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Klánovicčtí zastupitelé v čele s ing. Losertem položili květiny
k památníku osvobození.
Foto: Tomáš Hradecký
Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že týden před uzávěrkou tohoto čísla rezignoval na svoji funkci koordinátor Klánovického zpravodaje
pan Jiří Karban a zastupitelstvo zatím nerozhodlo o jeho nástupci, je toto číslo sestaveno provizorně s tím, že klánovickému zastupitelstvu bude na jeho červnovém zasedání
předložen návrh na definitivní řešení vzniklé situace.
Děkujeme Vám za pochopení.
ing. Jaroslav Losert, starosta
(JUDr. David Dušek, zástupce starosty)
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Slovo starosty
Vážení občané, končí snad nejrušnější měsíc v novodobé historii Klánovic. Zažili jsme první protestní průvod, velmi problematické alternativní divadelní představení
„Svoboda názoru – jaro přichází“ u Haly starosty Hanzala.
Následovala demise koordinátora Klánovického zpravodaje a poněkud vzrušené zasedání místního zastupitelstva, kde nikdo nevěděl, kdo je vlastně opozice (alegoricky
– taháme se za jeden provaz).
Dění má jednoho společného jmenovatele – vybudování golfového hřiště v Klánovickém lese. Rád bych podotkl – v demokracii bychom měli ctít její základní principy, zejména nechat druhou stranu vyjádřit svůj názor, ať se nám
líbí nebo nelíbí. Nešiřme prosím nepřesné informace, nepřispívá to důvěře a budí podezření, že skutečnost bude
ještě horší. Starosta nemůže odmítnout jednat s některou
ze zúčastněných stran sporu, jinak by nebyl nestranný, a nikdo jej v tom nemůže omezovat. Platí zde staré římské
právo: budiž vyslechnuta i druhá strana. A všichni bychom
měli respektovat Listinu základních práv a svobod. I když
v Klánovicích má starosta (nemáme radu) větší pravomoci, nemůže nikdy zásadní rozhodnutí za obec učinit
sám. Dále poznamenávám, že v obci jsou další úkoly k řešení (školy, komunikace, obecní zeleň atd.) s tím, že nevím,
máme-li jako zastupitelé, právo věnovat pozornost jen a jen
jedné otázce (navíc k problematice golfu byl předložen návrh zablokovat jednání do uzavření referenda). Že pro
městskou část je v současnosti velmi důležité projednat závěrečnou zprávu o hospodaření, což je zákonná povinnost,
nějak uniká.
Návrh dnešního FGKK na změnu územního plánu je
stejně legitimní, jako rozhodnutí Zastupitelstva z roku
2005, kterým jsme požádali o změnu kvalifikace funkčních
ploch z SO 2 na LR. Změnu může potvrdit jen Zastupitelstvo hl. m. Prahy, které ji dosud neprojednalo a tak stále
platí územní plán z roku 1999. Rozhodnutí, zda stavba
bude či nebude povolena, ovlivňuje několik právních
i správních aktů. Existence smlouvy o smlouvě budoucí
mezi Lesy ČR s.p. (správce majetku) a investorem, územní
rozhodnutí, které musí respektovat studii EIA (studii o vlivu
stavby na životní prostředí). Povinnost připravit materiály
ke studii EIA má investor a následující územní i stavební
řízení ji musí respektovat také. Všechna řízení lze připomínkovat, dokumentace EIA je veřejně přístupná na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR
(http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP216).
Námitky ke konkrétnímu řešení v počátcích řízení jsou dýmem, zamlžujícím podstatné principy navrhované změny
územního plánu hl. m. Prahy. Bohužel, z průběhu našich
jednání jsem měl chvílemi dojem, že v České republice
není kompetentní k řešení ani MŽP, popřípadě jiný správní
a odborný útvar.
K veřejným akcím, nejen souvisejících s golfem
v Klánovicích, bych rád připomněl slova lídra jedné ze stran:
Chovejme se k sobě slušně jako lidé. Tento princip
však nebyl, podle mého, dodržen. Ne proto, že poněkud
vzrušení protestující občané, velmi hlasitě dávali najevo
svoji nespokojenost, ale proto, že vyžadovali pouze takovou odpověď, která je uspokojí. Podobnou atmosféru jsme
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zažili při první volbě starosty Hanzala, vznikla také z nedostatečné a nepřesné informovanosti. Dovolím si připomenout, že politika i komunální, je uměním možného
a na rozhodnutí neřešitelných případů jsou jiné instituce
než hlučící veřejná shromáždění.
S poděkováním za trpělivost, nesouhlas i přitakání, že
v Klánovicích máme více problémů, přeji Vám všem i zastupitelům příjemný letní prázdninový a dovolenkový oddech.
Váš Jaroslav Losert

Slovo místostarosty

Vox populi – vox Dei
Vážení občané Klánovic,
v již více než čtyři roky trvající kauze sporu les-golf se
schyluje ke konání místního referenda, prvního v historii
Klánovic vůbec. Z některých veřejných prohlášení nebo
článků místních periodik však lze usuzovat, že není zcela
úplně jasná role Městské části Praha-Klánovice a váha jejího případného souhlasu-nesouhlasu v této záležitosti.
Dokonce se zdá, že některé vůdčí osoby „zeleného tábora“
možná záměrně neinformují jim nakloněnou veřejnost o některých velmi podstatných skutečnostech, které nastaly v období po volbách v r. 2006 a které zcela zásadním způsobem
modifikují možnosti Klánovic v celém sporu. Sporu, který je
mimo jiné též velké politikum, které lze i více či méně obratně
využít a zkusit proniknout do českých či evropských „politických výšin“. Již provedený první pokus v tomto směru
(Senát) nám však bohužel ukázal, jak až příliš lokálním politikem naše kauza ve skutečnosti je. Toto téma totiž „zabralo“
pouze v Klánovicích a Újezdě n.L., jinde náš kandidát dostal
jen stranický průměr hlasů. Je otázkou, zda tím celé věci
spíše nevykonal onu pověstnou medvědí službu....
Ale zpět k těm podstatným a přitom tak málo rozšířeným informacím, co (......) se tedy v cause od října 2006
také událo:
1) Klánovice ztratily dosavadní faktické „právo veta“ v této
věci. Lesy ČR, s.p., které ještě před komunálními volbami prohlašovaly, že budou postupovat v souladu
s rozhodnutími klánovického zastupitelstva, totiž v minulém roce podepsaly smlouvu o budoucí smlouvě nájemní s golfovou společností. Souhlas Lesů ČR, s.p.
umožňuje golfové společnosti zahájit příslušná správní
řízení vedoucí k případnému rozhodnutí o povolení výstavby areálu bez ohledu na stanovisko Klánovic.
2) Územní plán v dané lokalitě přes žádost Klánovic
z r. 2005 zůstává nezměněn, plochy SO 2 umožňují
z hlediska územně-plánovacího výstavbu golfových drah.
3) Aktuální návrh na obnovu golfového hřiště, který již byl
veřejně prezentován, počítá s devíti jamkami a cvičnou
loukou. Je-li jeho výstavbou opravdu „vážně a nevratně ohrožen Klánovický les“, ponechávám na skutečných odbornících na tuto problematiku. Jisté je, že
by si tato stavba vyžádala odlesnění deseti míst o celkové ploše necelých 8 ha, tedy jednoho procenta z celkové výměry Klánovického lesa.
Tyto a další již k této věci podané informace (například
v minulém čísle KZ) bude moci zvážit každý z Vás, vážení
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občané, v referendu. Stejně jako v životě ani v tomto sporu
není nic jen černé a jen bílé. Je třeba si zvážit všechna pozitiva a negativa a rozhodnout racionálně a bez zbytečných
emocí. A když jsme u těch emocí, sděluji, že nepovažuji
za příliš šťastnou formu „dialogu“ demonstrantů s panem
starostou před klánovickou radnicí počátkem května. Mám
za to, že pan starosta Losert vykonal pro Klánovice ale také
pro dostupnou a racionální ochranu Klánovického lesa
příliš mnoho na to, aby musel čelit takovémuto jednání.
Samostatnou kapitolou pak bylo „alternativní divadelní
představení“ se snad již veřejně dostatečně známým dějem. Je-li případná právní odpovědnost za toto „umělecké
dílko“ zatím zkoumána, politickou odpovědnost nese jednoznačně, i přes různá odmítavá prohlášení, místní organizace Strany zelených, jejíž předsedkyně byla i svolavatelkou demonstrace. Že takováto „performance“ se může
lehce obrátit proti těm, které měla snad původně podpořit,
je snad již dnes všem jasné a lze tak doufat, že se ničeho
podobného v Klánovicích nedočkáme.
S přáním krásného a pohodového začátku léta
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

