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ZDARMA

Dne 20. března byla v přítomnosti čestných hostů slavnostně
otevřena rekonstruovaná hasičská zbrojnice v Klánovicích. Reportáž
z této události i zprávy o "běžné" činnosti hasičů najdete uvnitř čísla.
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slovo starosty

Vážení občané Klánovic,
po letošní mírné zimě se k nám nezadržitelně vrátilo
jaro. První dělnice jara vylétly ze svých úlů, a tak brzy
možná mnozí i mladší neodolají ověřit si staré české přísloví - denně lžička medu dělá z dědy neposedu.
Avšak zima se jen tak nevzdala a hned první březnový
víkend nás ještě "navštívila" vichřice, tentokráte jménem
Emma. Bohužel ani ona neušetřila řadu našich stromů,
včetně lípy na hlavní Slavětínské ulici. Padlé stromy operativně, se samozřejmou profesionalitou, opět rozřezávali
a odklízeli naši dobrovolní hasiči v sobotu i v neděli do
pozdních hodin. Zatímco řada z nás jen v televizi shlížela,
jak co kde padá, Vy jste konali, ve svém volném čase,
zadarmo. Vkrádá se otázka - patří takovéto jednání vůbec
ještě do dnešní komerční doby? Kdy se navíc mnozí řídí
pravidlem: co nejméně dělat, ale o to více druhé kritizovat.
Naši hasiči znovu prokázali, že jsou partou opravdových
chlapů, za které mluví činy. Stando, Václave, Pavle, Ivane
a všichni další, děkujeme, vážíme si Vás.
Dne 5. 3. se uskutečnilo odložené setkání klánovických
hasičů s našimi zastupiteli v jejich nové zbrojnici. Hasiči
při této příležitosti seznámili zastupitele blíže se svou činností. Toto setkání ukázalo na potřebu podobných otevřených věcných diskuzí, neboť tam, kde spolu lidé komunikují,
probírají spolu své problémy, se pak lépe hledá společné
dostupné řešení. Úřad i zastupitelé jsou však v pozici, kdy
se snaží, aby se na všechny ty natažené ruce pokud možno spravedlivě a rovnoměrně po nějakém tom "bonbónku" dostalo. Ale těch "bonbónků" bohužel v současné době
příliš na rozdávání není. Takže je to o vzájemné ohleduplnosti, lidském pochopení a nárokování skutečně jen toho
nejpotřebnějšího.
A do třetice k našim hasičům. Dne 20.3. dopoledne byla
slavnostně přestřižena páska naší nové hasičské zbrojnice za účasti zástupce Magistrátu, představitelů Pražských
hasičů, zástupců okolních městských částí, mj. starosty
Horních Počernic pana Lišky, místostarosty pana
JUDr.Duška, zastupitele pana Ing.Loserta, členů Městské
policie, členů našeho dobrovolného hasičského sboru
a některých klánovických občanů. Možno jenom konstatovat, že i v organizaci této akce se naši hasiči představili
v tom nejlepším světle.
Dne 17.3. proběhlo v KC Beseda jubilejní 10. zasedání
zastupitelstva naší městské části. Je tak mj. plněn volební
slib konat alespoň dvě zasedání zastupitelstva v roce
ve veřejných prostorách KC Beseda. O průběhu zasedání
je pojednáno dále v tomto čísle zpravodaje. Osobně bych
se zde zmínil o projednávaném bodu na použití části prostředků z budoucího prodeje budovy V Pátém čp.211 včetně pozemku (Švestkova vila) ve výši 10 mil. Kč na realizaci
stavby Domu chráněného bydlení pro seniory. Osobně
zastávám názor, že každá prosperující společnost by se
měla dokázat přijatelně postarat o své seniory, což by mělo
platit jak pro politiky nahoře, tak dole. Jsem proto rád, že
neprošel protinávrh pana Ing.Kubíčka, aby tento bod
programu nebyl vůbec projednáván. Nakonec však přeci
jenom bylo odsouhlaseno poskytnutí této částky na uvedenou
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stavbu pro seniory s podmínkou, že zbývající potřebné
finance na realizaci Domu chráněného bydlení musí být
z prostředků Magistrátu nebo ČR získány ještě v tomto
roce. Pro mě, který jsem zvyklý bojovat do posledního
míčku, do posledního hvizdu rozhodčího, je to tak přeci
jenom šance v této etické akci v tuto chvíli ještě neskončit.
A za to těm pěti zastupitelům, kteří našli odvahu pro to
zvednout ruku, touto cestou osobně děkuji. A myslím, že
mohu poděkovat i jménem klánovických seniorů. Vždyť na
druhé straně, postoupit tuto stavbu na soukromého investora lze bez ztráty dnes stejně jako za rok. A tímto
rozhodnutím fakticky, jak se říká, "nestahujeme kalhoty,
když není ještě brod na blízku". A také si tím ještě neuzavíráme cestu k prověření dalších možných variant.
Na zasedání se tentokráte dostavili i představitelé společnosti Forest Golf Resort Praha. V závěrečném bodu
programu - stanoviska občanů - si vzal slovo i její předseda představenstva pan Dr.Drbal. Ve svém vystoupení dal
především najevo, že já, pan Ing.Procházka a pan Roušar
nepatříme k jeho oblíbencům. Např. prý především kvůli
našemu podnětu musel přijet na kontrolu úpravy klubovny
vedoucí stavebního odboru úřadu MČ Praha 21. A nejspíš pak především my můžeme za to, že ani FGRP nemůže provádět rekonstrukci, kde dochází mj. k poškození
nosných prvků a k zásahům do vnějšího vzhledu, bez stavebního povolení. Sám se např. podivuji tomu, že může
někdo akceptovat podstatnou změnu kapacity staré golfové klubovny na 300 jídel denně (kapacita odlučovače tuků)
a nepožadovat k tomu alespoň stavební ohlášení. A otázce pana Ing.Procházky, proč chtějí budovat golf na úkor
lesa a ne v jeho okolí, kde je dostatek vhodného prostoru,
se vysvětlení opět nedostalo.
Není bez zajímavosti, že jinak pozorný pan Ing.Šafránek,
který hned kritizuje leckdy i maličkosti, v případech ohňostrojů v bezprostřední blízkosti lesa či v případě nezákonné rekonstrukce klubovny FGRP překvapivě mlčí. Věřím,
že kdyby takto konal úřad, tak to by nejen e-maily jenom
lítaly.
V poslední době jsou opět zvláštní vyjádření dvojice
pan Hladík a pan Ing.Soukup za stranu ODS. Např. uvádět, že úřad staví sportovní halu, nedává smysl. Hala byla
dostavěna už téměř před 4 roky a navíc ji ani nestavěl
klánovický úřad, ale Odbor městského investora. Pan Hladík byl tehdy zastupitelem, tak by si to mohl pamatovat.
Nechci však rozehrávat k novým proklamacím pana Hladíka diskusní ping-pong na stránkách Zpravodaje. Proto
veřejně sděluji, že bych uvítal, kdyby mě pan předseda
Schejbal pozval na veřejnou členskou schůzi klánovické
ODS, kde bych dostal možnost nepravdy pana Hladíka na
základě doložených faktů vyvrátit. Zároveň se domnívám,
že takováto otevřená výměna názorů by jistě napomohla
k vyjasnění řady falešných pomluv a ke zlepšení vzájemné komunikace.
Považuji za vhodné se též zmínit, že novým předsedou klánovické ČSSD se stal pan Václav Švec. Osobně
považuji tuto volbu za velmi šťastnou. Pan Švec se práci
pro Klánovice nijak nevyhýbá. Je členem stavební komise
a kontrolního výboru, má dřívější zkušenosti i s funkcí starosty. Bez jakéhokoliv komplimentu, věřím v dobrou vzájemnou spolupráci a přeji upřímně Václavovi hodně
úspěchů v jeho nelehké činnosti.
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Taky chci říci, že jsem rád, že přes všechny naše problémy dokážeme vnímat i situace, které nedávají dobrou
vizitku dnešnímu světu. Že k 49. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, kdy pak komunisté zničili přes
6000 klášterů a většina mnichů skončila ve vězení, jsme
stejně jako loni a stejně jako i jiné obce a městské části,
dne 10.3. na projev solidarity vyvěsili na našem úřadě
tibetskou státní vlajku.
Vážení spoluobčané, važme si naší svobody, naší demokracie, i když podle našich představ nejsou vždy dokonalé. A jak říkala v posledním čísle Zpravodaje naše
nová zastupitelka paní MUDr. Jágrová: "V naší společnosti je dost hluboce zakořeněná nevšímavost vůči společnému. Věřím ale, že pokud někdo začne, hodně
ostatních se k němu přidá." Zkusme s příchodem jara
odložit tuto pasivitu a vážit si lidí, kteří více udělají než
nakritizují.
Ladislav Hrabal

z jednání zastupitelstva

Zasedání 17. března
Ke svému 10. zasedání v tomto volebním období se
klánovické zastupitelstvo sešlo v kině Beseda 17. března
v počtu 8 členů (omluven doc. Turek) a v přítomnosti dalších asi 20 občanů. Z probíraných bodů vyjímáme:
- V rámci kontroly plnění usnesení z předešlých zasedání bylo oznámeno, že pražský Magistrát zadá
zpracování studie na možnost zbudování parkoviště P+R
u klánovického nádraží. Ing. Losert informoval o závěrech
dopravní komise ohledně parkování u koupaliště
(podrobnější informace ve zprávě Dopravní komise).
- Pan R.Novotný rezignoval na své místo v Kontrolním
výboru. Na návrh starosty zastupitelstvo zvolilo na jeho místo
pí. Ing. Janu Kučerovou, která již pracuje ve školské komisi.
- ZMČ souhlasilo se zřízením věcného břemene (uložení
kabelových sítí) ve prospěch PRE na některé obecní
pozemky a dále předběžně souhlasilo s prodejem pozemku pod podchodem u klánovického nádraží a s pronájmem
po dobu stavebních úprav a se zřízením věcného břemene
na dalších obecních pozemcích v této lokalitě
- Ing. M. Král, provozovatel zahradnictví v prostorách
bývalé Sempry, požádal o pronájem budovy Kolomazné
pece. V objektu chce provozovat informační službu,
půjčovat jízdní kola, v zimě běžky, pořádat ekologickou
osvětu. O pronájem objektu projevila zájem rovněž společnost Neckermann. ZMČ vyjádřilo poměrem hlasů 5:1
(2 se zdrželi) podporu záměru p. Krále s tím, že bude
pečovat rovněž o okolí stavby.
- Starosta navrhl, aby se ZMČ zavázalo, že prostředky
získané zamýšleným prodejem Švestkovy vily (odhadem
cca 10 mil.Kč) využije na stavbu domu chráněného bydlení. Vstřícnost vůči klánovickým seniorům označil za jeden
z nejdůležitějších bodů volebního programu. Dr. Brabenec
upozornil, že uvedená částka náklady na stavbu ani zdaleka nepokryje a že podpora stavby z MHMP v současné
době není pravděpodobná. Ing. Kubíček namítl, že členové ZMČ nedostali pro odpovědné rozhodnutí dostatek

