Největší obecní budova v Klánovicích - hlavní budova Masarykovy základní školy prošla během prázdnin
nejvýraznější zvenku viditelnou proměnou v celé své dosavadní historii, která se píše, pokud jde o její tzv. jižní
křídlo, již od roku 1933. Bylo provedeno zateplení objektu - fasády a vyměněna všechna zbývající stará okna
za nová plastová, a to včetně dodatečně zařazené výměny velké prosklené plochy u školního schodiště.
Finanční prostředky se podařilo klánovickému úřadu zajistit formou dotace od Ministerstva životního prostředí.
Právě realizovaná rekonstrukce tak představuje první viditelnější úspěch tohoto volebního období klánovického
zastupitelstva a můžeme slíbit, že uděláme vše proto,
aby nezůstal dlouho osamocen. Nad rámec smluvního
vztahu a časového harmonogramu je u budovy Slavětínská 200 uskutečněna řada dalších průběžně společně
dohodnutých prací (např.kompletní výměna prosklení
schodiště, technická připravenost pro vestavbu učeben
do podkroví, repase soklu apod.) a u budovy Smržovská 1 nad rámec zateplení - oprava klempířských prvků,
výměna ochranných mříží u hřiště, repase komína kotelny, obnova a údržba klempířských prvků, grafické
prvky na fasádě atd. Uděláme vše, aby uvedené práce
nebyly překážkou školí výuky, téměř veškeré práce jsou
záležitostí exteriérů obou budov a odborných dodavatelů mimo uvedenou zateplení fasády.
Školákům i jejich rodičům můžeme popřát, aby se jim
v tomto školním roce jejich škola líbila ještě trochu víc,
než dříve.
Jaroslav Losert, starosta
Zároveň zveřejňujeme i text sdělení pana ředitele, který se
rozhodl s určitým předstihem odložit začátek školního
roku, jeho rozhodnutí se ukázalo, po dnešním kontrolním
dnu 25. 8. 2009, jako dobré.

Foto J. Losert

Na základě §24 odst. 2 Školského zákona vyhlašuje ředitel školy volné dny na celý první školní týden,
tj. od úterý 1. 9. do pátku 4. 9. 2009.
Školní rok bude zahájen až v pondělí 7. září!!!
Slavnostní zahájení bude tentokrát kratší a hned první
školní den budou mít všichni žáci kromě prvňáčků 4 vyučovací hodiny, ve kterých budou probíhat převážně
třídnické práce.
První třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 10. září
od 17.00 v 1. až 5. třídě, od 17.45 v 6. třídách
a od 18.00 v 7. až 9. třídách.
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Omlouváme se za případné komplikace, ale nechceme riskovat zdraví a bezpečnost dětí v situaci, kdy
z objektivních příčin není zcela jisté, že budou k 1. září
dokončeny veškeré stavební práce i následný úklid.
Jde o preventivní rozhodnutí a mrzelo by nás, kdyby
bylo zneužíváno k útokům na kohokoli. Podle mých
osobních zkušeností dělají všichni zainteresovaní maximum pro zdar akce.
Děkujeme za pochopení.
PaedDr. Michal Černý, ředitel školy, 13. 8. 2009
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Foto J. Losert

Varování – Aspirin není pro děti!
Tento - z části odborný a proto možná nudný (omlouvám se) - text jsem připravil na základě svého nepříjemného zážitku z letošního léta, kdy na sportovním soustředění nejmenovaného klánovického oddílu podala jedna
z vedoucích mému synovi při horečce šumivý Aspirin. A to
přesto, že je tento lék u dětí s horečkou jednoznačně kontraindikovaný (zakázaný). Kontraindikace je samozřejmě
uvedena v příbalovém letáku, který by si měl každý laik
(natož zdravotník!) před podáním léku prostudovat. Bohužel se tak nestalo. Z následných reakcí pořadatelů soustředění jsem pochopil, že si zřejmě vůbec neuvědomili,
jaké mohlo mít toto podání nebezpečné zdravotní důsledky. Naštěstí vše dobře dopadlo a syn „pouze“ zbytečně
absolvoval dvě nepříjemná vyšetření v nemocnici.
Vzhledem k této zkušenosti s povědomím (nebo spíše
nevědomím) o nevhodnosti podání aspirinu dítěti bych
chtěl všechny rodiče, zdravotníky i polozdravotníky alespoň letmo seznámit s rizikem, jaké dítěti po podání tohoto
léku při horečce může hrozit. Jedná se především o riziko
rozvoje tzv. Reyeova syndromu.
Několik faktických poznámek k Reyeovu syndromu:
- poprvé byl popsán jako nozologická jednotka v Austrálii
v roce 1963 (zmínky o pacientech se stejnými příznaky
se v odborné literatuře vyskytují už od roku 1929)
- jedná se o akutní onemocnění s poškozením až možným selháním mozku a jater
- vyskytuje se (pravděpodobně) pouze u dětí
- nastupuje většinou 4-7 dní po začátku horečnatého
onemocnění
- nejčastějšími počátečními příznaky jsou zvracení a rozličná neurologická symptomatologie (křeče, změna chování, zmatenost, agresivita atd.), postupně může dojít
nezvratnému poškození mozku a jater s následkem smrti
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v roce 1980 byla poprvé popsána souvislost mezi podáním kyseliny acetylosalicylové dětem s horečnatým
onemocněním a výskytem Reyeova syndromu
po oznámení uvedené souvislosti a následném doporučení nepodávat proto dětem při horečce aspirin,
došlo během několika let ke zcela zásadnímu poklesu
výskytu Reyeova syndromu, takže v současnosti je
jeho výskyt poměrně vzácný
u dětí s možnou virovou infekcí a horečkou nemůže být žádná (ani minimální!) dávka aspirinu
považována za bezpečnou
úmrtnost na Reyeův syndrom se dle různých studií pohybuje mezi 31-42% (tzn. že ze 100 nemocných dětí
jich 31 až 42 zemře!!)
v příbalových letácích všech léků obsahujících kyselinu acetylosalicylovou (Anopyrin, Aspirin atd.) je proto
uveden zákaz podání dětem a mladistvým do 16 let
s horečnatým onemocněním