Informace ze zastupitelstva
Klánovičtí zastupitelé se sešli devatenáctého května,
z projednávaných bodů vyjímáme:
a) nový zastupitel pan Václav Švec (ČSSD) složil zákonem předepsaný slib a ujal se tím svého mandátu,
v zastupitelstvu nahradil odstoupivšího Ing. Petra
Kubíčka ze stejné volební strany,
b) zastupitelstvo zvolilo novou členkou kontrolního výboru
MUDr. Marii Jágrovou a pověřilo jeho vedením pana
Václava Švece,
c) zastupitelstvo zvolilo novým členem finančního výboru Ing. Petra Soukupa a zároveň jej pověřilo vedením tohoto výboru,
d) jako vložený bod projednalo návrh na změnu územního plánu – zmenšení ploch SO2 v západní části
Klánovického lesa z dosavadních téměř 80 ha
na 55 ha, s výsledkem, že návrh nebyl přijat,
e) zastupitelstvo bylo informováno o podání návrhu
na konání místního referenda s tím, že podle zákonem
předepsaného postupu bude tento návrh po přezkoumání zastupitelstvu předložen k rozhodnutí na nejbližším zasedání.
David Dušek

Názory zastupitelů

Něco je tu špatně!
Vážení a milí spoluobčané, v polovině května jsem
rezignoval na tři funkce, které jsem jako zastupitel doposud
zastával (předseda Finančního výboru, člen Organizačního
výboru, koordinátor Klánovického zpravodaje). Demotivace
způsobená tím, co se děje v klánovickém zastupitelstvu,
v místní politice a v jejím „zákulisí“, mi nedovoluje pokračovat v práci, kterou jsem až donedávna považoval
za smysluplnou.
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Otevřeně přiznávám, že v prostředí, kde neplatí volební programy, koaliční smlouvy a úmluvy, neumím rozdávat svou energii, jejíž zásoby nejsou (a nemohou být)
nekonečné. Mohu spolupracovat pouze s lidmi, na které
je spolehnutí a shodnu se s nimi na základních principech
společného snažení. Zkrátka – něco je tu špatně!
Abych vás nesytil pouze rozčarováním, chci touto
cestou poděkovat všem, kteří podpořili iniciativu pro vyhlášení referenda o výstavbě golfového areálu v Klánovickém lese. 820 podpisů, které jsme získali během dvou
týdnů, hovoří za vše. Takzvaná golfová kauza svým významem přesahuje hranice naší městské části a různé
vlivové nitky vedou i do velmi „zajímavých“ kruhů. Stojíme
proti mašinérii lidí s předlouhými prsty a ostrými lokty.
A není to zase tak velká legrace, jak to může zpovzdálí
vypadat. Jde o víc, než si možná leckdo myslí. Proto vás
prosím, nebuďte lhostejní.
Jiří Karban (SNK ED), klánovický zastupitel

Dojmy zastupitele
ze zastupitelstva
Úterý 19.5. po 18 hodině. Pan starosta zahajuje
na úřadě MČ mimořádné zasedání zastupitelstva. Venku
se tísní desítky občanů. Navrhuji, abychom po dvacetiminutové přestávce pokračovali v kinosále KC Beseda,
kde je vše předjednáno. Mimo jiných pan JUDr.Dušek
a pan MUDr. Brabenec hlasují proti. Je zajímavý rozdílný
přístup dvou lékařů k občanům. Paní MUDr.Jágrová totiž
můj návrh lidsky podporuje.
Při schvalování minulého zápisu vznáším námitku,
že v bodu z jednání o prodeji Švestkovy vily není uvedeno,
že ji chce zastupitelstvo prodat za 10 mil., když v mnou
podepsané smlouvě se společností Remax z 7/2008 byla
reálná výše 18 560 000 Kč.
Probíhá slib zastupitele Václava Švece, který nastupuje za odstoupivšího pana Ing. Kubíčka. Osobně považuji
tuto změnu pro Klánovice za přínosnou, neboť Václava
považuji za korektního a velmi seriózního.
Pan Doc. Turek předkládá poopravené znění návrhu
usnesení z minulého zastupitelstva. Požaduje mj. schválení upraveného vymezení ploch funkčního využití SO2
podle přiloženého grafického návrhu a tím zrušení všech
předchozích návazných usnesení proti výstavbě golfu.
Považoval bych za korektní, že takovýto závažný bod
bude férově a regulérně předložen sedm dní předem jako
řádný bod programu na jednání zastupitelstva. A ne opět
jako mimořádný bod teprve až na jednání. Na předloženém výkresu shledávám skutečnosti, které považuji
za technicky nepřijatelné. Vznáším následující připomínky. Jamka hřiště č.1 je svým okrajem zakreslena
ve vzdálenosti jen ca 25 m od železniční tratě. Stejně
jamka č.9 je zakreslena v obdobné vzdálenosti od dětského hřiště a od restaurace. Hřištěm č. 4 a 7 prochází turistická trasa. Hřiště č.4, 5, 6 a část sedmičky jsou
zakreslena ve vyhlášené Natuře 2000, včetně nové vodní
plochy. Přiznávám se, že žasnu nad předložením takto
technicky nepřijatelného záměru zastupitelstvu ke schválení. A že právě takovýto záměr oslovuje mimo jiných
pana JUDr. Duška a pana MUDr. Brabence a že jsou
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ochotni dokonce pro něj zvednout ruku. Naštěstí ani napodruhé nebyl návrh pana doc.Turka schválen, když pro
se našly jen čtyři hlasy. Odsouhlasení by v podstatě znamenalo změnu stanoviska klánovické radnice ve prospěch
výstavby golfového areálu na úkor Klánovického lesa.
Na pořad jednání přichází mnou řádně a včas předložený návrh, aby zastupitelstvo až do vyhlášení výsledků
referenda nevydalo rozhodnutí týkající se výstavby golfového areálu v Klánovicích. Uvádím mj., že zastupitelé jsou
povinni naslouchat hlasu většiny občanů nejen před volbami, ale i po celou dobu trvání mandátu. Dále argumentuji, aby mohlo dojít ke zjištění skutečného zájmu občanů,
pak za optimální řešení nutno považovat vyhlášení místního referenda. A připomínám slib zastupitele, že bude
vykonávat svou funkci v zájmu občanů. S tímto návrhem
na pozastavení rozhodování ve věci výstavby golfového
areálu v Klánovicích do doby vyhlášení výsledků referenda nesouhlasí mimo jiných pan JUDr. Dušek a pan
MUDr. Brabenec. Na můj dotaz na společnost Telfin,
u které pracuje pan JUDr. Dušek, která má v pracovní
náplni i lobbing, mj. „poradenství ve věcech žádoucího vývoje veřejného mínění“, interpretace informací ovlivňujících vztah relevantní části veřejnosti k investičnímu
záměru atd., zda se u této společnosti nevyskytuje nyní
zakázka od FGRP, mi byla sdělena negativní odpověď.
Jelikož pan Karban se vzdal funkce koordinátora Klánovického zpravodaje, bylo jednáno o jeho nástupci. Protože jako jediná městská část z pražských 57 máme
usnesení, že koordinátorem musí být pouze zastupitel,
řešení se nenachází. Jak je známo, toto usnesení navrhl
loni pan JUDr. Dušek. V návaznosti na inzerci společnosti
FGRP v Klánovickém zpravodaji jsem upozornil, že dne
18. 5. 2009 mi osobně vedoucí stavebního odboru
v Újezdě n.Lesy pan Kupr sdělil, že užívání přestavěné
klubovny dosud nebylo jimi povoleno.
K těmto několika informacím z jednání zastupitelstva
je třeba i uvést, že dočasné předsednictví finančního výboru se nabídl nakonec převzít předseda ODS pan
Ing. Soukup, což bylo jednomyslně odhlasováno.
Závěrem tohoto mého příspěvku chci říci, že máme
sice „holé ruce“, ale na rozdíl od investora a jeho lobbistů je za námi výrazná většina občanů, což se potvrdilo v zajištění potřebných podpisů nutných k vyhlášení
referenda. Jelikož jsem se také podílel na této akci, tak
z řady nesčetných setkání se spoluobčany jsem nabyl
jednoznačného přesvědčení, že klánovičtí občané nejsou žádné „korouhvičky“. A jestli např. pro pana
JUDr. Duška je problém investic do Klánovic v oblasti
„Sophiina volba“ jak píše v KZ, tak jsem přesvědčen, že
většina klánovických občanů má jinou hrdost a jiný názor
na demokracii. Mně, na rozdíl od pana JUDr. Duška,
současné některé názory připomínají spíše dobu nedávno minulou „vstupte do JZD a my vám opravíme vozovku …“. Ale tak hluboce snad neklesneme.
A nezapomínejme taky na slova paní Bažantové, když
na dotaz redaktora Reflexu v č.30/05: „...nebylo by lepší
přijít s návrhem na menší devítijamkové hřiště …“ odpověděla jednoznačně: „Nebylo, je to nerentabilní.“ !!!
Ladislav Hrabal
zastupitel MČ Praha-Klánovice
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Poděkování Jiřímu Karbanovi
Člen zastupitelstva pan Jiří Karban se rozhodl dne
13. 5. 2009 rezignovat na funkci koordinátora Klánovického
zpravodaje. Zastupitelstvo ocenilo jeho přínos a vyslovilo
poděkování za jeho profesionálně odvedenou práci.
Pod vedením Jiřího Karbana se Klánovický zpravodaj stal
objektivním a otevřeným veřejnoprávním periodikem a dosáhl pravděpodobně nejvyšší úrovně v celé jeho dosavadní
historii.
David Dušek