strana

3

kvalitních informací. Dr. Brabenec navrhl úpravu usnesení
v tom smyslu, že peníze budou na uvedený účel použity
pouze v případě, že se do konce letošního roku podaří z jiných
zdrojů získat zbylé potřebné peníze. (6 pro, 2 se zdrželi)
- ZMČ jednomyslně vyhovělo návrhu nájemce restaurace u koupaliště, p. Tomáše Křížka, na snížení nájmu
za loňský duben a květen, kdy provozovnu oproti původním předpokladům nemohl používat. Za uvedené
období uhradí pouze 20% nájemného.
- Po odcizení vozidla Avia s kontejnerovým nosičem se
odvoz kontejnerů zajišťuje smluvními dopravci, což je cenově
nevýhodné. Starosta navrhl uzavřít smlouvu se společností Nova-Auto na leasing vozidla zn. Iveco (akontace
140.300 Kč + 60 měsíčních splátek po 27.956 Kč). Ing.
Kubíček požadoval návrh dopracovat a upřesnit, ZMČ
však 5 hlasy přijalo původní návrh.
- ZMČ schválilo poměrem hlasů 7:1 směrnici pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce o objemu
nad 1 mil. Kč.
- Koncepce rozvoje MČ Klánovice připravená doc. Turkem
byla předložena jednotlivým komisím, které ji doplní v oblasti své působnosti. Komise živ.prostředí již materiál za
svou oblast připravila, starosta ho doporučil jako vzor pro
ostatní komise. Po zahrnutí připomínek komisí bude koncepce předložena občanům prostřednictvím Zpravodaje.
- Ing. Kubíček doporučil pravidelně zařazovat bod "Náměty ke zlepšení stavu MČ". Ohledně situace tzv. Švestkovy
vily bylo oznámeno, že nájemník p. Musil zemřel. Opravy
jeho devastovaného bytu budou hrazeny z dědictví.
- Na jednání vystoupil nájemce areálu koupaliště a kempu p. Cenkr, který informoval, že za uplynulé dva roky
provedli rekonstrukce bazénů, sociálního zázemí, občerstvení a plotu, vybudovali recepci s malým obchůdkem, hřiště pro plážový volejbal a minigolf. Údajná
investice dosáhla výše 15 mil. Kč, z toho 7 mil. směřovalo do nemovitostí v majetku MČ. Kemp se dočkal
velmi dobrého mezinárodního hodnocení (1. v Praze,
3. V ČR). Přestože některé články v KZ informovaly
o údajném porušování nočního klidu návštěvníky kempu, na policii žádné oznámení v tomto smyslu podáno
nebylo. Na letošní rok připravuje nájemce obnovu trávníků v areálu, otevření nového dětského hřiště a parkoviště pro cca 80 aut, které bude sloužit i pro
návštěvníky fotbalového hřiště a restaurace K-club, ta
bude navíc zpřístupněna i přímo z areálu koupaliště.
Na 1. června připravují v kempu program ke Dni dětí.
- V závěrečném vystoupení občanů se ujal slova
představitel Forest Golf Resortu Praha dr. Drbal. Ve
více než půlhodinovém monologu napadal všechny, kdo
kácení lesa kvůli golfu nepodporují, a uvedl, že ani
odpor většiny místních občanů uskutečnění záměru
nemůže odvrátit. Po krátké replice předsedy OSZKL
ing. B.Pocházky pokračovala debata monologem další
představitelky FGRP pí. Bažantové v podobném tónu.
Když po upozornění, že dle jednacího řádu jednotlivé
příspěvky občanů nemají přesáhnout délku tří minut,
odmítla své vystoupení ukončit, bylo jí slovo odňato.
Oba zástupci FGRP poté manifestačně opustili zasedání,
které vzápětí skončilo.
Připravil
Tomáš Ruda
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informace úřadu MČ

Pokuta za nepořádek
na pozemku zvýšena
V přestupný den tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o hl. m. Praze umožňující orgánům městské části uložit fyzické osobě, která neudržuje čistotu
a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a naruší tím vzhled městské části, pokutu až do výše
100.000 Kč, tedy v dvojnásobné výši než doposud. Pokud se tohoto deliktu dopustí právnická osoba nebo
podnikatel, riskuje tak pokutu až do výše 500.000 Kč.
V případě, že právnická osoba nebo podnikatel při výkonu své podnikatelské činnosti znečistí veřejné prostranství, odloží věc mimo vyhrazené místo nebo jinak
naruší vzhled městské části, může zaplatit pokutu až
do výše jednoho milionu korun. Úřad městské části pak
tyto pravomocně uložené pokuty, nejsou-li zaplaceny
dobrovolně, vymáhá cestou exekuce.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

Spalování listí je zakázáno
Poznámka šéfredaktora: Tento příspěvek byl dodán
již do minulého čísla, omylem ho však otiskujeme až
nyní, za což se autorovi i čtenářům omlouvám.
Je tu jaro a s ním doba jarního úklidu. Úřad městské
části Klánovice proto, jako každý rok, upozorňuje, že
pálení listí, trávy, jakož i jiného odpadu ze zeleně
a odpadu vůbec je zakázáno. Tento zákaz je obsažen
v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a jeho
překročení může být dle téhož zákona potrestáno pokutou až do výše 150.000 Kč. Na otevřených ohništích, v zahradních krbech aj. smí být spalováno jen
suché dřevo a dřevěné uhlí. Na dodržování zákazu
spalování odpadu dohlíží Městská policie (tel. 281 918
886, l.156) nebo Úřad městské části (tel. 281 960 216).
Spalování listí a trávy je nežádoucím a zdraví škodlivým jednáním, které bychom neměli tolerovat. Městská část se zároveň snaží vytvářet předpoklady pro
nezávadnou likvidaci tohoto odpadu přistavením kontejnerů na rostlinný odpad.
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Městská část děkuje všem občanům, kteří zákaz
spalování odpadu respektují, a tím napomáhají k udržení
relativně čistého ovzduší v Klánovicích.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

Kontejnery na listí a rostlinný
odpad
Kontejnery na listí a rostlinný odpad budou přistaveny v těchto termínech a na místech:
v sobotu 12. 4. 2008
od 9 hod. do 12 hod. Medinská x Lochenická
od 13 hod. do 16 hod. Lovčická x Malšovická
v sobotu 19.4.2008
od 9 hod. do 12 hod. Přimské nám.
od 13 hod. do 16 hod. Nepasické nám.
Žádáme občany, aby rostlinný odpad neodkládali
již v pátek a okolo místa přistavení kontejnerů udržovali pořádek.
Od letošního března je možné v pracovních dnech
odkládat rostlinný odpad též v ulici Smidarská (bývalá
deponie fy. Naidr) za přítomnosti pracovníka údržby
po předchozím nahlášení na tel. č. 605 272 413 nebo
603 578 405. Podmínkou je vytřídění na větve a rostlinný odpad, který lze kompostovat.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Sběr železného šrotu
Dne 12. 4. 2008 (sobota) bude prováděn sběr železného šrotu. Z důvodu zcizování ukládejte šrot co
nejpozději před odvozem na obvyklých místech (v ul.
Slavětínská u nádraží ČD vedle kontejnerů na tříděný
odpad, na Přimském nám. a v ulici Všestarská u křižovatky s ul. Krovovou u transformátoru). Při nutnosti úklidu těžších kusů nebo většího množství železného šrotu
oznamte adresu na Úřadě MČ Praha-Klánovice na tel.č.
281 960 216, bude zajištěn odvoz. Platí zákaz navážení jiného odpadu!
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ
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informace z výborů a komisí

Z jednání Dopravní komise
10. března
Pracovní skupina Losert, Lukáš, Nyklíček zhodnotila
stav zimní údržby komunikací v MČ Praha-Klánovice.
Starostovi MČ Dopravní komise doporučila prodloužit
smlouvu s firmou Zista za stávajících podmínek
(pohotovost k výjezdu) s doplněním ujednání o zajištění
posypového materiálu. Pro případ větších sněhových
srážek vypustit z údržby část Smidarské mezi Malou
Smidarskou a Slavětínskou vzhledem k současnému
technickému stavu komunikace.
K výstavbě Villa parku Klánovice - zástavbě na k.ú.
Horní Počernice požaduje:
* Dopravní obsluha stavby, včetně přesunu stavební
techniky, v žádném případě nesmí využívat místní
komunikace Klánovic
* Další jednání vést tak, aby investor zajistil výstavbu
části "Jižní tangenty" mezi intravilánem a katastrální
hranicí Horních Počernic se Šestajovicemi, kam bude
svedena běžná doprava ze zmíněného území, a vybudoval,
v souladu s již vznesenými a akceptovanými požadavky,
malou kruhovou křižovatku zklidňující dopravu, napojenou
na ulici č. 9 ve Villa parku.
* Požaduje, aby se investor spoluúčastnil na výstavbě
komunikací K Rukavičkárně, Černilovská a Dobřenická
podle již zpracované PD
* Do navržených spojovacích krčků komunikací mezi
Villa parkem a Klánovicemi instalovat retardéry, naprosto
zamezit přímý průjezd na nezpevněné místní komunikace.
* Před zahájením výstavby RD vybudovat navržený
oddělovací zelený pás.
Dopravní řešení etapy výstavby místních komunikací,
etapa 0006, je navrhuje takto: Jednosměrná ulice
Ke Znaku ve směru od Slavětínské k Mechovce, úsek
Mechovka - V Koutku obousměrný, V Koutku - Libčanská
bude dořešen po stabilizaci Přimského náměstí. Ulice
V Pátém mezi K Rukavičkárně - Šlechtitelská jednosměrná
směrem na Šlechtitelskou. Odůvodnění: usnadnění
odjezdu od Bazaru a zachování zeleně (je zde pozůstatek
bývalé kolonády), umožnění odstavení osobních aut
během bohoslužeb, církevních obřadů a koncertů v kostele
Nanebevzetí Panny Marie. Nová spojka mezi Libočanskou
a Srnečkovou k Srnečkově obousměrná, Srnečkova ul.
v celé délce jednosměrná ve směru od Vodojemské po
Čmelickou. Důvod: komunikaci není možno rozšířit do
chráněného území "Klánovický les - Cyrilov". Zbývající
komunikace obousměrné s maximální možností zachování
chráněné zeleně, pro zastávky MHD zpevněné části
vozovky z raženého betonu. Svislé dopravní značení (les
značek) nahradit vodorovným značením, kombinovaným
se stavebním řešením zklidňujícím dopravu. Návrh
dopravního řešení bude publikován při projednávání
dokumentace ke stavebnímu řízení.
Parkování na koupališti a sousedních komunikacích.
Na koupališti, podle předložené dokumentace, vznikne 57
bezplatných parkovacích míst a 4 místa pro tělesně
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postižené, za oplocením. Místa budou přístupná i pro
účastníky ostatních sportovních zařízení; Kynologický
klub má označené stávající vlastní parkování. V ul.
V Jehličině zachovat stávající neznačenou plochu poblíž
křižovatky s ul. Za Břízami (cca 20 míst) a po dohodě
s DI Policie ČR dále vyčlenit neoznačenou plochu (cca 10
míst) směrem ke Kynologickému klubu. Plochy budou sloužit
návštěvníkům K Klubu - jako nyní a zvýšenému zájmu
při mimořádných akcích na fotbalovém hřišti. Dopravní
značení: V Jehličině: Značku Vjezd všem motorovým
vozidlům zakázán včetně stávající dodatkové tabulky
odsunout o jeden stožár VO směrem ke Kyn. klubu, značka
v ul. V Březině zachována. Doplňují se značky: Zákaz
zastavení za křižovatku Šlechtitelská - V Jehličině (podél
koupaliště) a zákaz stání 2 x směrem na Cyrilov.
Zpracoval
Jaroslav Losert.