Dodatek:
Léky obsahující kyselinu acetylosalicylovou jsou při horečnatém onemocnění u dětí nejen nebezpečné (viz. výše
popsaný Reyeův syndrom), ale navíc i méně účinné
a dětmi hůře tolerované než jiná antipyretika (paracetamol, ibuprofen atd.). Vykazují také větší výskyt alergických
reakcí. Podání aspirinu dítěti s horečkou nemá tedy,
až na vzácné výjimky (např. současná alergie na paracetamol i ibuprofen), žádné ospravedlnění. Aspirin se u dětí
předepisuje pouze v přísně vymezených indikacích (např.
nadměrná srážlivost krve) a jeho podání musí být vždy
spolehlivě odůvodněno. Samozřejmě i při použití doporučených antipyretik (paracetamol, ibuprofen) platí, že pokud
dítě nereaguje na jejich podání poklesem horečky
(za předpokladu dostatečné a správné dávky), je vždy
nutné konzultovat odborného lékaře.
Pamatujte na to, až bude mít Vaše nebo Vám svěřené dítě někdy příště horečku.
Ferdinand Polák

Pozvánka nejen na úklid
Klánovického lesa
Občanské sdružení Újezdský STROM každoročně
pořádá dvě brigády zaměřené na úklid Klánovického lesa.
Ta podzimní se letos bude netradičně konat v neděli, dne
4.10.2009, sraz na nádraží před Smolíkem v 9.30 hod.
Proč zrovna v neděli? Protože současně s úklidem lesa
proběhne setkání všech příznivců geocachingu a proběhne již druhý ročník CITO eventu. Zkrátka a jednoduše, z úklidu lesa se stane taková hezká bojovka s příjemnou procházkou lesem s navigačním přístrojem v ruce.
A tak zveme i Vás – pomozte nám zachovat Klánovický les
bez všeho, co do něj nepatří! Přijďte se dozvědět, co je
geocaching a připojte se k naší akci.
Ti z Vás, kteří vlastní navigační systém GPS asi ví, co
geocaching je. Pak si určitě vemte navigaci s sebou a užite
si příjemné nedělní dopoledne v Klánovickém lese.
Pytle na odpadky, jejich svoz, rukavice a hezké počasí
zajistíme ☺
RNDr. Pavel Roušar, Újezdský STROM
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Kutura

Knihovna informuje
Vážení čtenáři, omlouváme se za srpnové omezení
provozu knihovny. Překážka vznikla bohužel ze dne
na den, takže jsme vás nemohli předem informovat.
Snažili jsme se fungovat alespoň z okna na ulici, čehož
někteří z vás využili. Doufáme, že až vyjdou tyto řádky,
bude knihovna pracovat jak jsme zvyklí. My jsme nezaháleli ani v létě, takže vás v knihovně čeká mnoho nových
knih, jak pro dospělé, tak i pro děti a studenty.
Novinky, které pro vás připravujeme:
Vzhledem k velkému zájmu čtenářů o naši knihovnu rozšiřujeme služby.
Nová výpůjční doba – od 31 .8. 2009:
PO
15.00
19.00 hod
ÚT
9.00
13.00 hod
ST
13.00
17.00 hod
ČT
7.30
14.00 hod
SO sudá
9.00
12.00 hod
Vycházíme vstříc zejména dětským čtenářům, kterých
máme hodně a stále přibývají. Zejména čtvrteční výpůjční
hodiny jim umožní knihy ráno vrátit a po vyučování si
nové vypůjčit.
V podzimních měsících zakoupíme další část programu pro knihovny – www.on-line katalog, měl by nám
sloužit od 1.1.2010. Snad nám zbudou prostředky i na zakoupení tiskárny k veřejnému internetu, ta původní už dosloužila.
Také Club 2002 chystá nové pořady a my ve spolupráci s ním připravujeme na říjen autorské čtení zajímavé
dámy – cestovatelky.
Dále se chceme zapojit do akce Celé Česko čte dětem a samozřejmě bude pokračovat naše spolupráce se
školami.
Velmi ráda se zmíním o našich sponzorech. Velký dík
patří panu Michopulosovi, jeho zásluhou mají děti a dospívající u nás opravdu z čeho vybírat. Děkujeme také
dárcům knih z řad čtenářů, kteří nám umožňují doplnit
fond o starší tituly nebo vyměnit poškozené knihy za zachovalejší.
Knihovna Klánovice, Jitka Frýdmanová