Lesogolfová polemika

Klánovická volba
Místostarosta naší městské části JUDr. David Dušek
napsal do Klánovického zpravodaje č. 5/2009 zajímavý
článek nazvaný „Klánovická Sophiina volba?“. David,
coby můj bývalý spolužák z právnické fakulty, v něm názorně předvedl jednu z hlavních dovedností právnického
řemesla: pomocí zdánlivě racionálních argumentů vytvořit půdu pro jakýkoli možný závěr. Nepřímo, nicméně zřetelně v něm vyjádřil zhruba následující sdělení: Klánovice
jsou prý pod vlivem „vnějšího politického prostředí“ postaveny před nesnadnou „Sophiinu volbu“. Buď ustoupí ve
svém dosavadním odporu proti výstavbě golfového hřiště
v Klánovickém lese a nechají si tam postavit „malé“ devítijamkové hřiště. Nebo budou i nadále stagnovat a nedostanou peníze na rekonstrukci školních budov, ulic, tělocvičny,
nádraží apod. David prý zatím neví, jak se rozhodne a kterou z těchto dvou skupin vzájemně kolidujících priorit
upřednostní a kterou obětuje.
Situace, do které se Klánovice pod vlivem „vnějšího
politického prostředí“ dostaly, vskutku v něčem připomíná
vydírání. Ale přirovnávat to k Sophiině volbě, kdy se matka
Sophia rozhodovala o tom, zda a jak zachrání životy
svých dvou dětí před smrtí v nacistických lágrech, je trochu přitažené za vlasy. To je myslím první chyba, které se
David Dušek ve svém článku dopustil. V naší (klánovické)
volbě jde totiž jen o to, abychom si stáli i nadále pevně
za svým a vytrvali v legitimním odporu proti výstavbě golfového hřiště, které do našeho lesa zkrátka nepatří.
V tento moment je totiž záchrana Klánovického lesa a ve
svých důsledcích i poklidného života v naší rezidenční
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Klánovická ODS opětovně vyzývá politické reprezentanty, odborníky a dobrovolníky, kteří se podílejí na veřejném životě v Klánovicích k hledání společných témat,
k respektu a k úctě. Nereálné volební sliby, provokativní
představení nahých slečen a krvácejích mladíků a zjednodušená politická hesla mohou vést k volební výhře, ale dobrým sousedských vztahům tento přístup neprospívá.
Lepší Klánovice musíme hledat v systematickém hledání
dobrých řešení, v odbornosti a korektnosti. Nenechme opětovně za sebe mluvit emoce, pojďme hledat společné priority budoucího rozvoje, hledejme řešení pro nový podchod,
občanskou vybavenost a další záležitosti, které nás trápí.
Petr Soukup,
Autor je předsedou místního sdružení ODS Klánovice
čtvrti tou rozhodující prioritou, protože její ztráta by byla
nevratná. Zatímco ty ostatní priority, jako je rekonstrukce
školy, ulic, tělocvičny apod., nepochybně mohou ještě nějaký čas počkat. Však ono se to „vnější politické prostředí“
za nějaký čas změní, třeba tím, že přijde k rozumu, anebo
tím, že si zvolíme jiné jeho reprezentanty. Kromě toho, že
bychom v Klánovicích nějak výrazně ekonomicky strádali, se opravdu říci nedá. A to je druhá chyba Davidova
článku: srovnává nesrovnatelné.
Ovšem nejzávažnější chyba, které se David Dušek
jako politik ve svém článku dopustil, je, že vůbec připustil
možnost, že bychom se (v nikterak mimořádné situaci)
mohli nechat vydírat a zplichtit v zásadní otázce kompromis v podobě „malého“ devítijamkového hřiště. Jak totiž
říkal TGM, kompromisy v zásadních otázkách dělat nelze.
Myslím, že Klánovice nejsou v jednoduché situaci
a mají před sebou důležitou volbu. Není to ale extrémní
Sophiina volba mezi životem a smrtí vlastních dětí, ale
standardní politická volba v pluralitní demokracii mezi únavnou obhajobou strategických hodnot, či laciným kompromisem. A já myslím, že se Klánovice rozhodnou správně.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
advokát a vysokoškolský učitel

Místní referendum, aneb proč se
v Klánovicích nedaří odbornosti
Místní referedum je prvkem přímé demokracie. V místním referendu obyvatelé mohou rozhodovat o mnohých
otázkách. Postup a podmínky pro vypsání místního referenda řídí předeším zákon č. 22/2004 Sb.. Tento zákon
upravuje i otázky, které nemohou být v místním referendu
rozhodovány. V referendu nelze rozhodovat o místních
poplatcích, o jmenování a odvolávání starosty, místní referendum nemůže rozhodnout v otázkách, které jsou předmětem správního řízení.
Náklady na konání místního referenda hradí Městská
část ze svého rozpočtu. Náklady referenda se pohybují
v řádek desetitísíců.
Podnět ke konání místního referenda k otázce obnovy
golfu přichází pozdě a konání referenda nemůže zásadním způsobem ovlivnit správní řízení, které ve věci obnovy golfu probíhá. Dotčené orgány státní správy
rozhodují ve správním řízení podle zákona, který umožňuje projednání všech relevantních podnětů klánovických
občanů a občanských sdružení objektivním způsobem.