příspěvky členů Zastupitelstva MČ

Dům chráněného bydlení
na pořadu jednání
Rád bych objasnil, proč jsem hlasoval proti alokaci
10 mil. Kč na zahájení výstavby domu chráněného
bydlení z prostředků obce získaných z připravovaného
prodeje č.p. 211. Jednoznačně podporuji výstavbu
domu chráněného bydlení v Klánovicích financovaného z veřejných zdrojů. Za tímto účelem jsem ochoten podpořit významnou spoluúčast obce, ovšem jedině
v případě, že tato spoluúčast zajistí nejen zahájení,
ale zejména dokončení stavby. Proti návrhu pana starosty jsem byl zejména z následujících důvodů:
1. Předložený materiál pro rozhodnutí zastupitelstva
neobsahoval žádné relevantní informace pro tak závažné finanční rozhodnutí, jakým alokace částky 10 mil. Kč
rozhodně je. Při rozhodnutích o nakládání s majetkem
obce, a zvláště pak při rozhodnutích, která mají dlouhodobě vázat značnou část majetku obce ve prospěch jakéhokoli projektu, budu vždy vyžadovat předložení
odborně zpracovaných návrhových materiálů.
2. Je zřejmé, že magistrát není nakloněn realizaci stavby. Proto nehodlá investovat potřebné prostředky. Tato
skutečnost se asi těžko změní bez politických změn
na magistrátní radnici. Úkolem starosty je zajistit zdroje
financování domu chráněného bydlení primárně z veřejných zdrojů. To, že se to zatím z různých důvodů
nedaří, je pro mne pochopitelné. Není však možné brát
to jako omluvu pro nepřipravené, nezdůvodněné a ekonomicky nepodložené kroky. Myšlenky realizace projektu převážně na vlastní náklady obce a rychlého
zahájení stavby bez ohledu na zajištění veškerých
potřebných zdrojů mohou, v případě jejich prosazení,
vážně ohrozit finanční pozici obce.
3. Doposud nebylo naplněno usnesení č. 33/2007
zastupitelstva z loňského června, které uložilo starostovi vypracovat návrh fungování domu včetně finančního modelu provozování zařízení. Toto usnesení
nebylo vůbec splněno, žádné nové informace nebyly
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předloženy a ani projednány. Není tedy žádného důvodu proč bychom bez projednání dříve uložených
podkladů, schvalovali další kroky.
4. Stavba domu chráněného bydlení v Klánovicích (cca
27 bytů) představuje výhledově největší projekt naší
MČ, jehož náklady mohou dosáhnout 70 - 100 mil. Kč
za stavbu a dalších přibližně 30 - 50 mil. Kč na jeho
vybavení. Úvahy o uskutečnění projektu na vlastní náklady Klánovic by si vyžádaly alokovat na něj veškeré
budoucí, dnes neexistující, disponibilní zdroje obce
(z budoucího prodeje zbytku pozemků a nemovitostí
v majetku obce). O personálních zdrojích ani nemluvě.
Před zahájením stavby a investováním prostředků obce
musíme velmi dobře vědět veškeré potřebné informace
jako např.: jaký bude rozpočet akce, kdo projekt investičně zrealizuje, zda Klánovice, magistrát, stát či soukromý investor či jejich kombinace, jaký bude provozní
model fungování zařízení, kolik bude vynášet či prodělávat atd.
Končím spíše řečnickými otázkami. Když je někdo
zastáncem určitého projektu, musí strpět nepromyšlené, nerealistické a hazardní návrhy na jeho realizaci?
Musí připustit takové jednání, jež by si nikdo, hospodařící s vlastním majetkem, nikdy nedovolil? Snad ani
v Klánovicích NE…
Petr Kubíček
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Krádeže benzínu
V Klánovicích, podobně jako v okolních obcích a městských částech, došlo k několika krádežím benzínu
z palivových nádrží automobilů. Postižena byla starší
i nová vozidla zejména tuzemské výroby (mj. Škoda Favorit, Felicia, Fabia, Octavia). Z hlediska způsobu
provedení (poškození palivové nádrže) lze usuzovat,
že krádeže má na svědomí jedna skupina zlodějů.
Problémovou lokalitou na našem území je především
ta část parkovacích ploch u nádraží, kam nedohlédne
bezpečnostní kamera instalovaná na objektu restaurace "U Dašů", a to ponejvíce odstavná plocha u nádražní budovy (na konci ulice Aranžérská). Policie ČR
i městská policie již obdržely příslušné pokyny a na
tento typ kriminality se nyní více zaměřují. Nejvíce problémová místa by měl pokrýt dohled nově požadovaných bezpečnostních kamer (viz článek "Usilujeme
o tři nové bezpečnostní kamery"). Do té doby doporučujeme občanům větší obezřetnost při odstavování vozidel zejména ve výše uvedené lokalitě.
JUDr. David Dušek,
předseda Bezpečnostní komise

od klánovických hasičů

bezpečnost

Usilujeme o tři nové
bezpečnostní kamery
Městská část Praha-Klánovice požádala na základě doporučení své Bezpečnostní komise o instalaci dalších tří kamer Městského kamerového systému hl. m.
Prahy (MKS), a to na tato místa:
a) křižovatka Plačická x Slavětínská (objekt Beseda,
parkoviště, výhled směr pošta a Bazar)
b) křižovatka Axmanova x Slavětínská (zdravotnická
zařízení, parkoviště, zastávky, výhled směr nádraží
a obchodní středisko)
c) nádraží (návazně na připravovanou rekonstrukci objektu
a nástupišť - celkově prostor zastávky ČD, okolí nádražní
budovy - odstavná plocha a výhled do ulice Aranžérská).
V rámci celé Prahy se letos zatím uvažuje o přibližně
třech desítkách nových kamer MKS, přičemž je pravděpodobné, že město bude požadovat po žadatelích - městských částech - finanční příspěvek. Pro informaci
uvádíme, že v roce 2006, kdy jsme v Klánovicích instalovali první čtyři kamery, byl náklad na pořízení jedné kamery včetně spojení a dovybavení operačních pultů městské
a státní policie cca 750 tis. Kč (tehdy vše hrazeno hl. m.
Prahou s využitím evropské dotace). Klánovice tím předstihly řadu dalších i mnohem větších a z hlediska kriminality problémovějších městských částí. O naší žádosti,
kterou podporuje doporučující stanovisko Místního oddělení Policie ČR v Újezdě nad Lesy, by mohlo být rozhodnuto do poloviny letošního roku.
JUDr. David Dušek,
předseda Bezpečnostní komise

Otevření "nové" hasičské
zbrojnice
Dne 20. 3. 2008 v 9:30 hodin byla za účasti zástupce Magistrátu hl.m. Prahy pana Františka Kotalíka, zástupce Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy mjr.
Bc. Vladimíra Zámyslického, starosty Městského sdružení hasičů Ing. Antonína Maděry, vedoucího Městské
odborné rady velitelů pana Lubomíra Spálenky, zástupkyně Odboru krizového řízení Prahy 21 paní Jitky
Králové, starosty MČ Praha-Klánovice Ing. Ladislava
Hrabala, místostarosty MČ JUDr. Davida Duška, zástupce Městské policie Praha 14 vrchního komisaře Karla
Kubery, zástupce oddílu psovodů Městké policie pana
Žaluda a zástupců SDH Klánovice slavnostně otevřena
rekonstruovaná hasičská zbrojnice v Klánovicích.
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Po slavnostním přestřižení pásky si přítomní hosté
prohlédli objekt zbrojnice i techniku výjezdové jednotky a připomněli si významnou roli, již hrají dobrovolní
hasiči obecně, i důležitost existence funkční a spolehlivé jednotky, jakou ta klánovická bezesporu je, v nejvýchodnější části metropole.
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do 15:00 a od 19:20 do 21:15 hodin a dne 2.3. od 9:00
do 14:15 hodin. Průměrně se zásahů a pohotovosti zúčastnilo 9 členů výjezdové jednotky.
Mimo zásahy v době vichřice Emma byla jednotka
vyslána dne 24.2.2008 v 8:01 k požáru lesa do Újezda
nad Lesy. Jednotka zajišťovala kyvadlovou dopravu
vody z hydrantu u lékárny na místo zásahu. Na základnu se vrátila v 9:30. Ale již ve 12:10 vyjíždí k dohlídce místa požáru.

Co o nás psala Statistická
ročenka HZS
Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy zveřejnil
Statistickou ročenku za rok 2007. Z ní vybírám jen několik údajů vážících se ke klánovickým hasičům a Klánovicím. Úplné znění Ročenky je zveřejněno na
stránkách HZS: www. hzspraha.cz.

DLOUHODOBÝ ZÁSAH PŘI POŽÁRU
SKLADU SLÁMY
Slavnostní otevření zbrojnice zakončilo jedno velké
období činnosti Klánovických hasičů, a ukázalo, jakou
cestou dále jít ke zlepšování vybavení a akceschopnosti jednotky.
Hosté dále připomněli, že zřizování a udržování
akceschopnosti jednotek požární ochrany v obcích
a městských částech je jednou ze základních povinností starostů při plnění podmínek požární ochrany tak,
jak vyplývají ze Zákona o požární ochraně.
Došlo také na poděkování jednak Magistrátu hl.m.
Prahy za dotaci v celkové výši 1.385.000,-Kč na provedenou rekonstrukci, starostovi MČ za aktivní přístup
k prosazení a získání výše uvedené dotace z Magistrátu a také klánovickým hasičům za odpracované hodiny při dokončování a znovuzařízení objektu zbrojnice
a uvedení výstroje a výzbroje do stavu pohotovosti.

Jak nás potrápila
vichřice Emma
Tak jako loni, i letos potrápila Klánovice vichřice, i když
ne tolik jako ta loňská.
Výjezdová jednotka SDH Klánovice vyjížděla od 1.3.
do 4.3.2008 celkem k 13 zásahům, při kterých likvidovala 15 stromů. Mimo vlastních výjezdů měla jednotka
vyhlášenou pohotovost na zbrojnici dne 1.3. od 9:46

Praha 22-Uhříněves, ulice K Netlukám
ohlášeno 30. 7. 2007 ve 14.21, škoda 475.000 Kč
33 jednotek HZS HMP, 20 jednotek SDH obcí
290 nasazených hasičů
Jednotky HZS Praha a jednotky SDH obcí likvidovaly od 30. 7. 2007 požár skladu slámy ve skladové hale v areálu Výzkumného ústavu živočišné
výroby. Sláma, uskladněná v balících, je pomocí
zemědělské techniky postupně vyvážena a prolévána vodou. Hala, ve které byla sláma uskladněna,
byla požárem porušena natolik, že statik nařídil její
stržení.
Starostům okolních obcí bylo vydáno upozornění
na možnost náhlého vývinu kouře, který by v případě
nepříznivého větru mohl zasáhnout jejich obce. Jedná
se o kouř z hoření přírodního materiálu - suché slámy,
není tedy výrazně nebezpečný ani toxický, nicméně
starostům bylo doporučeno v případě částečného zakouření obcí omezit větrání. Ukončení zásahu se předpokládá po rozebrání konstrukce haly a úplném
uhašení posledních zbytků doutnající slámy. Příčina
vzniku požáru je v šetření, byly stanoveny verze - a)
kontakt slámy se žhavými částmi výfukového potrubí
nakladače b) samovznícení uskladněné slámy.
Zásah trval více než 100 hodin. Do zásahu se zapojilo celkem 14 sborů dobrovolných hasičů, a to z Horních
Měcholup, Dolních Měcholup, Kolovrat, Kunratic,
Dubče, Lysolají, Radotína, Řep, Satalic, Chodova, Řeporyjí, Kolodějí, Klánovic a Zličína.