Ohlédnutí za výstavou
Výtvarné dílny
První týden v červnu jste měli možnost vidět v KC Beseda výsledky celoroční práce dětí i dospělých z Výtvarné
dílny. Vystavena byla díla nejen nejmenších – kočky
s dlouhými fousky, knoflíková či provázková zvířata, vymyšlené ryby, ale dětí všech věkových kategorií.
Mladší i starší školní děti vystavily svoje návrhy i realizace kouzelných židlí, které sklidily velký ohlas. Dále byly
k vidění další prostorové objekty, malby na hedvábí, koláže i asambláže a také módní návrhy malované přímo
na vlastní fotografii.
Dospělé výtvarnice vystavily svoje grafické listy (technika linoryt a suchá jehla), autoportréty, africké masky,
kopie obrazů slavných malířů a další díla.
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Vernisáž zahájil svým
kytarovým sólem ředitel ZŠ
Klánovice PaedDr. Michal
Černý.
Doufám, že pro děti
i dospělé byl tento rok opět
zajímavý a přinesl jim
spoustu nových zážitků při
práci nejen s barvami, ale
i s různými dalšími výtvarnými technikami.
Těším se na nový školní
rok, ve kterém bude Dílnička slavit 10. výročí!
Všem přeji krásné prázdniny a v září nashledanou opět s barvami.
Táňa Macholdová, foto a text, www.tanja.cz

Omlouvám se autorce příspěvku, že její příspěvek
vychází v tisku až nyní. Jaroslav Losert

Sport

Chceme udržet zájem dětí
Fotbalové týmy FK Klánovice vstupují do podzimní
části mistrovských soutěží. V této sezoně budeme znovu
držte palce A-mužstvu v bojích o nejvyšší příčky v pražské I.B třídě (první zápasy byly sehrány krátce po uzávěrce tohoto vydání). B-mužstvo se přes léto vyhouplo
o patro výš, do II. třídy. Některé kluby se totiž do soutěže
nepřihlásily, takže na tom vydělaly lepší týmy ze III. třídy.
Doufejme, že klánovická rezerva nezaplatí nováčkovskou
daň v podobě debaklů.
Hlavním cílem mládežnických týmů je podle sdělení
Aleny Royston (trenérka a členka výboru FK) udržet zájem dětí a získat větší podporu rodičů.
Co se týká trenérů, miniškoličku vede i nadále Alena
Nejedlá, mladší přípravku „B“ Martina Vodičková, mladší
přípravku „A“ Alena Royston a Karel Ulrich, starší přípravku Pavel Philipp a nově Tomáš Svoboda, mladší žáky
Jan Silovský, starší žáky Mirek Beran a Jan Marek, dorost
Mirek Beran. „Volní trenéři Michal Fuchs a Jiří Vidiečan chtějí
předávat své zkušenosti mezi všechny kategorie, tudíž nebudou jen u jedné skupiny, ale budou se postupně dělit o své
poznatky s ostatními družstvy,“ dodala Alena Royston.
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Nábor dětí byl plánován na druhou polovinu září. Rodiče ale mohou přijít s dětmi (převlečenými tak, aby se
ihned mohly zapojit) každé pondělí či ve středu v 16.30 hod.
Adepti fotbalu jsou v areálu FK vítáni s otevřenou náručí!
Další informace včetně aktualit najdete jako obvykle
na internetu: www.fkklanovice.cz.
Jiří Karban

Úspěšné prázdniny s golfem
skončily
Již 4. ročníku Letní prázdninové školy s golfem
pro děti, kterou organizuje FOREST GOLF CLUB
KLÁNOVICE o.s. (předchozí ročníky FGRP a.s.) se
v letošním roce zúčastnilo rekordních téměř 140 dětí.
V posledním srpnovém týdnu se na některé zájemce
již bohužel nedostalo, neboť kapacita týdenního kurzu
20 dětí byla zcela naplněna. Až na občasné přeháňky počasí dětem po celou dobu přálo. Negolfové aktivity organizoval skvělý pedagogický dozor z řad absolventů a studentů FTVS, výuku golfu a zábavné golfové hry
zabezpečoval náš tým trenérů – Jakub Janda, profesionální trenér a Milan Hrouda, cvičitel.
Nejoblíbenější hry dětí? Kromě golfových např. jízda
na kole po lese, potisk triček vyřezanými bramborovými
„razítky“ nebo soutěž o krále Klánovického lesa. V závěru
všechny děti obdržely certifikát a malý dárek.
Od otevření golfového tréninkového areálu v roce
2006 začalo golf v Klánovicích hrát již 500 dětí. Nejen
tedy prázdniny s golfem, ale také golfové kurzy, akademie
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či turnaje jsou nejlepším důkazem toho, že golf je skvělá
zábava pro všechny!
Bližší informace o kurzech pro děti v měsíci září – říjnu
najdete na www.forestgolf.cz.
FOREST GOLF CLUB KLÁNOVICE o.s./ foto MB