Golfové hřiště může vzniknout.
Na okraji lesa.
Nové obsazení klánovické radnice v čele s panem starostou Jaroslavem Losertem je podle všeho nakloněno
souhlasu s výstavbou devítijamkového hřistě v klánovickém lese. Pokud by s tímto řešením radnice souhlasila,
nebude to pro velkou část klánovických občanů výrazem
kompromisu, ale podlehnutí tlaku pražského magistrátu,
který do „zlomení radnice” zastavil budování dopravní
infrastruktury v Klánovicích, a dravé skupině zastánců
obnovení golfu.
Existuje řešení, které by oba tábory usmířilo? Je možnost, že by se do Klánovic vrátil golf a přitom neutrpěl klánovický les, který má nejen obrovský význam pro celou Prahu?
Ano, ta možnost tady existuje, je velice jednoduchá
a je zarážející, že ji ještě nikdo nenavrhl. Golgfové hřistě
může být bez kácení a zasahování do vzácné přírodní lokality celopražského významu postaveno, sice nikoli uprostřed lesa, ale na jeho okraji, na loukách, které obklopují
Klánovický les směrem k Běchovicím.
Se stávajícím areálem může být tato část, klidně třeba
osmnáctijamkové hřiště, propojena citlivě zpevněnou cestou, po níž mohou golfisty od klubovny a cvičných ploch
vozit, jak by se na tiché lesní prostředí slušelo, třeba koňské bryčky. Cesta na hřistě by nezabrala více než patnáct
minut a bylo by to jistě patnáct minut velice příjemných.
A pokud se by se golfisté chovali ohleduplně, nikoho by to
nerušilo.
Bylo by to exkluzivní, romantické, klubovna a cvičné
plochy kolem ní by dál mohly sloužit svému účelu, vybu-
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dování hřiště na loukách za lesem by bylo navíc mnohem
levnější. A klánovičtí a nejen klánovičtí občané by mohli
mít oprávněný pocit, že byl dosažen skutečný kompromis
a nikoli, že byla podepsána kapitulace. Pokud chtějí golfisté hrát golf mermomocí v lese, což chtějí, nikdo jim jistě
nebude bránit, aby si kolem svého hřiště les vysázeli
a místo kácení by tak příkladně rozšířili plochu Klánovického lesa.
Bylo by to řešení, které by uspokojilo téměř všechny,
řešení, které není ve světě na mnoha golfových plochách
ničím neobvyklým.
Byl by kompromis, které by byl hoden jména Jana Masaryka, jež u zrodu poválečného hřiště stál a bývalého vicepremiéra Alexandra Vondry, s nímž jsou dnešní snahy
o obnovení golfu v kuloárech spojovány.
Luboš Palata

Podpisy pro referendum
V minulých dnech proběhlo sbírání podpisů, jehož účelem bylo získat potřebný počet hlasů, aby mohlo být vyhlášeno referendum o Klánovickém lese a golfovém hřišti.
Několik nás, kteří zajišťovali tuto akci mělo za úkol nasbírat
tolik souhlasných podpisů, aby to stačilo k vyhlášení referenda v Klánovicích.
Otázkou bylo, zda se nám podaří stanovené číslo splnit.
Je známo, že obchodní společnost FGRP a její příznivci
nesouhlasí s referendem. Jelikož členové ODS nadále podporují výstavbu golfového hřiště, jak dokazuje její místopředseda a zastupitel doc.Turek, bylo zřejmé, že se
od nich souhlas nezíská. Pak je skupina občanů, která se
nezajímá o golf ani o les. Věřili jsme, že ti, kteří již jednou
v komunálních volbách hlasovali pro Klánovický les, mohou
referendum podpořit. To se i stalo, a svým souhlasem rozhodli, že důležitá podmínka pro referendum byla splněna.
Přímé setkání s občany, které jsme většinou osobně
neznali, bylo pro nás výjimečné a zajímavé. Nevěděli jsme
totiž, jaká bude jejich reakce, když je oslovíme. Byli jsme
až nečekaně příjemně překvapeni a potěšeni , jak nás velká
většina z nich přijala a někteří nám ochotně, bez zaváhání
souhlas podepsali. A jinde jsme v přátelské debatě poznali
názory, které směřovaly k záchraně Klánovického lesa.
Objektivně je správné uvést, že jsme byli i odmítnuti
a odcházeli bez podpisu.
Již čtyři roky se bojuje o zachování Klánovického lesa
v jeho celistvosti. Postoj primátora Béma s magistrátem
hl.m. Prahy, Lesy ČR a současné chování tří zastupitelů,
mohlo negativně zapůsobit na občanskou aktivitu. Není
tomu tak. Při našem osobním setkání se stovkami občanů
jsme zaznamenali zásadní věc - a to, že se občané stále
zajímají o klánovický les.
Občanská aktivita je velkou překážkou pro ty, kteří se
snaží svými obchodními zájmy změnit Klánovický les ve svůj
prospěch. Občané mají hlavní zásluhu, že se jim to nedaří.
Velmi důležitou a možná rozhodující občanskou aktivitou
bude referendum, ve kterém se mohou lidé svobodně
rozhodnout co je pro ně důležitější – golfové hřiště, nebo
Klánovický les.
Referendum souvisí také přímo s Klánovicemi, neboť
ony jsou nedílnou součástí svého lesa.
Vladimír Štuller
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Rizika parkování v Klánovicích
Místa k parkování u klánovického nádraží je málo, to
zjistí každý, kdo přijede zaparkovat po ránu trochu později.
Plechovky stojí po všech okolních ulicích a hledají každou
skulinku, kam se vmezeřit. Že je lepší, když lidé jezdí
do centra Prahy raději vlakem než autem, je nabíledni,
i když se pak ulicemi u nádraží nedá projet. Já sám jezdím autem do centra výjimečně a pokud to není nutné, tak
i jinam do Prahy k smrti nerad. Jedu raději MHD.
Jedním z míst, kde auta parkují, a to neustále, je i záliv v ulici Bydžovské, kde běžně stojí dva až tři vozy.
A právě tam někdo dostane lísteček, který se nazývá
„Výzva pro osobu podezřelou ze spáchání přestupku“,
popis jednání „stání ve vjezdu“. Je pravdou, že v plotě
jsou vrata na pozemek, sousedící s restaurací U Dašů.
Ale zároveň je tam vysoký práh, přes který přejede tak
maximálně Hummer, a evidentně podle stavu tohoto prahu
tam žádný Hummer nikdy nejezdí, pozemek se jeví dlouhodobě nepoužívaný. Pokud tedy v zálivu zoufalý řidič
zaparkuje, opravdu by mě zajímalo, koho ve vjezdu omezí.
Nenavádím zde nikoho, aby pravidelně zaparkoval před cizími vraty, ale pokud tedy dostanu výzvu pro parkování
ve vjezdu, tak by to měl být vjezd s parametry vjezdu.
Možná si stěžoval majitel pozemku č.p. 336/2, kterým je
ke dni 13.5.09 podle katastru nemovitostí Svaz českých
a moravských spotřebních družstev, se sídlem U Rajské
zahrady 1912/3, Praha, Žižkov, že mu parkující vozidla
stíní pěkná vrata.
Druhá příhoda, zase u nádraží. Jdu podpořit klánovické podnikatele a chci se naobědvat U Dašů. Dobrý
podnik, dobré, lehce atypické polední menu, ale kde zaparkovat? Mohu jít pěšky 1,5 km a o to víc mi vytráví,
ale neudělal jsem to. Zaparkuji ve škvírce a jedno kolo,
možná 1,5 kola je na trávě (záměrně nepíši na trávníku)
v nezřetelné hranici mezi ještě zeleným a ještě nezpevněným. Nikomu a ničemu nepřekážím, prostě jsem nechtěl stát jako všichni ostatní hladovci Dašům přímo před
dveřmi na chodníku. Byla to chyba a po obědě mě čeká
lísteček „Výzva .....“, tentokrát stání na zeleném pásu.
Oběd se mi prodražil o cestu na Černý Most a zaplacení
100 Kč pokuty. Přestože chyběl fotodokument (nějak se digitálně nepovedl), ale za ty peníze, kdo by se hádal, pane
řidiči. Je tu ale jedno velké ALE. Zkusili se naši městští
policisté projít (projet) někdy po Klánovicích a sledovat
stání na trávě? Třeba na Počernicku, v chatových oblastech, ale i jinde. Auta na trávě stojí skoro vždy. Každou
chvíli stojí na trávě/chodníku i služební vozidlo MP při kontrolách vozidel na výjezdu do Šestajovic.
Oba případy jsou banalita, v podstatě hlouposti, ale
dovedou otrávit, protože se nestalo vůbec nic, co by někomu uškodilo a je to pro postiženého jen ztráta času,
o penězích (pardon, nepřímém zdanění) nemluvě. Městskou policii v Klánovicích považuji za přínos pro bezpečnost a pořádek v obci, jednoznačně pozitivní bylo zabránění průjezdů kamionů přes Klánovice a zklidnění provozu
v obci. Rezervy jsou ještě v kontrole dodržování veřejného
pořádku, ale o tom možná někdy jindy. Tak bych prosil jen
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o jedno. Zkuste vždy rozlišit mezi tím, co je opravdu důležité a zásadní, a co banální, abyste přispěli svojí činností
k naplnění hesla, které jsem zahlédl v tomto zpravodaji;
„Klánovice – nejlepší místo pro život“.
Ing. Karel Matějka