Zásahy Jednotky SDH
v Klánovicích r. 2007
Požár 9x, dopravní nehoda 5x, živelná pohroma
(padlé stromy) 35x, technické zásahy 4x.
JSDH zasahovala celkem u 44 událostí, s toho 36x
samostatně, bez HZS.
Bc. Pavel Jaroš,
zástupce velitele JSDH Klánovice
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z klánovickéké školy

Návštěva muzea čokoládových
obrazů
V uplynulém týdnu měly některé děti z klánovické
školy jedinečnou příležitost navštívit expozici obrazů
autora Vladimíra Čecha, malovaných čokoládou. Žáci
nahlédli do historie a tajemství výroby čokolády, zhlédli
výstavu obrazů a zkusili si namalovat svůj čokoládový
obraz. V závěru akce děti zodpověděly vědomostní test.
Odměnou za správné řešení byl kakaový bob. Dětem
se v muzeu opravdu moc líbilo.
Pro zájemce o tuto výstavu pouze dodávám, že otevírací doba je denně od 10 do 18 hodin a muzeum
najdete v Praze 1, Týnská 10.
Lydie Boukalová

ekologie, příroda

Stopa na začátku roku 2008
Oddíl Stopa vyvíjí svou činnost i v novém roce, tentokrát se 32 dětmi. Děti máme převážně z Klánovic, po
jednom z Úval a Šestajovic a tři z Újezda. Naše práce
s dětmi je opět založena na činnosti vycházející z pravidelných pondělních schůzek. Scházíme se s dětmi
u školy a chodíme, pokud to jen trochu dovolí počasí,
do lesa. Na podzim jsme po zjištění, že ve východní
části lesa jsou divoká prasata, začali chodit do jeho
západní části. Posléze se i v této části lesa objevila
rozrytá místa svědčící o přítomnosti divočáků, takže
jsme se opět vrátili do svého oblíbeného úseku lesa
u první lavičky směrem k bývalým vojákům. Prostě vycházíme z toho, že děti jsou děti, které ve větší skupině nikdy nejdou potichu a tudíž zaženou divočáky
daleko do hloubi lesa. Zde se však musím našich dětí
zastat, protože dovedou být i potichu.
Naše činnost by však byla jednotvárná a chudá
bez výletů a některých již tradičních víkendových akcí.
Letos jsme s dětmi opět šli čistit budky, kterých máme
po lese rozvěšeno ke 20 (s těmi nejstaršími budkami

je to více, ale ty byly konstruovány jako neotvíratelné,
takže je nelze čistit). Čištění ptačích budek je velmi
prospěšné,
protože seakce
ve staré
podestýlce mohou drmimořádná
MHMP
žet různí parazité, kteří pak mohou ptákům a hlavně
ptáčatům ztrpčovat život. Dále jsme absolvovali jednodenní výlet k Počernickému a Svépravickému rybníku. Dopoledne jsme vlakem dojeli do Běchovic.
Počernický rybník jsme prakticky obešli. Děti zde měly
možnost pozorovat různé vodní ptáky. K vidění zde byly
kačeny, lysky, potápky, volavky a labutě. V parku
Počernického zámku si děti uvařily na lihových vařičích polévku. Svépravické rybníky jsou sice v lese, ale
bylo u nich spousta rybářů a žádné ptactvo, a proto
jsme se zde pouze krátce občerstvili a další zastávku
jsme udělali na bývalém koňském závodišti za Xaverovem. Zde si děti zahrály drobnou hru a pak už hurá
přes Klánovický les kolem Nových Dvorů zpět ke klánovickému nádraží. Řada dětí byla po těchto prvních
deseti kilometrech docela unavená.
Velké množství tradičních akcí nás však teprve čeká.
Do konce školního roku chceme s dětmi stihnout čištění studánky a úklid Klánovického lesa, jednodenní
výlet zaměřený na hledání jara u pramenů Rokytky
(mezi Říčany a Mnichovicemi) a dále víkendový výjezd do Libice nad Doubravou. V plánu máme i každoroční akci pro mateřskou školku a účast na pražském
kole přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list.
Letos opět organizujeme pro děti celoroční hru a pro
úspěšné děti bude začátkem června uspořádán tajný
výlet na předem neznámé místo tentokrát na celý víkend a pod stany. Vrcholem naší činnosti pak bude letní týdenní tábor. Tentokrát se chceme s dětmi vrátit po
třech letech do Kunžaku v oblasti nazývané Česká
Kanada.
Závěrem mi dovolte vyjádřit poděkování našim hlavním donátorům, bez kterých by naše činnost nemohla
být tak bohatá. Jedná se především o pana Voráčka a jeho
Nadaci pro obnovu a rozvoj, dále získáváme nemalé
prostředky na činnost od Městské části Praha-Klánovice,
Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Ing. Petr Macháč
vedoucí oddílu Stopa
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

ZA KLÁNOVICKÝ LES
ve spolupráci
s ÚŘADEM MČ KLÁNOVICE
si Vás dovoluje pozvat

na pravidelný úklid lesa.
SRAZY:
12. 4. 2008 v 9:30 hod.
na rohu ulic Blešnovská a Lovčická
pro západní část lesa
19.4.2008 v 9:30 hod.
na rohu ulic V Soudním a Mechovka
pro východní část lesa
Rukavice a pytle zajištěny.
Srdečně zveme všechny milovníky lesa
z kultury

Laco Deczi a Cellula New York
Devětašedesátiletý trumpetista Laco Deczi dokazuje,
že je stále velmi aktivní legendou československého jazzu.
Laco Deczi se narodil v roce 1939 v Bernolákove
na Slovensku. Je jednou z nejvýraznějších osobností
slovenské, české a následně americké jazzové scény.
Pro někoho samorost, který jde svou vlastní cestou
v muzice a umění, každopádně hudebník a trumpetista
výrazných kvalit. Z rodného Slovenska se Laco Deczi
odstěhoval do Brna a zde se proslavil. V šedesátých
letech odchází do Prahy, kde roku 1967 zakládá skupinu
Cellula New York, jejíž tvorba vychází (ostatně jako
Decziho) z hardbopu. Koncem osmdesátých let Deczi
emigruje, aby v Německu a Americe vydal několik desek.
Dnes žije v Americe, kde se živí výhradně muzikou.
Jeho přátelé o něm říkají, že když někam přijde,
zastíní všechny, protože má údajně velký vypravěčský
talent. Nakonec mezi jeho slovenské přátele nepatří
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nikdo s menším talentem než herec a jazzový textař
Milan Lasica.
Přesto podle jeho vlastních slov se mezi jeho příznivce počítají především mladí, kteří ani jazzu příliš
nerozumí, ale chodí za ním po koncertě, vyptávají se
na muziku a říkají, že se jim to líbí. To je pro muzikanta
dost možná větší ocenění než zařazení do jazzové
encyklopedie, jehož se Laco Deczi také dočkal.
Jeho záběr je i dnes široký - od svatebních štací a firemních večírků po nahrávání partů pro Miro Žbirku či divadelní představení. Podobně vyhlášený je i jeho humor.
Nyní hraje s obměněnou sestavou Celluly (Eric Meridiano
- klávesy, Nob Kinukawa - baskytara, Vajco Deczi - bicí).
Laco Deczi vystoupí se svojí kapelou Cellula New York
v klánovickém KC Beseda v pátek 18. 4. od 19,30 hod.
Dr. Jiří Bedrlík

Reje čarodějnic
a Filipojakubská noc
Odedávna náš lid věřil, že
v některé dny roku nabývá zlo
a nečisté síly větší intenzity než
kdykoli jindy. Představitelkami
těchto nečistých sil byly vedle
ďábla čarodějnice, bosorky, strigy, které dokázaly přivodit nemoci i smrt lidí a dobytka, zničit
úrodu, přivodit bouři, krupobití,
symbol chránící
vichřici, metelici, sucho i povoproti čarodějné
deň. Dny jejich největší moci byly
moci
svátky sv. Tří králů (6.I.), Velký
pátek (pohyblivý svátek, spjatý s prvním jarním úplňkem), svátky sv. Filipa a Jakuba (30.IV.), sv. Jana Křtitele
(24.VI. - letní slunovrat, kdy rostlina zvaná Hadinec obecný měla přídomek bosorácká bylina), sv. Petra a Pavla
(29.VI.) a Štědrý večer (24.XII. - zimní slunovrat).
Filipojakubská noc byla nocí, v níž měly čarodějnice svůj slet - sabat. Proto o svátku apoštolů Filipa
a Jakuba Menšího bylo nutné, stejně jako 24. prosince,
provést úklid, vše vysmýčit, a to nejen obydlí od sklepa po půdu, ale poklidit chlév i stáj, chlívky pro drobná
zvířectvo, prasata, kozy a ovce, i kurník, vykydat jim
hnůj, dát čistou podestýlku, hnůj na dvoře urovnat bijáky a palicemi, uklidit stodolu, sýpku, kolnu, vyčistit
včelín, zamést dvůr a vše nečisté svěřit plamenům
očistného ohně.
Když bylo vše poklizeno, hospodář s rodinou a čeledí
zajistil ochranu lidí, dobytka, drůbeže, včelstva ale i polí.
Katastr obce (především pole) se chránil před způsobením škody na ozimech (obilí vyseté na podzim minulého roku) tím, že prošlo kolem nich procesí vedené
knězem, čímž byl vytvořen magický kruh, který nemohly
čarodějnice překročit, někde ten magický kruh kolem
obce byl vyorán rádlem či pluhem. Vstupu zlých sil do obydlí,
chlévů a hospodářských budov bylo bráněno namalováním třech křížků svěcenou křídou nebo ochranného
symbolu, sestávajícího z kruhu prokomponovaného se
čtyřlistem na vchodové dveře, potřením prahu česnekem, který zlé síly včetně vampýrů zapuzoval, hoze-