Trénujte a vyhrajte
v Běchovicích!
Mladé Běchovice jsou v letošním roce zahrnuty
do Pražského běžeckého poháru mládeže.
V době, kdy píši tento článek, zbývá několik dnů
do konce prázdnin. To ale neznamená, že si prázdniny
plně můžeme plně užívat my, kteří připravujeme tradiční
závod dětí a mládeže Mladé Běchovice. Protože se závod
pro děti, které se sotva naučily chodit až po ty, které již
opouští základní školu, koná letos již 19. září, musíme mít
začátkem školního roku vše připravené. A není toho málo!
Na vítěze čekají krásné medaile a poháry, pro ostatní
účastníky alespoň diplomy za účast. Snažíme se rovněž
koupit za prostředky sponzorů pěkné ceny. Tou lákavou, určenou pro vylosovaného běžce, bude tradičně horské kolo.
Při zahájení letošního, 44. ročníku, však bude chybět
člověk, který pravidelně startoval naše závody. Dlouholetý
člen Národního divadla v Praze a velký přítel běchovických závodů Miroslav Doležal nás navždy opustil
12. dubna, krátce poté, co oslavil devadesáté narozeniny.
Dlouhá léta se věnoval sportu jako lehkoatletický rozhodčí a předseda Klubu fair play při Českém olympijském
výboru. Za tuto činnost mu byl udělen Olympijský řád
za celoživotní činnost ve sportu. Věřím, že na památku tohoto významného člověka proběhnou letošní Mladé Běchovice skutečně v duchu fair play.
Zahájení závodu se uskuteční tradičně v 8.50 na fotbalovém hřišti, které nám laskavě propůjčil pan Petr Požárek.
V 9.00 hodin se na kilometrovou trať vydají starší žáci
(1994-95) a jejich vrstevnice budou následně bojovat
na trati 800 metrů. Stejná trať čeká v 9,20 hod. na mladší
žáky (1996-97). Mladší žákyně se mohou těšit na závod
v délce 600 metrů. Nejmladší žáci (1998-99) si vyzkouší
své schopnosti na vzdálenosti 600 metrů a jejich spolužačky poběží 500 metrů.
Divácky velmi poutavý „boj“ nastane až po desáté hodině, kdy se na trať vydají děti, které sotva opustily kočárky. Padesátimetrovou trať si nejprve vyzkouší kluci
a holčičky narozené v letech 2006 – 2008, poté se ti
„starší“ (2005) vydají na vzdálenost 60 metrů. Zkušení
běžci (2004) zdolají stovku a skupina rozhodčích bude mít
plné ruce je v cíli spravedlivě seřadit. V 11 hodin se postaví na startovní čáru závodníci narození v letech 20023, aby překonali vzdálenost 200 metrů a borci narození
v letech 2000 a 2001 se utkají na třístovce.
Mimořádně působivý je závod dětí a mládeže s postižením, který bude odstartován jako závěrečná disciplina
v 11.30 hodin. Tyto závodníci běží ve dvou kategoriích
(bez průvodce a s průvodcem) na vzdálenost 100 metrů.
Běchovická stovka je pojmenována právě po tomto běhu.
Jak se na závody přihlásit? Jednoduše! Stačí se podívat
na web stránky závodu (http://mladebechovice.cz),
on line se přihlásit a podívat i na své případné soupeře
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pro předškoláky a školička Šikulka. Pro ženy máme v plánu
pokračovat v Břišních tancích ve večerních hodinách.
Všechny doplňující informace získáte na tel 604 315 231,
příp. na vývěsce u školy nebo na nástěnkách v MC. Zápis
do kroužků obou center kromě kroužků Yamaha bude
ve čtvrtek 17. 9. od 16 do 17 hodin v MC Klánovice.
Těšíme se na Vás a Vaše děti.
Jitka Dlasková, MC

Hasiči informují
Letošní rok je zatím pro Klánovické hasiče relativně
klidný. Dle statistiky, zveřejněné HZS hl.m. Prahy za 2/IV.
2009 nebyla v MČ Klánovice evidována žádná mimořádná událost.

ve startovní listině. Přihlásíme vás rádi, informace podáme i na telefonu 606 481 222. Své postřehy z minulých
ročníků napište na info@mladebechovice.cz.
Závěrem mi dovolte, poděkovat vedení pražské radnice, která náš závod významně podpořila, starostovi MČ
Praha-Běchovice, všem sponzorům a starostům okolních
městských částí, kteří se pravidelně na závodech neformálně setkávají.
Přijďte si vyzkoušet své schopnosti v sobotu 19. září
do Běchovic, na 44. ročník běžeckého závodu Mladé
Běchovice, který byl letos zařazen i do Pražského běžeckého poháru mládeže. Zúčastní se letos víc běžců než
v loňském roce, kdy cílem proběhlo 456 sportovců?
Jan Jech, ředitel závodu, foto pořadatel

Letošní prázdniny u hasičů
Letošní prázdniny u Výjezdové jednotky SDH Klánovice začaly výjezdem 1.7.2009, kdy operační středisko
vyzvalo jednotku k čerpání vody ze zatopených garáží
v ulici Domanovické v Praze 21, Újezdě nad Lesy. Došlo
zde k zatopení podzemních garáží bytového domu. K čerpání byly použity plovoucí čerpadlo a přenosné čerpadlo
Robin. Na místě zásahu s námi spolupracovali kolegové
z HZS stanice 5 Strašnice a dobrovolní hasiči s Dubče.
Další zásahy se již přímo udály v Klánovicích.
Dne 23. 7. 2009 vyjela jednotka k likvidaci padlé borovice
do ulice Nové Dvory a poté k padlému smrku do ulice
Sendražické. Následující sobotu dne 25.7.2009 jednotka
pomáhala občanům s odstraněním nalomených větví v ulici
V Soudním, odstranění částečně vyvráceného stromu
za použití jeřábu v ulici Utěšilově a odstraněním nalomené
větve vrby v zahrádkářské kolonii v ulici Vodojemské.
Ani srpen nebyl klidný. Dne 12. 8. 2009 v 9.21 vyzvalo
operační středisko HZS Praha naší jednotku na pomoc k provzdušnění rybníka v ulici Staroújezdské v Praze – Újezdě
nad Lesy. Jednotka vyjela s oběma cisternami. Na místě pomocí cisteren a plovoucího čerpadla provzdušňovala vodu.