Místní organizace Svazu tělesně
postižených v Klánovicích
V průběhu l. pololetí tohoto roku jsme i přes technické
nástrahy v našem klubu (delší oprava vodovodních trubek
a menší potopa vzniklá následkem opravy prasklé vody) pravidelně cvičili a schůzovali. Naše pondělí besedy byly bohatě
navštěvovány, témata jako „příprava zahrady na jaro“ nebo
„cesta sibiřskou magistrálou“se setkala s velkým zájmem. Obě
besedy byly zajištěny svépomocí našimi členkami.
Pravidelně měsíčně jsme absolvovali návštěvy divadelních představení, dopravu autobusem do Vinohradského divadla nám podvakrát sponzorsky zajistil člen klánovické ODS
ing. Zdirad Pekárek a jeho TECHNISERV Engineering, s.r.o.,
za což mu tímto velice děkujeme. Nebyl to však jediný náš
dárce v tomto období, pěkné odpoledne nám připravil
Forest Golf Resort Praha, a.s., toto pozvání jsme využili
k uspořádání naší výroční členské schůze. Největším naším
sponzorem však zůstává ČEPS, a.s., jehož příspěvek nám
umožňuje realizovat naše rekondiční ozdravné pobyty pro
větší počet členů, než bychom mohli učinit z dotace
od ústředí STP v Karlíně. Příspěvek z rozpočtu MČ Klánovice je určen na režijní náklady našeho klubu a další základní
činnost. Bez této veškeré pomoci bychom nemohli naší činnost realizovat a všech našich pomocníků si velice vážíme.
Na závěr tohoto pololetí realizujeme pravidelný jednodenní výlet, tentokrát do Kutné Hory s naší oblíbenou
průvodkyní p. Bískovou a ještě nás čekají dva ozdravné pobyty, nejprve koncem května na Štikově u Nové Paky a koncem června na Slovensku v Liptov. Jánu.
Po tak bohaté činnosti přeji proto všem členům klidné
prázdniny k nabrání dalších sil a elánu, abychom se začátkem září zase všichni sešli v plné síle.
Olga Paplhamová
předsedkyně MO STP

Čarodějnice přilétly
do mateřské školky

Čarodějnice v klánovické máteřské školce jsme si nenechali ujít, tak jako každý rok. Díky hezkému programu,
o který se postaral pan Vojtěch, i slunečnému počasí, do zahrady u školky dorazilo přes 100 dětí s rodiči. A bylo opravdu proč na akci přijít. Na návštěvníky v kostýmech čarodějnic
i v civilu čekal hudební program, slavnostní zapálení ohně,
čarodějnice nejstrašidelnější i tradiční opékání buřtíků.
Díky patři především maminkám, které se postaraly o přípravu hranice, a následně i tatíkům, kteří se starali vzorně
o oheň. Myslím, že všem udělalo radost i malé občerstvení,
připravené Danou Radimovou za školku. Všem moc děkujeme a těšíme se příští rok, jak si to zase užijeme.
Text a foto: Karolina Cichoňová

Club 2002
Jarní večer hudby a poezie.
Setkání 21. dubna bylo věnováno přicházejícímu jaru.
Na ukázkách hudby i poezie jsme viděli – či spíše slyšeli
– jak nástup „lásky času“ opěvovali mnozí naši básníci
a naši i zahraniční hudební skladatelé. Básně přednesla
paní Věra Brabencová, hudební ukázky zajistila firma
„Suchánek a syn“ – Jiří starší ukázky vybral a opatřil
průvodním slovem, Jiří mladší zajistil jejich dokonalou
reprodukci hi-fi technikou. V příjemném prostředí místní
knihovny jsme se mohli znovu přesvědčit, že již po staletí
dává probouzející se příroda umělcům sílu i inspiraci
k oslavě života.
Tomáš Ruda
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Kronika
svědek naší minulosti

S rokem 2008 se Club 2002 rozloučil zajímavým
adventním pořadem. Otec a syn Jiří Suchánkovi připravili pro hosty klubu výklad reprodukcí českých klasických pochodů. Na jaro roku 2009 přislíbili pokračování tohoto zajímavého tématu. Club 2002 připravil
i program Pákistán objektivem a slovem Dalibora Guta.
Foto: ing. Jaroslav Losert

Ottův slovník naučný
Koncem loňského roku prof. Libor Pátý za pomoci
své paní, prof. Ludmily Eckertové, představil a poutavým způsobem objasnil vznik, význam a historii stěžejního díla české encyklopedické kultury - Ottova
slovníku naučného. K dispozici přítomným byly i zajímavé knižní exponáty jeho edice.