Kl·novick˝ zpravodaj

4

X V II . r o č n í k

ním drnu na práh nebo rozsypáním maku, písku či
popele na práh. Bosorka musela před vstupem spočítat stébélka trávy v drnu a posbírat drobná zrnéčka
maku, písku a popele. Tím se zdržela do rána, kdy její
moc pominula. Striga se nesměla zranit, a proto kladli
na prahy a do skulin mezi futrem a dveřmi pruty šípkového keře, angreštu a jalovce, ale i odpuzující ji zelené
větvičky břízy, vrby, buku, bezu i kapradí. Ale i haluzky
jív - kočičky, vysvěcené knězem v kostele o Květné
neděli (šesté postní neděli, připomínající slavností
vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma) se vkládaly i za
trámy budov a lid věřil že je, podobně jako netřesky na
střechách, ochrání od požáru, způsobeného bleskem.
Vše, co se při jarním úklidu a zimním průřezu ovocných stromů shromáždilo a nebylo spáleno v peci a ve
sporáku, bylo spáleno na dvoře nebo v sadu, kde pak
rozhozeno dalo stromům hnojivo. Ale zvyk pálení čarodějnic pravděpodobně vznikl až po roce 1766, kdy
císařovna Marie Terezie (1740-1780) stvrdila výnos,
kterým zrušila žaloby z čarodějnictví, které učinily konec upalování a popravování osob nařčených z čarodějnictví, zahájenému v 80. letech 15 století bulou papeže
Inocence VIII (1484-1492), nazvanou "Summit desiderantes affectibus" ze dne 5.XII.1484 a latinsky psaným
spisem "Kladivo na čarodějnice" dominikána Sprengera
z roku 1487. Připomeňme si, že před jezuity byla inkvizice v rukou dominikánů.
Věřilo se, že veškeré zlé mocnosti včetně čarodějnic
plaší hluk, a proto honci dobytka a kočí práskali svými
biči, děti hlomozily prkny a plechy, bily tlouky na radlice
háků, rádel a pluhů, sedláci stříleli do vzduchu z pušek.
Na kopcích nad vesnicemi se stavěly hranice ze dřeva. Mládenci si připravili stará ometená košťata, která
se v minulosti vyráběla podomácky z březových haluzí, namáčeli je ve smole, kolomazi nebo dehtu a o filipojakubské noci je hořící, jistě - tehdy stejně jako dnes
- posilněni nějakou jalovcovou, slivovičkou, chudí i destilátem z chleba, vyhazovali za bujného veselí do vzduchu. Košťata se vyhazovala do vzduchu prý proto, aby
zaplašili v něm poletující čarodějnice i aby je konečně
na vlastní oči viděli. Bylo to velmi nebezpečné počínání, zejména byla-li na návrší suchá tráva a les anebo
stála-li tam nějaká stavba. Jedete-li autem anebo autobusem po silnici z Prahy přes Nehvizdy do Poděbrad,
uvidíte po levé straně silnice, severovýchodně od obce
Bříství na návrší "Břístevská hůra" v poloze Křížová
hora ruiny barokní kaple Povýšení svatého Kříže, postavené v roce 1714 z darů farníků na půdorysu kříže.
Kaple vyhořela dne 30. dubna 1818, kdy při pálení
čarodějnic dopadlo do vzduchu vyhozené hořící koště
na šindelovou střechu kaple, která se vzňala. Kaple již
obnovena nebyla, a tak jsou její zákonem chráněné
ruiny svědkem bezmála dvě století staré události, spjaté s lidovým zvykem pálení čarodějnic.
Pálení čarodějnic se udržovalo po celé 19. století, ale
zdá se, že v našem regionu došlo k omezení vyhazování
hořících košťat do vzduchu po tragické události v Bříství.
Ale nesmíme zapomenout na skutečnost, že filipojakubská noc je nocí přechodu k máji - vstupu do neastronomického letního půlročí a jako taková je nocí
stavění májí obecních i májí dívce, o kterou se mláde-
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nec uchází. Májky byly smrkové, jedlové, borové i březové a byl na nich na pentlích zavěšen zelený věnec.
O té magické noci se vysypávaly cestičky lásky od
domu mládence k domu vyvolené dívky.
Filipojakubská noc byla též nocí milostných věšteb.
Prvomájový večer býval večerem konání taneční zábavy zvané "věneček", kterou organizovala vesnická
mládež.
Dodnes v některých vesnicích v Čechách můžete
vidět po 1. květnu vztyčené obecní máje. O májích ve
středních Čechách psala v roce 1970 Vlasta Matějová:
v článku "Stavění máji", otištěném ve Zpravodaji středočeské vlastivědy a kronikářství II/1 1970, s. 28-35.
Těm, kteří se chtějí dozvědět o čarodějnicích, svátku
Filipa a Jakuba a májích i mnohém zajímavém z oblasti lidových zvyků, doporučuji nedávno vydané dvousvazkové kolektivní dílo "Lidová Kultura" Národopisná
encyklopedie Čech, Moravy a Slezska - věcná část.
Praha - Mladá fronta 2007.
Ludvík Skružný

Spojení: autobusem číslo 261 přímo na zastávku Přímské
náměstí, nebo busem 303 na zastávku Bazar, poté 50 m pěšky
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Dubnová pozvánka do KC Beseda

Club 2002

Kocourkovští učitelé
Březnové klubové setkání bylo věnované hudbě, což
bývá již tradičně příležitost pro otce a syna Suchánkovy.
Zatímco Jirka starší vybral ukázky a sestavil doprovodné
slovo, Jirka mladší zajistil profesionální ozvučení a oba
společně večer uváděli.
Úvodem k vyprávění o Pěveckém sboru učitelů kocourkovských připomněl p. Suchánek st. význam sborového zpěvu již v době Národního obrození a také fakt, že
často se sbory rekrutovaly právě z učitelského prostředí,
později se sborový zpěv šířil také v prostředí tehdy velmi
populárního trampingu.
Základ Pěveckého sboru učitelů Kocourkovských vzni-

kl v okruhu spolužáků ze střední školy v roce 1914. Když
se pak vrátili z bojů první světové války, našli pro své
vystupování základnu v populárním pražském kabaretu
Červená sedma. Ve své tvorbě hojně užívali lidové motivy i variace na jiné známé skladby, které také parodovali.
Spolupracovali rovněž s dalšími tehdy populárními umělci.
Jako příklad právě řečeného mohou sloužit skladba Otoman a lesní panna nebo Píseň o ježkovi, k níž složil hudbu Jaroslav Ježek.
Půldruhá hodinka ve společnosti sborového zpěvu
rychle utekla a nám nezbývá, než se těšit na další klubová setkání.
Tomáš Ruda
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Dětský rybářský
kroužek LRU
na plavanou

•

Novinky v letošním roce

•

Pro rok 2008 došlo mezinárodní závodní rybářskou federací F.I.P.S. k přerozdělení jednotlivých kategorií mládeže.
Místo původních dvou věkových kategorií - kadeti (mládež
do 16 let) a junioři (mládež do 21 let) jsou nově tři: Kategorie
U14 - závodníci do 14 let s maximální délkou prutu 10 m,
kategorie U18 - závodníci od 14 do 18 let s maximální délkou
prutu 11,5 m a kategorie U22 - závodníci od 18 do 22 let s
maximální délkou prutu 13 m. Na základě těchto změn byl
upraven i celostátní žebříček pro nominace na MS, ve kterém si někteří pohoršili a někteří naopak polepšili.
V kategorii U18 si Ríša Weber pohoršil o 3. místa a z
27. se posunul na 30. a Tomáš Kasal se propadl z 20. na
24. místo. V kategorii U14 si naopak polepšili Kryštof Macholda, který se posunul z 92. na 39. místo, Simona Otřísalová postoupila ze 78. na 32. místo, Josefína Bakalářová
z 59. na 24. místo, Radek Řehák postoupil z 30. na 11.
místo a z 19. se na fantastické 6. místo posunul Tomáš
Řehák, který se tímto dostal do desetičlenného širšího
výběru reprezentace ČR pro kategorii U14.
Na Mistrovství světa do Belgie však jede pouze pět
závodníků, a bude tak záležet na výsledcích nominačních závodů a na výběru reprezentačních trenérů, kteří
budou posuzovat zvládnutí jednotlivých technik a způsobů lovu, nasazení, samostatnost a připravenost na soustředěních reprezentace a při jednotlivých nominačních
a sledovaných závodech. Tyto závody a soustředění jsou
volně přístupné pro všechny zájemce z daných věkových
kategorií a já doufám, že navážeme na úspěchy z loňského roku, ve kterém jsme se účastnili celkem 15 závodů. Na těchto závodech jsme získali 3 poháry za první
místa, 3 poháry za druhá místa a 2 poháry za třetí místa,
dále jsme získali 4 zlaté medaile, 3 stříbrné a 12 bronzových, v celopražských přeborech mládeže jsme obsadili
v soutěži družstev třetí místo.

•

•
•
•
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V letošním roce připravujeme:
náborové akce a školení pro začínající i pokročilé rybáře a nerybaře
ve spolupráci s MS ČRS Klánovice závody pro dětský
domov
propagaci letních výcvikových táborů pro mládež , na
kterých se budeme snažit zajistit účast dětí z naší organizace
v rámci možností se podílet na organizování městského kola Zlaté udice
pomoc při organizování dne dětí, pořádaného magistrátem
pokračování v závodech LRU na plavanou
účast na soustředěních reprezentace a nominačních
závodech

Nejbližší plánované akce :
Soustředění reprezentace U14, Jeníkovice ve dnech
28.-30. 3. 2008
nominační závody:
Mazalův memoriál , Břeclav (Dyje - Járek)
ve dnech 18.-20. 4. 2008
Nova Domus , Jindřichův Hradec (Nežárka)
ve dnech 25.-27. 4. 2008
Pohárový závod, Žirovnice (rybník Budín)
ve dnech 2.-4. 5. 2008
závody v květnu a v červnu:
Závody MO Žižkov II ( Klánovice - Placiny )
Závody pro Dětský domov Klánovice
Náborové chytání pro začínající rybáře
Celopražské přebory mládeže
Krajské přebory a závody divize
Jiří Řehák,
vedoucí mládeže MS Klánovice
a trenér dětského rybářského kroužku LRU - plavaná

Fotbal
A do nich, kluci!
První zápasy jarní části mistrovských soutěží byly na pořadu až po uzávěrce tohoto čísla KZ. Jak se na důležitá utkání o body připravovaly fotbalové týmy, o tom nás informoval
Michal Fuchs, předseda FK Klánovice a trenér dorostenců.
A-mužstvo sehrálo tři přátelské zápasy. Nejdříve
na umělé trávě v Satalicích porazilo Nehvizdy 4:2 (góly:
Pospíšil 2, Zajíček, Škvor), poté prohrálo v Lysé nad
Labem 2:4 (Dlabal, Borovský) a nakonec opět na satalické půdě deklasovalo Kytín 5:1 (Pospíšil 2, Dlabal,
Vodička, Hála). Výsledek mohl být ještě výraznější,
kdyby naši hráči proměnili osm vyložených šancí. Doufejme, že pro jarní část I.B třídy mají dostatek střelného
prachu. Podle vyjádření předsedy FK chtějí hrát pohledný fotbal a poprat se o umístění mezi první trojicí.
B-mužstvo si také vyzkoušelo satalický umělý trávník. Utkání proti Šestajovicím se hrálo za asistence silného větru, který nakonec způsobil, že naše rezerva
prohrála 0:1. Správně by tedy mělo být v zápise o utkání
uvedeno, že branku vstřelila Emma (vichřice).
Na stejném hřišti se béčko utkalo s klánovickým dorostem, který zvítězil 1:0. Jediný gól vsítil D.Malý po krás-