Upoutávky

Mateřské centrum Vás informuje
MC Klánovice opět přivítá svoje návštěvníky 3. 9.
v 16 hodin, kdy se sejdou po prázdninách aktivní maminky (i ty,
co jimi chtějí být), aby domluvily program MC na další období.
MC připravuje řadu již známých kroužků: Zpívánky
a Šikula – výtvarka pro děti od 3 let, Hudební hrátky,
Cvičení rodičů s dětmi od 1,5 – 4 let, Pacholíček, Volné
herny, hudebně-pohybové kroužky Yamaha pro děti od 4 měsíců do 6 let, např. Robátka, První krůčky k hudbě, Rytmické
kroky. Ukázkové hodiny a zápis do Yamahy proběhnou
v MC Klánovice 14.9. v 9,10 a 11 hodin a v MC Šestajovice
16.9. v 15,16 a 17 hodin.V MC Šestajovice se také chystají
tradiční i nové kroužky: hra na flétnu od 3 let Notičky, Angličtina pro rodiny Teddy train, Angličtina pro dospělé, Angličtina

DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA NA HASIČE
Velitel JSDH
Stanislav Huser
Zástupce velitele
Bc. Pavel Jaroš
Strojník
Milan Šup
Starosta SDH
Václav Musil
Případně tísňová linka 150 či 112

-

603
607
607
602

578
551
603
333

405
670
814
860
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Díky rychlému zásahu naší jednotky byly újezdským rybářům uchráněny ryby v hodnotě cca 300.000,- Kč, což je více,
než činní celoroční rozpočet naší jednotky. K provzdušnění
vody jsme si pozvali ještě kolegy s Kolovrat. Na základnu
jsme se vrátili ve 13,00 hodin. O zásahu informovala TV
Prima na www.iprima.cz, minuty z regionu z 12. 8. 2009.
SDH Klánovice, text a foto

Poděkování klánovickému
hasičskému sboru
Děkuji za pomoc s odklizením spadlého stromu přes
silnici po větrné smršti dne 23. 7. 2009. Šel jsem domů
z golfu a jako obvykle mi Eda Cífka nabídl odvoz domů.
Po cestě jsme uviděli zasahovat hasiče u Olympu, kde překážel spadlý strom. Po ohlášení, během chvíle přijeli
a strom odstranili. Děkuji.
Tomáš Hradecký, text a foto

Sbor dobrovolných hasičů Klánovice
pořádá

ZÁBAVNÉ
ODPOLEDNE
S HASIČI
KDY:

12. ZÁŘÍ 2009 OD 14.00 HODIN

Kontejnery
na objemný odpad
v MČ Praha – Klánovice
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny:

v sobotu 19. 9. 2009
od 9,00 hod. do 13,00 hod.

KDE:

PARKOVIŠTĚ U HALY STAROSTY
HANZALA, Klánovice
PROGRAM:

Soutěže pro děti,
Dětské dopravní hřiště,
Ukázka výcviku služebních psů, apod.
Ukázka hasičské techniky,
Otevřené dveře hasičské zbrojnice
Pořádá SDH Klánovice
pod záštitou MČ Klánovice

Občerstvení zajištěno

na místech:

Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova
za restaurací SAMOS u transformátoru)

Přimské náměstí (poblíž ul. K Rukavičkárně)
Aranžérská (křižovatka s ul. Nové Dvory
u separovaného odpadu)
Alena Janoušková
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In – line Běchovice

V září oslaví své narozeniny
naši spoluobčané:
PAPEŽ JAROSLAV
ŘÍHA JOSEF
PATOČKOVÁ ALENA
MENCL VÁCLAV
VOŘÍŠKOVÁ MARIE
Blahopřejeme!!!

Bydlení také jinak – nad zemí
i pod zemí
Nezvyklá architektura, nízké provozní náklady, důraz
na ekologii a navíc bydlení pod zemí. Unikátní stavba v ČR
využívající soudobé technologie k hospodaření teplem a tak
šetřící životní prostředí. Koncept domu zaručuje bytovým
jednotkám vždy příjemné mikroklima.Velké prosklené plochy
k jihu dřevohliníkové konstrukce oken prosvětlí celý interiér.
Stavbu charakterizuje členitá kompozice sladěná
s okolím, erudovaně řešené povrchové úpravy fasád.
Podrobnější informace uvádí KZ+ pod stejným názvem

Naučná procházka
Klánovickým lesem
Pojďte se s námi projít v rámci druhého ročníku akce
Naučná procházka Klánovickým lesem, která se uskuteční
v sobotu 19. září 2009 ve 14:00.
Podrobnější informace uvádí KZ+ pod stejným názvem.
Vilém Čáp, Tomáš Petrůj a Petr Kubíček

Pomoc a podporu v situaci,
ve které nevíte jak dál, najdete
v Běchovicích a na Újezdě!
Pokud máte problémy s bydlením, financemi, v rodině, v zaměstnání, chcete vědět, jakou finanční podporu
můžete získat od státu či jaký druh rodičovské si zvolit,
obraťte se na poradenský servis PORSE. Pomůže Vám
se v situaci zorientovat a poradíme, co dále dělat.
Servis je určen všem, kteří si se svou situací nevědí
rady a nemohou platit poradce - zejména právního.
Najdete nás v pondělí 16.00 - 18.30 hod a úterý
14.30 - 16.30 hod. v Běchovicích, adresa Českobrodská
516 (vedle samoobsluhy), ve středu 11.00 - 15.00 hod.,
adresa Středisko osobní hygieny, Živonínská 1630,
Praha - Újezd nad Lesy.
Telefonické konzultace na tel. č. 733 765 615 pro dotazy
pouze ve středu, na tel. č. 739 491 633 pro dotazy v ostatní
dny, e-mailem na adrese porse@neposeda.org. Před návštěvou se telefonicky či osobně objednejte, umožníme Vám
i individuální setkání v jinou než uvedenou dobu.