Chceme-li se vyvarovat chyb v budoucnosti, měli bychom se poučit z minulosti, říká se. Je to velká pravda, ale
člověk je tvor často nepoučitelný. Abychom se mohli nejen poučit, ale i podívat se do minulosti míst, ve kterých
žijeme, a lidí, se kterými žijeme, jsou zde obecní kroniky.
Ta naše klánovická má již několik knih. Nejstarší se bohužel ztratila. Prvním kronikářem byl pan Justin V. Prášek,
historiograf a autor několika vědeckých knih z Brandýsa
nad Labem, který kroniku psal od roku 1920.V roce 1929
pokračoval v psaní pan učitel Jaroslav Laušman, který
kroniku vedl až do roku 1967, tedy neuvěřitelných 38 let.
Pro mě opravdu neuvěřitelných, protože teprve teď jsem
schopná ocenit práci, která je pro tvorbu kroniky potřebná.
A to už mám k dispozici internet a místní tisk. A písmo,
kterým pan učitel psal, skutečný krasopis, umí dnes už jen
počítač. Je ohromně zajímavé pročítat si třeba o letech válečných či poválečných.V letech 1968 – 1971 psal kroniku
pan učitel Vojtěch Horák. Potom je bohužel až do roku
1988 odmlka. V témže roce se psaní ujal pan učitel Karel
Kinšt, který se dle možností snažil chybějící roky doplnit.
Informace získával z archivu místního národního výboru
a jeho výročních zpráv a z paměti své i jiných občanů.
Pan Kinšt vedl kroniku úctyhodných osmnáct let.V roce
2006 jsem ji převzala já a snažím se pokračovat v práci
svých předchůdců. V kronice lze nalézt informace o počasí, významných událostech ve světě a v ČR v předchozím roce. Zajímavé jsou demografické údaje z obce,
tedy narození, úmrtí, svatby a rozvody a významná jubilea našich občanů. Dále zápisy z jednání zastupitelstva
a samozřejmě informace o dění v obci za uplynulý rok.
Pokud má kdokoli zájem nahlédnout do kronik, může
se se mnou domluvit na termínu. Stačí, když zavoláte
do místní základní školy, kde působím. Stejně tak, pokud
by někdo měl něco zajímavého, co by kroniku obohatilo,
budu ráda za poskytnuté materiály. Jednou do nich budou
nahlížet i naši potomci, kteří se snad už budou chtít poučit
z minulosti.
Jolana Fuchsová, kronikářka a učitelka

Dětský rybářský kroužek
Ohlédnutí za rokem 2008
V loňském roce pokročil náš kroužek opět o velký kus
dopředu. Podařilo se nám probojovat se do nominačního
družstva reprezentace v LRU na plavanou v kategorii U14.
Na soustředěních a nominačních závodech jsme od státního trenéra reprezentace a jeho asistentů získali mnoho
nových a velice důležitých informací, které jsme postupně na závodech využívali. Nový pro nás byl lov odhozovým
prutem včetně přípravy a vázání sestav a také jsme se naučili nové druhy, způsoby přípravy a používání krmení.
Účastnili jsme se Mi ČR v LRU na plavanou a dalších
17 závodů po celé republice, které byly bodované do celostátního žebříčku LRU na plavanou. Devět závodů se počítalo do nominace pro reprezentaci, dva závody byly mezinárodních GP, šest závodů bylo součástí KP. Navíc jsme
byli na třech závodech pořádaných MO. Celkem jsme zís-
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kali 4 poháry za první místa, 2 poháry za druhá místa a 2
poháry za třetí místa, dále jsme získali 4 zlaté medaile,
4 stříbrné a 6 bronzových

UMÍSTĚNÍ:
Celkem v Krajských přeborech 2008 obsadili
V KATEGORII U14:
Radek Řehák
2. místo
Tomáš Řehák
4. místo
Kryštof Macholda
7. místo
V KATEGORII U18:
Tomáš Kasal
Richard Weber
Celkem v celostátním žebříčku 2008
V KATEGORII U14:
Tomáš Řehák
- nominace na MS v Portugalsku
Řehák Řehák
- nominace na MS v Portugalsku
Kryštof Macholda
V KATEGORII U18:
Tomáš Kasal
Richard Weber

4. místo
5. místo

4. místo
7. místo
35. místo
21. místo
37. místo

Putovní pohár za nejlepšího kadeta Prahy podle celostátního žebříčku získal Řehák Tomáš.
Rádi bychom chtěli poděkovat za finanční podporu, bez
které by náš kroužek nemohl fungovat, Městské části Praha Klánovice, společnosti Forest Golf Resort Praha,
MO ČRS Žižkov II. a MS ČRS Klánovice.
Foto: ing. Jaroslav Losert
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Modrý den
v Klánovicích
Neděle 17. května se nesla ve
znamení modré. Modrá obloha bez
jediného mráčku s modrými balonky,
které občas ulétly dětem, účastnících
se Modrého dne na fotbalovém hřišti
v Klánovicích, kde se v krásném nedělním
odpoledni sešlo asi 300 lidí.
Modrý den byl určen především dětem.
Ty absolvovaly sportovní disciplíny ve dvou kategoriích - mladší (do 6 ti let) sbíraly razítka
za absolvování disciplín, která později vyměnily
za diplom a sladkou odměnu. Starší děti (7-12 let)
mezi sebou soutěžily např. v hodu šipkami do terče
nebo ve shazování plechovek tenisákem. První 3 místa
obsadilo hned 8 dětí, které za obrovské slávy dostaly
velmi ceněné medaile, diplomy a samozřejmě něco
na zub.
Po utkání jednotlivců ve sportovních disciplínách
pak bojovala celá mužstva – a to ve fotbalovém turnaji
osmiletých žáků. Za mohutné podpory poslance
Mgr. Daniela Rovana a přítomných starostů všech zúčastněných obcí – tedy Ing. Jaroslav Loserta za Klánovice, Ing. Ondřeje Martana za Běchovice, pana Zbyňka
Richtera za Dolní Počernice a paní místostarostky
MUDr. Zuzany Dastychové za Újezd nad Lesy, začal
boj o putovní pohár. Ten nakonec získal tým Dolních
Počernic, domácí Klánovice skončily třetí.
K dobré náladě přispěla svým vystoupením skupina
Péro za kloboukem i pečené dobroty z domácí dílny organizátorů, členů klánovické ODS.
Předseda klánovických občanských demokratů
k tomu říká: „Tato akce byla první svého druhu organizovaná politickou stranou v Klánovicích. Pevně doufáme, že se nám podařilo ukázat, že jsme týmem lidí,
kteří umí nejen diskutovat o politických a jiných tématech, ale také bavit se a organizovat zábavu pro jiné.
Chtěl bych poděkovat všem členům a partnerům, ale
hlavně dobrovolníkům z řad našich přátel a příznivců,
bez kterých by se tato organizačně náročná akce nemohla uskutečnit.“
Text a foto: Martina Petráčková
Členka MR ODS Klánovice
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Sport