Kl·novick˝ zpravodaj

4

X V II . r o č n í k

né přihrávce od P.Dolejšky. Trenér chválí dorosteneckého stopera Tomáše Žatečku, který odehrál tento zápas
excelentním způsobem. V dalším utkání dorostenci pokořili domácí Satalice 7:2 (Malý 2, Dolejška 2, Kolátor,
M.Žatečka, Svoboda). Mimochodem se stejným soupeřem na podzim prohráli 0:3. V tomto zápase hrál výborně
M.Fuchs, který byl nejlepším hráčem na hřišti. Klánovičtí
mladíci ve vítězném tažení pokračovali ve Kbelích, kde
šťastně zvítězili 3:2 (M.Žatečka, Kolátor, Záruba), když
rozhodující gól padl v poslední minutě. Lví podíl na úspěšném výsledku má brankář Vojtěchovský, který mužstvo
několikrát podržel. Pokud dorostenci potvrdí skvělou formu v jarní části I.třídy, mají naději, že se zvednou z chvostu tabulky. Podle slov Michala Fuchse se ukázalo, že když
je mužstvo zdravé a kompletní, může odehrát výborná
utkání i se staršími soupeři.
Starší a mladší žáci tvrdě trénovali a ještě měli před
sebou přátelská utkání. Činovníci klubu prosí kluky (hlavně ročníky 1995 a 1996), kteří by rádi hráli fotbal, ať přijdou na klánovické hřiště. Vítáni jsou každé úterý a čtvrtek
od 17 hodin.
Nedařilo se mužstvu MINI 10, které na posledním halovém turnaji v Říčanech skončilo na posledním místě.
MINI 8 B (ročník 2001) dokázalo pravý opak. Říčanský halový turnaj totiž vyhrálo. Trenérka Alena Royston
měla z důvodu onemocnění k dispozici pouze pět hráčů,
takže kluci nemohli střídat. Finále s týmem Štěrbohol naši
špunti vyhráli až po penaltách. Za výkony v turnaji si zaslouží velkou pochvalu. Dan Beránek střílel góly, Tobiáš
Chaloupka s přehledem předběhl i kluky o hlavu větší,
Jára Chvojka výborně nahrával, Šíma Philipp skvěle bránil a Danny Royston v bráně podal perfektní výkon a navíc zaujal přesnými výkopy.
Mini 8 A (ročník 2000) sehrálo v Hájích další utkání
zimní ligy (Royal Cup). S domácími borci prohrálo 1:2
(F.Dašek), když druhý gól naši obdrželi přímo z rohu. Trenéři
Popelka a Ulrich byli s výkonem svých svěřenců spokojeni,
nutno dodat, že kvůli nemocem museli hrát s polovinou
kluků ročníku 2001. Poté tým nadějí opět na Hájích prohrál
s Admirou 2:4 (K.Tomášková, V.Bureš). V říčanské hale
však navázal na úspěch prťat a na turnaji vybojoval první
místo. Naši neprohráli jediné utkání, střelci: K.Ruth 4,
M.Famfulík 2, K.Tomášková, M.Šmákal.
Jiří Karban

Nejmladší fotbalisté FK Klánovice po vítězném turnaji
v Říčanech. Jen tak dál!
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anketa

Vážení čtenáři,
během dubna bychom vám v rámci nové ankety rádi
položili následující otázku:
Jak byste si představovali úpravu Přímského náměstí?
Členové naší redakce požádají o ústní odpověď nejméně sto obyvatel Klánovic. Přesto bychom velice
uvítali, kdyby se i další lidé rozhodli do ankety přispět
a napsat nám svůj názor na adresu redakce nebo na
náš e-mail.(obojí najdete v tiráži). Nemůžeme vám sice
slíbit, že právě váš návrh inspiruje vedení obce k rozhodnutí, jak nejlépe obhospodařovat a využívat zmíněnou lokalitu, od ankety si nicméně slibujeme otevření
zajímavé diskuze. Vaše náměty a nápady (prosíme
o stručnost) pečlivě zpracujeme.
V květnu bychom na tuto anketu navázali otázkou:
Jaký máte názor na parkování osobních aut u zastávky ČD Praha-Klánovice?
Červnové číslo Zpravodaje pak přinese ankety na téma:
Jaká je vaše představa využití sportoviště s koupalištěm?
a
Jaké služby nebo obchodní zařízení vám v Klánovicích chybí a kde by měly být?
Všechny ankety budou anonymní, potěšilo by nás
však, kdybyste spolu se svým návrhem uvedli, zda ho
posílá muž či žena a svůj přibližný věk. Na vaše odpovědi se těšíme a předem vám děkujeme za spolupráci.
OBECNÍ POZEMKY

Redakce KZ

Kl·novick˝ zpravodaj
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objektivem Tomáše Hradeckého
Přinášíme snímky našeho fotografa ze dvou akcí
pořádaných v KC Beseda

Vernisáž malíře Rudolfa
Hindricha 7. března

okolo lesa a golfu

Opět vichřice
Po roce se opět přehnala přes ČR vichřice. Co taková vichřice znamená pro Klánovice a co může způsobit? Zvláštností Klánovic je, že byly vybudovány v lese.
Tuto jedinečnost příjemného a zdravého prostředí vytváří celistvost lesa, jehož součástí jsou Klánovice. Není
to jen les, patří k němu i většina zahrad, na kterých
jsou původní stromy - mohutné borovice i jiné druhy.
Je známo, že vichřice zanechává velké škody především na lesním porostu. Důkazem jsou i vyvrácené stromy na otevřeném prostoru v lese, blízko obytné
zástavby. Je tedy oprávněná obava, že Klánovický les
i Klánovice budou stále více a častěji odolávat této přírodní síle.
Obava z přírodních škod způsobených vichřicemi
je založena na dvou faktech:

Velikonoční jarmark
16. března

• na názoru vědců zabývajících se klimatickými
podmínkami, že vichřice se budou opakovat častěji než
v minulosti. Nasvědčuje tomu i to, že vichřice dostávají
svá jména, což v minulosti zřejmě nebylo nutné.
• druhou vážnou skutečností je stáří stromů na našich zahradách, z nichž některé mohou mít i přes devadesát let.
Jestliže se spojí tato fakta, pak naše obava z přírodních katastrof a škod na našich zahradách a domech je oprávněná.
V této situaci paradoxně dochází k velkému úsilí a snaze
vykácet značnou část západního lesa, odkud zejména
přicházejí tyto vichřice. Celistvost lesa chrání nejen les,
ale také Klánovice, tedy náš majetek. Je velmi dobře známo, že rychlost větru a tím jeho síla se zvyšuje ve volném
prostoru. Na toto nebezpečí v souvislosti s Klánovickým
lesem již nejednou upozornili lesní odborníci.
V současné době lze takový záměr nazvat nesmírným hazardem s přírodou, který značně zvyšuje i hroz-

Kl·novick˝ zpravodaj

4

X V II . r o č n í k

bu pro klánovické občany. Domnívat se, že mě se to
netýká, možná mého souseda, je chyba.
Riziko se jistě netýká společnosti Forest Golf Resort a několika golfistů, kteří by si přijeli zahrát golf na
vykáceném prostoru, a proto nelze očekávat, že budou chápat klánovické občany.
Celistvost lesa je nutností pro zvýšenou ochranu
Klánovic. Pokud by nastalo masové kácení lesa, pak
lze očekávat, že občané se také budou masově zbavovat vzrostlých stromů na svých zahradách, aby tak
předešli škodám na svém majetku.
Vladimír Štuller

Masakr žadatelů
V internetové podobě časopisu Reflex v rubrice Zelený Baull psal redaktor Andrej Halada v článku "Masakr
žadatelů" o schůzi České golfové federace v sobotu
15. března v hotelu Intercontinental. Zaměřil se zejména
na otázku přijímání nových členů. Z rozsáhlejšího článku
otiskujeme část vztahující se ke Klánovicím:
… A další nebožák jdoucí na torturu: Forest Golf Club.
Za ním stojí lidé, kteří provozují historickou golfovou
klubovnu v Klánovicích a chtějí zde, na místě bývalého
hřiště, které komunisté v padesátých letech rozorali, vybudovat nové. Ano, to je ten stálý spor o hřiště a kácení
zdejšího lesa mezi společností Forest Golf Resort a Klánovickými. Paní Bažantová, která zastupuje FGR, se
omluvila, a tak za žadatelský klub hovořil Jaromír "Míša"
Fuchs, senior a člen Síně slávy českého golfu, který
v Klánovicích jako kedík kdysi začínal. Jenže po jeho vystoupení si vzal slovo zástupce Golf Clubu Praha (Motol)
a řekl, že FGR jim dosud nezaplatilo 40 % z ceny,
za kterou jim klánovickou klubovnu prodali. A zároveň
se obrátil k Fuchsovi a řekl: "Je mi líto, Míšo, že jsi byl
zneužit k tomuto vystoupení…"
Byl to mimořádně trapný moment. Lidé z FGR možná
tušili, že budou "problémy", a tak poslali místo sebe člověka, jenž měl svým renomé překrýt nelichotivý fakt dlužnictví. Je to vlastně i jasný vzkaz veřejnosti a zastupitelům,
kteří budou rozhodovat o případném povolení či nepovolení stavby hřiště: společnost FGR jedná velmi podivně.
Verdikt byl v tomto případě jasný: nepřijat. I přes to, že
u klánovické klubovny je drajving i tréninkové plochy, golf
se tu už nehraje…
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Čeští golfisté nechtějí
Forest Golf
Ano, řeč je o nedávném rozhodnutí výroční konference České golfové federace z 15. března 2008
nepřijmout do svých řad Forest Golf Club, rozuměj
"naše" tzv. golfisty usilující o výstavbu golfového
areálu v Klánovickém lese. Principiálním důvodem
odmítnutí má být skutečnost, že Forest Golf dosud
neuhradil cenu pozemků, na kterých již dva roky vesele
provozuje své aktivity, jejich prodejci, tj. motolskému Golf Clubu Praha. Motolští golfisté dokonce podali
na Forest Golf žalobu. Tuto informaci jako první poskytl
týdeník Reflex.Bude zajímavé sledovat vývoj a výsledek tohoto sporu. Forest Golf v kampani na podporu
své expanze v Klánovickém lese rád využívá argument
obnovy prvorepublikové tradice golfu v Klánovicích.
S oblibou také mentoruje o mravních hodnotách,
které chce do, dle jeho názoru, "ušmudlaných" Klánovic
golfem importovat - slušnost, čestnost, gentlemanství, apod. Od gentlemanů se očekává, že řádně
zaplatí za to, co si koupili, není-liž pravda?
Zamítavý postoj ze strany České golfové federace
je významným signálem, který vyvrací trvale omílané
klišé ze strany představitelů Forest Golfu, že je to
hlavně klánovická radnice, kdo jim nepřeje. Současný kritický postoj Klánovic k praktikám Forest Golfu
není zdaleka ojedinělý, jak vidno, další kritika směřuje i ze samotné české golfové komunity. Široké
veřejnosti si nejznámější český novinář píšící o golfu (a sám vášnivý golfista) Andrej Halada komentuje počínání paní Bažantové a spol. v Reflexu slovy:
"Je to vlastně i jasný vzkaz veřejnosti a zastupitelům, kteří budou rozhodovat o případném povolení
či nepovolení stavby hřiště: společnost FGR jedná
velmi podivně."
Ještě jedna zajímavá souvislost. Pan Drbal, paní
Bažantová a spol. dodnes připomínají svou smluvní
nabídku tzv. spolupráce Klánovicím, kterou učinili
zhruba před dvěma lety (je škoda, že onen "projev
vstřícnosti" Forest Golfu nebyl nikdy zveřejněn třeba na internetu). Ve stručnosti: Klánovice se měly
uvědoměle zavázat k podpoře investičního záměru
Forest Golfu v územních a stavebních řízeních a až
by po jejich dovršení získal investor pravomocné
stavební povolení, měly dostávat po dobu výstavby
hřiště (odhad - cca 2 roky) po třech milionech ročně
do obecního rozpočtu. Pro úplnost také připomínám,
že tehdejší vedení místní ODS v čele s panem Hladíkem a paní Bažantovou chtělo její čtyři tehdejší
zastupitele zavázat (pod hrozbou vyhazovu z ODS)
k povinné podpoře této smlouvy. Klánovické zastupitelstvo na takové podivné a děravé podmínky nepřistoupilo.
Nyní, když vyplul na hladinu výše zmíněný problém Forest Golfu s žalobou od Golf Clubu Praha
za nesplacení finančního závazku, považuji tehdejší
obezřetnost klánovických zastupitelů za o to více
důvodnou.
Ing. Jan Kinšt
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Tiskové prohlášení
organizátorů
petice za zachování Klánovického lesa
v souvislosti s nepřijetím společnosti FGRP
do České golfové federace
Jak vyplývá z informací České golfové federace,
Forest Golf Resort Praha (dále je FGRP) neplní své
závazky. Na letošním výročním sjezdu byl zástupce
FGRP obviněn, že společnost dosud nesplatila 40%
částky původnímu majiteli GCP, za kterou zakoupila
historickou klubovnu z roku 1938, kterou nyní provozuje. Na základě této skutečnosti byla také žádost
FGRP o členství v golfové federaci odmítnuta. GCP
podal na FGRP žalobu.
Opatrnost, na kterou apelovala Klánovická radnice
během komunálních voleb v souvislosti s investorem
projektu, se tedy ukazuje jako oprávněná.
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tisíců stromů? Výstavba hřiště v Klánovicích za cenu
kácení lesa by dnes po padesáti letech byla ostudou
českého golfu a popřením poslání citlivě kultivovat životní prostředí a podporovat soužití člověka s ním.",
dodává Michal Hartman.
Ve hře jsou také zastupitelé hlavního města Prahy
a v současnosti pozastavená změna územního plánu,
která, pokud by byla přijata, by definitivně rozhodla
o zastavení plánů na obnovení a rozšíření golfového
hřiště v Klánovicích.
I tady se dějí podezřelé věci:
Námitka FGRP, že nesouhlasí se změnou, byla magistrátem přijata několik měsíců po termínu veřejného
projednávání a neměla by tedy být vůbec brána v úvahu.
Navíc, v této fázi schvalování změny územního plánu
se ze zákona žádné námitky vlastníka nemohou brát
v potaz a nepřihlíží se k nim. Přesto bylo prostřednictvím předkladatele radního Langmajera zastupitelům
zdůvodněno pozastavení změny tím, že "vlastníci pozemků" se změnou územního plánu nesouhlasí.