Nenechte si ujít 6. ročník jízdy na kolečkových bruslích
pořádaný TJ Sokol Běchovice za podpory ZŠ Běchovice,
Městské části Praha – Běchovice a Městské části Praha
14. Závod proběhne na pěkné trati s kvalitním povrchem
při vyloučení veřejného provozu. Podrobná Podrobnější informace uvádí KZ + pod stejným názvem.
Ivana Kafková, text a foto

WEB KZ +
•
•
•
•

Na webových stránkách KZ naleznete:
Bydlení také jinak – nad zemí i pod zemí
In – line Běchovice (propozice)
Naučná procházka Klánovickým lesem
Mijaktic Orchestra

Usnesení o návrhu změny
územního plánu je platné!
Podle sdělení ředitele Magistrátu hlavního města
Prahy Ing. Martina Trnky ze dne 27. 8. 2009, je usnesení klánovického zastupitelstva č. 28/2009 o návrhu
na změnu územního plánu platné, neboť návrh nelze
pro jeho věcnou odlišnost považovat za otázku, která
by byla identická s otázkou položenou v referendu,
resp. za otázku, která by i jen dílčím způsobem přijímala rozhodnutí o otázce, která má být v referendu
zodpovězena. Sdělení zásadně mění názor z původního dopisu ze dne 6. 8. 2009. Pan ředitel výslovně
sděluje, že „neshledává důvody, pro které by bylo
možno pohlížet na usnesení ZMČ Praha-Klánovice
č. 28/2009 jako na neplatné a také neshledává důvody
k pozastavení výkonu uvedeného usnesení“. Ředitel
Magistrátu tím reagoval na vyjádření Městské části
Praha-Klánovice, ve kterém jsme jednoznačně odmítli
právní názor zastávaný členy přípravného výboru
pro konání místního referenda, resp. jejich právního
zástupce. Řada článků na téma údajné neplatnosti
usnesení v tomto čísle KZ pozbývá na aktuálnosti.
Zastupitelé, kteří pro předmětné usnesení hlasovali, tedy nijak nepochybili.
JUDr. David Dušek, zástupce starosty
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KONTEJNERY KRÁL

H L E D ÁT E
bydlení?
NABÍZÍTE
zajímavou službu?
Rádi byste něco
PRODALI?

INZERUJTE
v Klánovickém
zpravodaji!

su ť • o d p a d • p í se k • š t ě r k • z e m i n a • k ů r a
př e v oz s t r oj ů • t e r é nn í ú pr a v y • n ak lad ač

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. cz

602 260 264
PRODÁM řadový dům 4(5)+kk,
ul. Podlužanská, Újezd n.L. Dům ve výborném
stavu u Klánovického lesa, kolaudace r. 2003.
Kvalitní stavba - zdivo Porotherm, střecha Bramac.
Dům vybaven (kuch. linka, vestavěné skříně atd).
Cena 5350000 Kč (dohoda).
Kontakt: 606 658 880

Výtvarná dílna Táni Macholdové
letos opět i pro DOSPĚLÉ!
Kurzy kresby, malby a grafických technik
Každé pondělí 19 - 20,30 hod. v budově
ZŠ Klánovice.
Začátek 1. týden v říjnu.
Více na www.tanja.cz, tel: 777 055 121
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SALSA S POSILOVÁNÍM PRO ŽENY
Pojďte si s námi vychutnat energickou salsu, veselé merengue a romantickou bachatu! Část hodiny budeme tančit
a v té druhé si dáme pořádně do těla posilováním našich
dámských partií. Vždy ve středu - začátečnice od 20.15h,
pokročilé od 19.15 h (10 lekcí po 60 min. - 1700 Kč).
Začínáme 23. 9. 2009, tělocvična Beseda, Slavětínská 120.
Pojďte tančit s námi!
Info a přihlášky na tel.: 739 637 918 (Kamila Kaucká)

SOUKROMÁ LOGOPEDICKÁ AMBULANCE
Lovčická 322, Praha 9 - Klánovice
(V prostorách Soukromé mateřské školy Smíškov)
MGR. ROMANA OUBRECHTOVÁ
TEL.: 777 302 239
E-MAIL: OUBRECHTOVA@SEZNAM.CZ
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Kadeřník ROMAN
děkuje všem svým zákaznicím,
které ho navštěvují již více než 15 let
a také pro Vás otevírá

nový kadeřnický salon
v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)

Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9.00 - 21.00
Tel. 604 589 584
321 672 661
www.sefl-hairstyle.com
r.sefl@post.cz

strana
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- stříhání vlasů
- kreativní střih
- melírování
- barvení vlasů
- opalování vlasů
- techniky zahušťování vlasů
- trvalá do tvaru
- spirálovitá trvalá
- zpevňování vlasů
- typologie vlasů a pokožky
- svatební úcesy
- poradenství
- školení kadeřníků pro práci v zahraničí
KONZULTACE ZDARMA
Pracuji s kosmetikou:
Selective, Loreal, Wella, Redken
Englisch Speaking