Naděje umírá poslední
Jak si v posledních týdnech vedly týmy FK Klánovice?
Budeme se v roce stých narozenin zdejšího fotbalu radovat alespoň z jednoho postupu do vyšší soutěže? Na tuto
otázku si definitivně odpovíme až v příštím vydání KZ.
A-mužstvo (I.B třída), které mělo ještě nedávno postupové ambice, podává nepřesvědčivé výkony. Na půdě
Prosexu podlehlo 0:2, poté sice doma zdolalo béčko
Junioru 2:1, ale v následujícím utkání v Dubči prohrálo
s tamní rezervou 2:5, čímž si značně zkomplikovalo situaci. Čeho se dočkáme v posledních kolech vyrovnané
soutěže? B-mužstvo (III.třída) stále udržuje kontakt se
špicí tabulky. Na Infernu vyhrálo 4:2, poté doma odevzdalo body týmu ze Záběhlic (1:2) avšak o týden později
deklasovalo Radlice na jejich půdě 8:0. V závěru soutěže
by se naši hráči ještě mohli vybičovat k překvapivým výkonům a snad i výsledkům. Ostudu určitě nedělají.
Dorostenci (I.třída) doma nestačili na Řeporyje
(1:4), v dalším kole si odvezli příděl z hřiště Tempa
(2:9) a s prohrou se vrátili také z Radotína (1:3). Kolik
bodů naši mladíci získají v závěrečných kolech? Starší
žáci (I.třída) vyhráli v Přední Kopanině 2:0, doma
podlehli Stodůlkám 1:4 a v dalším domácím utkání
zdolali Střešovice B jen těsně 1:0. Boj kousek nad sestupovou propastí bude ještě dramatický. Mladší žáci
(II.třída) na hřišti týmu Háje C uhráli bod (4:4), pak
doma zdolali Chodov 5:3 a poté na klánovické půdě plichtili s týmem PSK Union 4:4. Naše mužstvo se tak posunulo blíž ke středu tabulky. Starší přípravka (II.třída)
si poradila venku s rezervou Uhříněvsi (4:0), na domácím
hřišti převálcovala Dolní Počernice 9:1 a vítězný zápas
odehrála také na hřišti Pragy (3:2). Druhá příčka v soutěži, jen bod za vedoucím Třeboradicemi, dávala jisté
naděje. Mladší přípravka (II.třída) doma nestačila
na Kyje (1:2), venku prohrála s béčkem Podolí 0:5
avšak v domácím derby s Běchovicemi si naši kluci spravili chuť výsledkem 5:0. Stále se pohybují v „klidném“
středu tabulky.
Nábor dětí, který se na klánovickém hřišti konal
v květnu, byl podle sdělení trenérky Aleny Royston úspěšný. „Máme šestnáct nových dětí. Z toho tři dívky
ve věku devět, sedm a necelých šest let. Všechny ostatní
děti jsou ročníky 2003 a 2004,“ sdělila na dotaz KZ.
Výsledky utkání, která se hrála až po uzávěrce tohoto
vydání, najdete jako obvykle na www.fkklanovice.cz.
Jiří Karban

Běh naděje
Smutný a dojemný příběh Terryho Foxe zná snad celý
svět. Bohužel Terry Fox svůj běh prohrál a podlehl zákeřné
nemoci. Ale v Klánovicích se běhá dál.
Letos už proběhl jubilejní 10. ročník Běhu naděje a za
krásného počasí své síly měřili běžci i cyklisté. Mezi hosty
byli i zakladatelé-organizátoři Helena Kocourková, Jolana Fuchsová a Jan Kinšt, který nahradil na startu svého
otce Karla Kinšta, jenž se letošního slavnostního ročníku
bohužel nedožil.
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Jiří Suchánek starší, kterého pravidelně vídáme
na projížďce „klánovickými stezkami“ a který celá léta
vedl závod cyklistů, předal žezlo svému synovi Jiřímu
Suchánkovi mladšímu, aby tato krásná tradice měla pokračovatele.
Klánovičtí zastupitelé poděkovali kyticemi paní
Kocourkové a Fuchsové.
Foto: ing. Jaroslav Losert

Naši jubilanti

V červnu oslaví své narozeniny
naši spoluobčané:
-

Cónová Božena

-

Ruda Miroslav

-

Štichová Jiřina

-

Dubská Anna

-

Tůmová Danuška

-

Turek Jiří

Blahopřejeme!!!
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WEB KZ +
Na webových stránkách
Klánovického zpravodaje najdete:
•

Otevřený dopis panu Karbanovi, autor Jiří Křížek

•

Otevřený dopis z ulice v Jehličině, autor Evžen Stöhr

•

Újezdský strom – prohlášení, RNDr. Pavel Roušar

•

Děkuji za zlomový výstup v řešení podchodu, autor
Z. Trojan

•

Klánovická volba, autor JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.

•

Udejte mě hned, autor Jan Nejedlý

•

Lesogolf, autor Mir. Jarolím

•

William Styron a Klánovice, autoři Milan Mansfeld,
Vladimír Sršeň a Václav Švec za NOI Hlas pro Klánovice

•

Vyjádření Aleny Nejedlé

JUBILEJNÍ X. KLÁNOVICKÉ JARNÍ KOLO 2009
Zveme Vás na již desáté setkání přátel cyklistiky, kol, koleček a pohybu vůbec.
Co Vás čeká:
- účastnický list pro děti (je i odběrní poukázkou pro odměnu v cíli)
- lesní okruh s průjezdními kontrolami se soutěžemi
- v cíli pamětní list, odměna
- určeno hlavně pro děti do 12 let
- děti do 10 let v doprovodu rodičů
- povinná přilba
- účast na vlastní nebezpečí

Kdy a kde:

sobota 6. června 2009

start – Klánovice, Martin Wagner, Blešnovská 766, 13:30–14:30 hod.
cíl – tamtéž
Organizují:

WAGNER jízdní kola – prodej, servis
dobrovolníci z řad rodičů a cyklistů
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Stavební práce na úpravách ulic v Klánovicích pokračují
Poslední část ulice Medinské, úsek od sportovní haly Starosty Hanzala až k ulici Plačické byl dokončen a má
nový kabát. Stačí přestřihnout onu pomyslnou pásku.

Placená inzerce

Klánovický zpravodaj
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Hledáte bydlení?
Nabízíte zajímavou službu?
Rádi byste něco prodali?
Inzerujte
v Klánovickém zpravodaji!
PRODÁM ROHOVÝ POZEMEK o výměře 510 m2
v Praze 9–Klánovicích. Pozemek je oplocený v obytné lokalitě
Klánovic, na rozhraní ulic Želkovická a Třebechovická, v blízkosti lesa. Je zde postavena dřevěná a podezděná zahradní chata
(20 m2), dále je tu studna a ovocné stromy. V chatě je zavedená
elektřina, plyn a telefonní síť jsou vyvedeny u plotu pozemku;
ostatní sítě jsou vedeny v bezprostřední blízkosti pozemku
(voda, odpad). Kontakt: Hlaváčková - tel.: 603 762 092
VOLEJTE PROSÍM PO 16,00 HOD.

Česká společnost s mezinárodní působností
hledá asistentku kanceláře v Újezdě nad Lesy
na HPP nebo zkr. prac. úvazek. Požadujeme
dobrou znalost PC – MS Word, Excel, Outlook,
znalost AJ nebo NJ podmínkou, znalost účetního
software výhodou. Svůj životopis posílejte na
uniconsulting@uniconsulting.cz.
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Soukromá mateřská škola

SMÍŠKOV, s.r.o.
v Praze 9-Klánovicích
Vás srdečně zve na

DEN
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
ve čtvrtek 11. června 2009
od 1300 do 1600 h.
Těšíme se na Vás.
www.smiskov-skolka.cz

ZÁPIS do "SMÍŠKOVA"
na školní rok 2009/10 proběhne
18. června od 14 h. - 16 h.

13

Klánovický zpravodaj

6

XVIII. ročník

strana

14

Klánovický zpravodaj

KC trans, s.r.o.
Škvorecká 33, Úvaly
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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
400,- Kč
476,- Kč
písek kopaný
1 m3
písek zásypový
1 m3
300,- Kč
357,- Kč
štěrk 4-8
1 m3
600,- Kč
714,- Kč
štěrk 16-22
1 m3
600,- Kč
714,- Kč
štěrk 32-63 (makadam) 1 m3
580,- Kč
690,20 Kč
440,- Kč
523,60 Kč
kačírek 8-16
1m3
460,- Kč
547,40 Kč
kačírek 22-32
1m3
400,- Kč
476,- Kč
kamenivo 0-4-8-16
1m3
(netříděné)
750,- Kč
892,50 Kč
zahradní kůra (tříděná) 1m3
500,- Kč
595,- Kč
zemina tříděná
1m3
250,- Kč
297,50 Kč
recyklát 32-63
1m3
300,- Kč
357,- Kč
recyklát asfaltový
1m3
350,- Kč
416,50 Kč
zemina netříděná
1m3
580,- Kč
690,20 Kč
kačírek 11-22 (praný) 1m3
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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ZŠ a Praktická škola v Úvalech
přijme od 1. 9. 09 učitelku
(nejlépe se spec.ped., není podmínkou)

a učitele pro dílenské práce chlapců
(i na částečný úvazek). Nabízíme práci
v „rodinné“ atmosféře malé školy.