"Je logické, že se golfová komunita distancuje od neseriozních praktik a nepřijala společnost FGRP do svých
řad", říká Michal Hartman, předseda občanského sdružení Újezdský STROM, které dlouhodobě vyvíjí aktivity
za zachování celistvosti Klánovického lesa. Organizátoři
Petice upozorňují na další znepokojivé zprávy kolem této
společnosti:
Na zmíněné, dosud nezaplacené klubovně byly bez
ohlášení či stavebního povolení zahájeny rozsáhlé
stavební úpravy. Stavební úřad městské části Praha
21 po několika místních šetřeních zjistil závažná pochybení a zahájil řízení k odstranění úprav budovaných načerno. Tato skutečnost je o to více zarážející,
že restaurace a klubovna je součástí budoucího golfového areálu, ke kterému bylo na stejném stavebním úřadě zahájeno řízení podle projektu, za kterým
podle slov FGRP stojí renomovaná kancelář architektů
MacKenzie&Ebert. Realizace rekonstrukce klubovny
načerno se rozhodně neslučuje s renomé této kanceláře. Společnost FGRP má možnost dodatečně
zažádat stavební úřad o povolení ke stavbě částí, ke
kterým jsou zapotřebí souhlasná stanoviska státní správy, ale obavy, jakým způsobem společnost hodlá postupovat při budování celého golfového areálu, narůstají.

"Zamýšlíme také na Ministerstvu místního rozvoje
ověřovat zákonnost postupu při předkládání změn územního plánu na pražském magistrátu a na základě jakých
právních podkladů byla změna zastavena. Máme podezření, že nebyl dodržen zákonný postup", doplňuje
Boris Procházka z Občanského sdružení za Klánovický
les, který situaci na pražském Magistrátu sleduje.

Klubovna se sice začala načerno rekonstruovat, ale
stále není jasné, zda k vybudování golfového hřiště vůbec dojde. Řízení na cvičnou louku, první část areálu,
ke kterému se FGRP přihlásil, bylo pro chybějící podklady a stanoviska přerušeno. Navíc se ukazuje, že další hřiště v tomto regionu by bylo de facto zbytečné.

"Chystáme se oslovit všech 22 tisíc spoluobčanů podepsaných pod peticí za záchranu lesa. V situaci, kdy
zastupitelé svou nečinností umožňují realizovat plány
na výstavbu golfového hřiště a vůle 22 tisíc lidí nikoho
z mocných nezajímá, chceme naše spoluobčany vyzvat,
aby se osobně angažovali v přesvědčování pana primátora, radního pro oblast územního rozvoje pana Langmajera i ostatních zastupitelů o nutnosti schválení
územní změny. Přejeme si, aby zastupitelé neupřednostňovali zájmy soukromého investora.", říká Pavel Roušar
z Újezdského STROMu.

"V okruhu 10 kilometrů od Klánovic mimo hřiště
v Mstěticích s 18 jamkami ,které je v provozu, má být již
do dvou let vybudováno více než 70 golfových jamek
na hřištích, které jsou ve výstavbě nebo mají stavební
povolení a nepotřebují kácet v chráněném lese. Tady
golfová hřiště vznikají kultivací nevyužitých prostor a jsou
pro své okolí přínosem. Opravdu hodláme kvůli 9 dalším jamkám vykácet kus jediného rozsáhlého navíc přírodně chráněného lesa v okolí Prahy, včetně desítek

"Zachování lesa v jeho celistvosti podpisem petice
podpořilo přes 22 tisíc lidí. Od zářijové demonstrace
za Klánovický les před budovou Magistrátu se marně
snažíme sejít s panem primátorem Pavlem Bémem.
Zatím se nám k našemu překvapení nedaří pana
primátora přimět, aby se podněty občanů či klánovické
radnice vážně zabýval.", dodává.
V kuloárech při jednání schvalování změny územního
plánu zněla informace, že zejména zastupitelé ODS plány
na realizaci golfového hřiště v Klánovickém lese podporují. Zdá se až podivné, že by zastupitelé mohli podporovat zničení části přírodního parku a ohrozit celistvost
jedinečného lesního komplexu na území Prahy a na druhé straně současně proklamovat zelený pás kolem Prahy a nutnost výsadby zeleně, jak uvádějí ve všech
koncepcích hlavního města Prahy.

"Elektronickou formu petice jsme zvolili pro snadný kontakt
se signatáři, abychom je mohli dále informovat a případně vyzvat k účinnějšímu způsobu prosazení oprávněné žádosti.
Zařazujeme zkrátka druhý stupeň.", dodává.
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Nejasnosti kolem golfu v Klánovicích zůstávají. Po
minulém týdnu je jasnější pouze to, že FGRP není členem České golfové federace, že utržil pořádnou ostudu
a že jeho budoucí plány s areálem v Klánovicích jsou
čím dál nedůvěryhodnější.
V Praze, 24. 3. 2008
Autoři tiskové zprávy
občanské sdružení Újezdský STROM, Spolek
pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části
Praha 21,
kontaktní osoby: Michael Hartman, předseda spolku,
michael.hartman@centrum.cz
Pavel Roušar, člen výboru,
pavel.rousar@volny.cz
http://www.ujezdskystrom.info
Občanské sdružení za Klánovický les, OSZKL,
kontaktní osoby: Boris Procházka, předseda spolku,
Boris.Prochazka@seznam.cz
http://www.klanovicky-les.cz

Černé stavby v Klánovicích?
Forest Golf Resort Praha počátkem roku halasně
oznámil rekonstrukci klubovny. Tuto stavební činnost nepovažoval za nutné ohlásit úřadům s tím, že provádí
drobné úpravy vnitřku, výměnu podlah atd., na což prý
nepotřebuje povolení. Jak se ukázalo později, pod drobnými úpravami skrýval komplexní přestavbu. Až po mnoha protestech občanů to konečně koncem února zjistil
stavební úřad a nařídil přerušení stavby.
Ani to nepovažoval FGRP za důvod přerušit stavební práce a podat stavebnímu úřadu žádost o stavební
povolení. Pokračuje klidně dál v černé stavbě (viz foto).
To se mohlo stát pouze díky nebývalé tolerantnosti tohoto stavu vedoucím stavebního úřadu v Újezdě n/Lesy.
Chce snad vedoucí stavebního úřadu naznačit občanům, že zákony platí jen pro někoho?
Tvrdí se, že před zákonem jsou si občané rovni.
Je snad pravdou, že někteří občané jsou si rovnější?
Třeba ti, kteří mají dobré kamarády nebo se mohou při
svých přestupcích spoléhat na podporu modrého ptáka?
Jak to vlastně je?
Boris Procházka
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Poznámka
Při posledním zasedání zastupitelstva v kině mě ve
vystoupení představitele FGRP dr.Drbala zaujalo tvrzení, že jediné zásahy do budovy golfové klubovny,
které jsou v rozporu se stavebním zákonem, byly způsobeny vichřicí Emma.
Nechtěl bych - ani hypoteticky - přivolávat na naši
vlast, tím méně na Klánovice, další živelné pohromy.
V kontextu výše uvedeného mi ale přijde docela pravděpodobné, že příští větrná smršť by mohla v lese vykácet právě oblasti potřebné pro golfové greeny.
Tomáš Ruda

Golfový areál v oblasti
Černého Mostu
Mezi navrhovanými změnami vlny 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy leckoho znalého kauzy "Golf v Klánovickém lese" zaujme změna
č. Z 1159/06. Z jejího popisu vyjímáme:
Hlavním cílem změny je rozšíření golfového hřiště,
návrh rekreačního parku. Do změny bylo zahrnuto celé
rozsáhlé území mezi Dolními Počernicemi a Černým
Mostem, které je dle Územního plánu součástí rekreačního prostoru celoměstského významu. Záměr zasahuje území, které je v současné době zařazeno jako
orná půda, přírodní nelesní plochy), izolační zeleň,
ostatní bez specifikace funkční náplně, čistě obytné,
všeobecně obytné a smíšené městského typu. V severní části bylo řešené území na základě podkladové
studie rozšířeno do jižního okraje sídliště Černý Most,
kde jsou vytipovány plochy ve vlastnictví MČ Prahy 14,
využitelné pro realizaci vstupní části a zázemí rekreačního parku. Sportovní a rekreační aktivity jsou soustředěny v návaznosti na sídliště Černý Most v rámci
ploch PP (parky a parkově upravené plochy), které jsou
ve východním a západním okraji rozšířeny, a v části
funkční plochy severně rybníku Martiňák. Zde jsou
navrženy dvě částečně urbanizované rekreační plochy
SO3: v severovýchodní části území je navrhován cyklokros a robinzonádní hřiště, při páteřní komunikaci
tenis a letní restaurace.
Východní část řešeného území tvoří plochy golfového hřiště (SO2), které jsou touto změnou rozšiřovány do území jižně od ulice Národních hrdinů, původně
určeného pro technologický park. Po obvodu hřiště je
navrhovaná cyklostezka. Je zajištěna také pěší průchodnost golfového hřiště pro veřejnost. Jako součást
golfového hřiště a v rámci revitalizace potoka Chvalka
je navrženo několik drobných vodních ploch, největší
z nich je zobrazena samostatnou plochou, ostatní jsou
podměrečné a budou realizovány v rámci funkčních
ploch ZN (přírodní nelesní plochy) a SO2 (území rekreace - golfová hřiště). K revitalizaci je navržen úsek
Svépravického potoka západně od rybníka Martiňák.
Dopravní obsluha území bude zajištěna systémem
komunikací napojených na komunikační síť hl.města.
Systém cyklotras je zčásti upřesněn ve vazbě na nově
koncipované funkční využití území.
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názory, komentáře, polemiky