Klánovický zpravodaj
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KURZY ANGLIČTINY V BĚCHOVICÍCH
Po prázdninách opět otevíráme - začátečníci, mírně
pokročilí,středně pokročilí,pokročilí. Výuka probíhá v
malých skupinách. Příznivé ceny, kvalifikovaní lektoři.
Termín I.semestru: říjen 2009 – leden 2010
Více informací na www.neposeda.org/vzdelavani
Kontakty: mobil 733 685 911
e-mail: vzdelavani@neposeda.org

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ
Od října opět zahajujeme individuální doučování
žáků ZŠ v předmětech: matematika, český jazyk,
angličtina, po dohodě i dalších předmětů.
Cena lekce: 200 Kč.
Doučování bude probíhat v budově Běchovické Základní školy.V případě zájmu nás prosím kontaktujte
na tel: 733 685 911, vzdelavani@neposeda.org

BOJOVÉ SPORTY, VÝTVARNÉ TECHNIKY,
GRAFIKA NA PC, STREETDANCE
Koncem září v Běchovicích NOVĚ otevíráme kroužky
těchto směrů. Jsou určeny především dětem a mládeži do 21 let. Více informací a přihlášky ke stažení na
www.neposeda.org. V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel: 733 685 911, 739 491 638,
vzdelavani@neposeda.org
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ANGLIČTINA
a FRANCOUZŠTINA
v ZŠ Klánovice¨¨
Zápisy na školní rok 2009/2010
Ve středu 9.9., čtvrtek 10.9. a pátek 11.9. 2009 15.00 - 19.00 hod.
V ZŠ Klánovice, Slavětínská 200 nebo elektronicky na www.deltaschool.cz
Všechny úrovně pokročilosti, britské učebnice - odpolední a večerní kurzy
•
Zajištěna návaznost kurzů až po přípravu ke zkouškám PET, FCE a CAE
uznávaných ve státech Evropské unie
•
Dopolední angličtina s hlídáním dětí
•
Angličtina pro 2. stupeň základní školy
•
Francouzština pro děti i dospělé
•
Výuka ve firmách
Informace: tel: 733 392 675; e-mail: zdudkova@volny.cz; www.deltaschool.cz

KC trans, s.r.o.
Škvorecká 33, Úvaly

TELEFON: 724 519 862
AREÁL proti Stavebninám KRUTSKÝ

Ceník zásypových hmot pro rok 2009
OTEVŘENO:

Po – Pá 7,30 – 16
So 8 – 12
bez DPH s DPH 19%
písek říční
1 m3
400,- Kč
476,- Kč
písek kopaný
1 m3
400,- Kč
476,- Kč
písek zásypový
1 m3
300,- Kč
357,- Kč
štěrk 4-8
1 m3
600,- Kč
714,- Kč
600,- Kč
714,- Kč
štěrk 16-22
1 m3
štěrk 32-63 (makadam) 1 m3
580,- Kč
690,20 Kč
kačírek 8-16
1m3
440,- Kč
523,60 Kč
kačírek 22-32
1m3
460,- Kč
547,40 Kč
kamenivo 0-4-8-16
1m3
400,- Kč
476,- Kč
(netříděné)
zahradní kůra (tříděná) 1m3
750,- Kč
892,50 Kč
zemina tříděná
1m3
500,- Kč
595,- Kč
recyklát 32-63
1m3
250,- Kč
297,50 Kč
recyklát asfaltový
1m3
300,- Kč
357,- Kč
zemina netříděná
1m3
350,- Kč
416,50 Kč
kačírek 11-22 (praný) 1m3
580,- Kč
690,20 Kč
DOPRAVA:
Vozidlem AVIA 3m3
DAF
10m3
Kontejnery:
3m3
à 900,- Kč
1071,- Kč
(odvoz sutě a zeminy)
Ceny jsou platné od 1. 3. 2009
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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 2009
Středa 2. 9. 2009, 18.00

VÝSTAVA – JIŘÍ SUCHÝ – LITOGRAFIE A KRESBY

Další z řady výstav věnovaných Hedvice Vilgusové, tentokrát se ve výtvarné podobě představí básník, herec, textař, hudebník a filmový režisér, scénárista, kreslíř
a grafik, dramatik a zakladatel divadla Semafor Jiří Suchý. Výstava potrvá do konce měsíce.

Čtvrtek 3. 9. 2009, 19.30

KINO - HRANICE OVLÁDÁNÍ

USA, 2009, thriller, 117 minut, od 12 let. Režie: Jim Jarmusch. Hrají: John Hurt, Tilda Swinton, Bill Murray,Gael García Bernal, Isaach De Bankolé. Osamělý muž přijíždí
do Španělska vykonat práci možná tak trochu mimo zákon. Jeho pouť připomíná sen, který možná nemá smysl, ale zdání klame a pod povrchem klidné hladiny se
odehrává více, než se na první pohled zdá. V pořadí desátý hraný film slavného nezávislého tvůrce Jima Jarmusche byl uveden na MFF Karlovy Vary.