Tel.: 281 981 244, 739 455 070

KONTEJNERY KRÁL
s uť • od pad • pí s ek • š t ěr k • z em in a • ků r a
př e v o z s t r oj ů • t e r é nn í ú pr av y • na kla dač

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

602 260 264
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587, http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na ČERVEN 2009
Úterý

2. 6. 2009, 18.30

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ DĚTÍ Z VÝTVARNÉ DÍLNY T. MACHOLDOVÉ

Výstavu uvede PaeDr. Michal Černý a potrvá do konce týdne.

Čtvrtek 4. 6. 2009, 19.30
KINO – NEZVANÝ HOST - USA, 2007, 104 minut, od 12 let, titulky, režie: Tom McCarthy.
Film o lásce, afrických bubnech, přátelství napříč rozdílnými kulturami. Walter objeví ve svém bytě, mladý pár. Tarek a Zainab se stali obětí realitního podvodu a najednou
nemají kam jít. Walter jim poskytne dočasný azyl. MFF Moskva - nejlepší herec, MFF Brisbane - cena Interfaith za prosazování humanitárních hodnot
Neděle 7. 6. 2009, 16.00

KINO – NA PŮDĚ - Česko,Slovensko, Japonsko 2009, 74 minut, pohádka, režie: Jiří Barta. Příběh ze staré zaprášené
půdy, kde mají domov odložené hračky, které se tu zabydlely ve starém kufru. Vstupné: 65,-/ os.

Úterý

9. 6.2009,

17.00

Středa

10. 6. 2009, 10.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ DĚTÍ Z VÝTVARNÉHO KROUŽKU ZŠ JIRNY Výstava potrvá do konce týdne.
DĚTSKÉ DIVADLO – O HODNÉM JANKOVI A LÍNÉM VAŠKOVI

Interaktivní pohádka s kreslením a zpíváním.Hraje divadlo Koňmo. Vstupné: 40,-Kč/os.

Čtvrtek 11. 6. 2009, 19.30
KINO – NORMAL - ČR, 2008, drama, 93 min, od 15 let, režie: Julius Ševčík.
Thriller natočený podle skutečného případu sériových vražd, které ve 30. letech minulého století otřásly celou Evropou. Výpravný dobový film zachycuje vražedné
řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho obhájce.
Pátek 12. 6. 2009, 19.30
GRAMOTÉKA - Červnovou gramotéku, tentokrát po stopách blues, povede frontman klánovického Bluesklanu Vlado
Hoffmann. Bluesová struktura jako prazáklad jazzové improvizace? Jak nám tedy půjdou bluesové drinky?
Neděle 14. 6. 2009, 14 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK – KORÁLKOVÁNÍ
poslední předprázdninový kurs. Přijďte si vyrobit svůj originální šperk dle vlastní fantasie a vkusu. Výběr materiálu je veliký. Lektorka Andrea Janotová.
Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Pondělí 15. 6. 2009, 19.30

KINO – PROMĚNY - Itálie/ČR, 2008, drama, 95 minut , režie: Tomáš Řehořek. Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic
společného. Čtyři osudy, které jsou svedeny dohromady. Film Proměny natočil pravděpodobně nejmladší český režisér celovečerního filmu všech dob.

Úterý

16. 6.2009, 19.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY LOUTEK A DŘEVOŘEZEB LUĎKA VONDRY

Absolvent FFUK – Historie vystavuje řezby, loutky a plastiky od r. 1994. Jeho díla jsou v soukromých sbírkách ve Francii, Itálii, Polsku, Japonsku aj. Výstava potrvá
do konce července a je prodejní.

Středa

17. 6. 2009, 19.30

AFRICKÝ VEČER – POVÍDÁNÍ O „EXPEDICI MOZAMBIK 2008“

Poprvé jsme byli v Mozambiku v roce 1993 to znamená hned po občanské válce, která trvala 17 let. V roce 1993 bylo vše zničené. Utrpení války na nás koukalo ze všech
stran stejně jako nebezpečí nášlapových min.Cílem Expedice 2008 bylo poznávat africký život, velice vzdálený našim zvyklostem, navštívit ostrov Ilja de Mosambique a území kmene Makonde známý svým tradičním uměním, pobýt u jezera Niassa a dobýt posvátnou horu Namuli.…a cílem našeho povídání je prožít si s Vámi
„Afriku“ v klánovické Besedě. Majka a Olda Mikušovi

Čtvrtek 18. 6. 2009, 19.30
KINO – GOMORA - Itálie, 2008, drama, 137 min, od 15 let, režie: Matteo Garrone. Brutálně syrová freska líčí s až neuvěřitelnou výstižností, jakými způsoby ovládá neapolská větev mafie zvaná camorra všední život lidí. Festival v Cannes – Velká cena.
Pondělí 22. 6. 2009, 19.30
KINO – OBČAN HAVEL PŘIKULUJE - ČR, 2008, dokument, 93 min, od 15 let, režie: Jan a Adam Novákovi.
Hrají: Václav Havel, Pavel Landovský, Jiřina Bohdalová, Ivan Magor Jirous. Tvůrci dokumentu se vracejí do minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audience.
Zároveň uvádějí diváka do paradoxů podivného světa československé normalizace.
Čtvrtek 25. 6. 2009, 19.30
KINO – BAADER MEINHOF KOMPLEX - Německo, 2008, drama, 150 minut, od 15 let, režie: Uli Edel.
Film líčí smutnou kapitolu moderních dějin západního Německa, které bylo v sedmdesátých letech sužováno vlnou násilností ze strany RAF (Rote Armee Fraktion),
teroristického hnutí bojujícího proti kapitalismu a prosazujících komunistické ideje.
Pátek 26. 6. 2009, 19.30
KONCERT – BLUESBERRY - Legendární hanspaulská kapela, kterou založil Petar Introvič již v roce 1971 dává
při svých koncertech nejen kousky světových mistrů, ale i průřez svého více než třicetiletého repertoiru, kde zazní jak klasické lidové blues, tak i funky i rokovější
skladby v rytmu veselém a radostném.V případě přízně počasí bude koncert v parku KCB. Vstupné: 100,- Kč
Úterý

30. 6. 2009, 19.30
KONCER – LACO DECZI A CELULA NEW YORK - Trumpetista Laco Déczi patří mezi nejvýraznější osobnost
i bývalého československého jazzu. Od roku 1985 žije v USA, kde sestavil s převážně americkými muzikanty soubor Celula New York. Jako bubeník v ní působí i jeho
syn Ladislav "Vajco" Déczi.Décziho hudba je osobitou směsí groovy jazzu a tichomořského folklóru. Českým filmovým divákům je znám především ze svého účinkování ve filmu Kalamita režisérky Věry Chytilové z roku 1981. Vstupné: 270,-Kč, předprodej vstupenek kavárně KCB od 10.6.2009, denně od 16.00 – 22.00 hod.

Více o programu na www.klanovickeforum.cz
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.

KAVÁRNA

otevřena denně od 16.00 – 22.00, o víkendu již od 14.00 – 22.00 nabízí výtečné sicilské espreso, ušlechtilá odrůdová vína a piva z pivovaru Bernard, širokou
škálu kvalitních alkoholických i nealkoholických nápojů, zákusky a zmrzlinu, denní tisk a časopisy, wi-fi zdarma nebo pevné připojení k internetu, dětský koutek.
Přijďte posedět v příjemném parčíku

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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