Pondělí 7. 9. 2009, 19.30

KINO - ZAŽÍT WOODSTOCK

USA, 2009, 110 min,komedie, od 12 let. Režie: Ang Lee. Hrají: Demetri Martin, Imelda Staunton, Liev Schreiber, Emile Hirsch, Eugene LevyElliot Tiber, jeho autoritářská matka a slabošský otec vedou polorozpadlý penzion, ve kterém se hosté objevují, jenom když opravdu nemají na výběr. Najednou se kolem začnou psát dějiny a největší nejenom hudební událost té doby přivádí do městečka Woodstock tisíce lidí. Zažít Woodstock měl světovou premiéru na festivalu v Cannes, kde byl
Ang Lee nominován na prestižní Zlatou palmu.

Čtvrtek 10. 9. 2009, 19.30

KINO - POKOJ V DUŠI

SR, 2009, drama, 97 min., od 12 let. Režie: Vladimír Balko. Hrají: Attila Mokos, Roman Luknár, Helena Krajčiová, Jaromír Hanzlík. Příběh Tóna, který se po pěti
letech vrací z vězení, kde si odseděl trest za krádeže. Přijíždí do rodné vsi a zjišťuje, že mnohé věci se změnily… Jedinečnou atmosféru filmu dotváří podmanivá
kamera Martina Štrby, držitele Českého lva.

Neděle 13. 9. 2009, 16.00

KINO - WINX CLUB

Itálie, 2007, 87 min, animovaný dobrodružný, dabing, režie: Iginio Straffi. Před šestnácti lety se nejmocnější bojoví mágové Magické dimenze obětovali, aby porazili Zlo.
Nyní je osud království v rukou mladé dívky Bloom, víly Dračího plamene. Osud celé Magické dimenze je v rukou šesti statečných dívek. Vstupné: 65,- Kč

Pondělí 14. 9. 2009, 19.30

KINO - DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA

ČR, 2009, 85 min, záznam jazzové opery, od 12 let. Režie: Miloš Forman. Hrají: Jiří Suchý, Dáša Zázvůrková, Petr Stach, Petr Píša. Mladý manželský pár se právě
rozvádí a toho času bydlí každý v jedné polovině bytu. Podivnou atmosféru naruší Advokát, který přichází manžele poučit o rozvodovém řízení. Film podle slavného
divadelního představení Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého.

Středa 16. 9. 2009, 10.00

DĚTSKÉ DIVADLO - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

"... ja jsem baba Ježibaba s lopatou a na zádech nosím kočku chlupatou - na dětičky tady číhám, celý den z mé chaloupky nesmí nikdo ven!" Samozřejmě, že Jeníček i Mařenka
utečou. Ježibabě zbude jen rozbitá pec, snědená chaloupka a lopata na kolečkách.Vstupné: 40,- Kč/os

Čtvrtek 17. 9. 2009, 19.30

KINO - COCO CHANEL

Francie, 2009, biografický, 105 min., od 12 let. Režie: Anne Fontaine. Hrají: Audrey Tautou, Alessandro Nivola, Marie Gillain, Emmanuelle Devos. Příběh moderní ženy,
která navždy změnila svět módy, svět žen

Pátek 18. 9. 2009, 19.30

KONCERT - SKUPINA SEBEVRÁNY

Plzeňská hudební skupina SEBEVRÁNY vznikla v roce 1997. Od té doby několikrát měnila obsazení i styl hudby. V roce 2001 se počet členů redukuje na 5 (Jan
Ženíšek – el.kytara, Alena Hejzková – flétny, zpěv, Radúz Vaník - bicí nástroje, Martin Petrášek – basová kytara, Jaromír Eliáš - rap, skeč). Rok 2008 - v kapele
začíná působit jako stálý host nový kytarista Petr Prokeš. Skupina má na kontě dvě demo nahrávky ("KadáverIN" z roku 2002 a "Víš jak..." z roku 2003). V roce
2008 vydává vlastním nákladem nové CD "Sebevrány" natočené ve zlínském studiu V.

Pondělí 21. 9. 2009, 19.30

KINO - VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA

USA, 2009, 97 min., komedie, od 12 let. Režie: Sam Mendes Hrají: John Krasinski, Maya Rudolph, Jeff Daniels, Maggie Gyllenhaal, Cheryl Hines. Oscarový tvůrce legendárního filmu Americká krása ve svém novém projektu dokazuje pravdivost známé lidové moudrosti o tom, že těhotenství je dřina. V případě mladé dvojice to platí dvojnásobně.

Čtvrtek 24. 9. 2009, 19.30

KINO - VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ

USA, 2009, thriller, 138 min., od 15 let. Režie: Michael Mann. Hrají: Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum, Billy Crudup. Příběh o muži, který
měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory tomu, že páchal ty největší zločiny. Podle státních institucí vykrádal banky. Podle lidí trestal ty, kdo zavinili hospodářskou
krizi. Životní příběh Johna Dillingera označil prestižní filmový časopis Empire za nejočekávanější film roku 2009. Veřejní nepřátelé jsou jím podle všeho zcela právem.

Pátek 25. 9. 2009, 19.30

KONCERT - SKUPINA MIJAKTIC ORCHESTRA

V Česku nenajdeme mnoho hudebních souborů, které by byly schopny věrně interpretovat hudbu z balkánských končin. Mijaktic Orchestra k nim však rozhodně
patří. Jeho snaha o autenticitu balkánského prožitku dokonce překračuje pouze hudební rámec. Produkce Mijaktic Orchestra přenáší své posluchače do jiného
času i prostoru. Ostrá vůně pálenky a čpění tabákového dýmu jsou věrnými souputníky vystoupení tohoto nespoutaného ansámblu. Balkán v podání Mijaktic Orchestra
přestává být pouhou vnějškovou nápodobou, ale stává se životním stylem.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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