Cenzura nebo redakční úpravy?
Nedostatek financí je dle vyjádření šéfredaktora KZ
důvodem krácení rozsahu a př íspěvků čtenář ů
v max.délce 30 řádků po 60 znacích.
Pokud by se tato zásadovost týkala všech pisatelů, je
to v pořádku. Jaká je však realita? Pokud nepočítám
úvodních cca 160 -180 řádků starostova státnického
mentorování nesouvisejícího s problémy Klánovic, často plného nepravd, urážek oponentů, výmluv a sebechvály, pak bych rád věděl, proč jsou články dalších
vybraných autorů např. p. Procházky či Loserta akceptovány v rozsahu vysoce nadlimitním? A naopak. Proč
např. má kratší reakce na příspěvek pisatele Loserta
byla v min. čísle tzv. redakčně zkrácena resp. cenzurována? Nejsmutnější na tom je ale fakt, že nikdo z těchto
cenzorů neměl ani špetku slušnosti a nenamáhal se s
mojí autorizací takto okleštěného článku. Vypouštět
záměrně zásadní vyjádření či fotografie dokumentující zjevné lži a pozměňovat tím podstatu autorových
vyjádření je neomluvitelné. Takové postupy jsou pouze
další ukázkou toho, jaké metody a demokratické principy hodné "husákovské normalizace" vládnou nyní
v Klánovicích.
Poznámka ke komentáři pana šéfredaktora o nerovném boji vedení obce se zlým Magistrátem: Chápu, že
za neschopnost zastupitelů musel být nalezen viník.
A ejhle - kdo jiný, než zastánci rekultivace "klánovické
žumpy" a golfu. Nebylo by férovější položit si otázku,
proč všechny okolní obce, které byly také vmanipulovány do boje "za les," dotace a navíc zvýšené obdržely od Magistrátu bez problémů? Není konečně čas ptát
se na pravý důvod??
Evžen Stöhr

Proč se ODS nevyjadřuje
k současnému dění v Klánovicích
Nechceme opětovně zahájit diskusi na témata, která
nikdy nebyla a nejsou hlavní prioritou klánovické ODS.
Nemůžeme nechat ovšem bez povšimnutí, že snaha
Klánovického zpravodaje a současného vedení obce
opakuje již posté lež, že ODS je "slepým" zastáncem
bezbřehého kácení lesa. ODS nikdy kácení lesa nepodpořilo a kácení lesa nemá ve svém volebním programu. Snahou a volebním programem ODS je
objektivizace Klánovického zpravodaje. Tento měsíčník každým svým číslem znovu potvrzuje, že na objektivitu a vyváženost zpravodajství si budeme muset
počkat. Bohužel za tuto situaci nemůžeme vinit jen Klánovický zpravodaj, ale celou povolební politiku koaličního seskupení v naší obci.
Nemůžeme brát vážně kritiku pana Tomáše Rudy
v jeho poznámce šéfredaktora pod článkem pana Evžena Stohra, že současné vedení obce bylo vehnáno do
nerovného boje s pražským magistrátem skupinou, která
rozvrátila nejoblíbenější stranu. Hlavní odpovědnost za
současný stav nese neobjektivní a nevyvážený Klánovický
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zpravodaj, který vedla a vede stále stejná osoba, a to
pan Tomáš Ruda. Nevíme, zda si svoji odpovědnost uvědomuje. Nevíme, proč hledá viníka jinde, a ani nevíme,
proč si pro podporu svého tvrzení ohýbá fakta.
V minulém roce současný starosta vyzval ODS
k užší spolupráci, ale bohužel již zapomněl přizvat členy
ODS do práce odborných komisí tak, aby měli relevantní informace a mohli aktivně prospívat Klánovicím.
Výzvu ke spolupráci nemůžeme pokládat za vážně míněnou, přečteme-li si v KZ 3/2008 článek Slovo starosty, ve kterém pan starosta povšechně kritizuje
politickou práci a cíle ODS. Obáváme se tak, že pan
starosta dělá všechno pro to, aby jeho jednání s pražským
magistrátem o dotace a další investice bylo neúspěšné.
Současné postavení Klánovic při získávání dalších finančních prostředků je obtížné, zvláště když staví sportovní halu a mateřskou školku s vysokými náklady. Zdá
se nám, že útoky na ODS tak mohou být zástěrkou toho,
aby se našla omluva pro neúspěšnost při získávání finančních prostředků a aby se veřejnost neptala na vysoké ceny investičních akcí, které v Klánovicích probíhaly
a probíhají. Klánovická ODS měla ve svém volebním programu transparentnost pro investiční akce. Zastupitel
ODS, pan doc. Ing. Arch. Jiří Turek, CSc., vypracoval
návrh Koncepce rozvoje Klánovic, která se měla stát věcným základem pro objektivizaci současných i budoucích
potřeb Klánovic. Domníváme se, že právě stávající nekoncepčnost je hlavním důvodem, proč veřejně prospěšné stavby v Klánovicích výrazně překračují běžné ceny
ve stavebnictví při srovnání s cenami obdobných staveb v jiných městských částech. Přijetí navrhované koncepce je současným vedením obce pozastaveno. Šance
na větší hospodárnost a koncepčnost klánovických staveb se tak odsouvá.
Respektujeme soukromý názor pana starosty na osobu
prezidenta republiky a jeho volbu, ale domníváme se,
že jeho osobní názor na stránky Klánovického zpravodaje nepatří. Strana Zelených a ODS tvoří vládní koalici a v případě korektních vztahů by nebyl problém
v rámci této spolupráce získávat další dodatečné příjmy pro Klánovice. Bohužel však znovu musíme konstatovat, že pan starosta dělá všechno pro to, aby bylo
v Klánovicích hůř. Už se moc těšíme, až se bude hledat
viník, kdo to asi bude.
Jiří Hladík,
Ing. Petr Soukup,
členové místní rady ODS Praha-Klánovice

Blýská se i pro děti
na lepší časy??
I přes nedostatek financí v obci se daří realizovat
některé projekty, jejichž prospěšnost se snad ukáže. Krátce
se zmíním jen o dvou, které jsou k zamyšlení a mají
možná něco společného.

Park u Masarykovy školy
bude mít nové jméno (mylně jsem myslel, že již má
jméno TGM). Je zde souprava dětských hracích prvků, které bohužel nejsou BEZÚDRŽBOVÉ. Nejméně
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před dvěma lety se vylomila / vyhnila jedna z příček "přelézacího žebříku". Kolik jich chybí teď a vůbec v jakém
jsou stavu prvky, si každý může prohlédnout sám (možná námět pro investigativního fotografa pro KZ ). Dětská
hřiště patří,myslím, do náplně REFERÁTU/KOMISE ŽP.
V souvislosti s novým pojmenováním parku / náměstí byl na minulém Zastupitelstvu presentován záměr na doplnění parku novými herními prvky (účast
i ZŠ) včetně celkové úpravy a - jak předpokládám
- s následným osazením sochami s dětskými motivy
s vazbou na nové pojmenování.
Věřím, že zmíněné parkové hřiště bude především
PRO DĚTI plnohodnotné, VČETNĚ PROVÁDĚNÉ
ÚDRŽBY, aby to trochu vydrželo. Podle mého názoru
je ZOHLEDNĚNÍ-PRIORITA DĚTÍ nosným prvkem ekologie - ŽP. (příklad třeba v Horních Počernicích).

Sanace vlhkosti v suterénu ZŠ 1
probíhá díky grantu získaném s pomocí několika rodičů žáků školy. Jako JEDEN z důvodů zvýšené vlhkosti
byla na komisi výstavby označena nedostatečná údržba
objektu (ventilace ve sklepech, ucpané čističe odtokové
vody, okapový svod z přístřešku nad schody nefunkční
- již nejméně 2 roky "ukopnut", neboť je ZÁBRANOU
V HLAVNÍ KOMUNIKACI).
Věřím, že zmíněná sanace bude PRO DĚTI plnohodnotná VČETNĚ PROVÁDĚNÉ ÚDRŽBY, aby to trochu
vydrželo.
Zdeněk Trojan

od sousedů

Z Jiren do kraje věčného ledu
80 let po startu vzducholodi Italia, na níž vědec a spisovatel František
Běhounek jako pr vní
Čech přeletěl severní pól,
uskutečnila přechod
přes ledové pohoří na
souostroví Špicberky
mezinárodní výprava
vedená českým polárníkem Václavem Sůrou ze sousedních Jiren. Podrobnosti o akci můžete najít na stránkách
www.vaseksura.com.

Vítání jara s Maxim Turbulenc
Zveme vás na již o osmý ročník jednodenního festivalu spojeného s pálením čarodějnic. Ale jak to vlastně
začalo? Když jsem se přistěhoval do Zelenče a postavil
si zde rodinný dům, chtěl jsem přispět - jak se říká - svou
troškou do mlýna, a tak jsem oslovil místního starostu
pana Husince s návrhem, že bych chtěl uspořádat kulturní akci pro místní obyvatele, když už se mezi ně počítám. Slovo dalo slovo a přišel první ročník dětského dne
s pálením čarodějnic a večerním programem pro dospělé. Jelikož se zadařilo, dohodli jsme se, že to příští rok
zopakujeme. Rok od roku jsme vylepšovali program včet-
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ně malé jednodenní poutě. Na této akci v minulosti
vystupovali hosté jako Petr Muk, Aleš Brichta, Turbo,
Marcela Holanová a další skvělí kamarádi z hudební branže.
Tento rok je opravdu nabitý a to doslova hvězdně - pozvání přijal Petr Kolář, Jarda Hypochondr, ale i Děda Mládek Ilegal band. Jako každý rok ale nebude chybět ani
K.E Gott a Maxim Turbulenc. Rád bych se pozastavil i u
dívčích kapel: 5Angels je to nová formace 5 dívek, které
útočí na špičku populární scény nejenom u nás ale
i v zahraničí. Zajímavé je, že jejich věkový průměr činí
7 let a jsou mistryněmi České republiky v moderním tanci.
Další zajímavou kapelou je K-2. Tyto dívky jsou sice
o pár let starší (je jim 15), ale dokáží zahrát skladby 60.
a 70. let tak, že vás až zamrazí. Heidi Janků zazpívá své
osvědčené hity a prostor dostane i místní Zelenečská
kapela Proxima. Na závěr se skupinou Totální nasazení
vyženeme všechny čarodějnice.
Zapomněl jsem na ty nejmenší - za nimi dorazí i akademický malíř J. Lušovský, který bude malovat s hádankou, a všechny nás očaruje svými kouzly Vladimír Gernát.
K tomu si můžete dát opečenou klobásku, tátové dobré
pivo či něco tvrdého, maminky sklenku vína a děti něco
na zub. A aby toho nebylo málo, pouťové atrakce se budou točit po celý den až do půlnoci. Jestli jsem vás alespoň trochu navnadil, tak se přijďte podívat. Celá rodina
třeba i v maskách, vždyť je den čarodějnic.
S pozdravem
Kyklop,
Maxim Turbulenc
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Dějiny zaniklé vsi Lhota
nad Úvalem - Fidrholec
(pokračování z minulého čísla)
Nejstarší zmínka o vesnici pochází ze 14. století, kdy
byla Lhota zapsána do registru papežských desátků
v knihách pražské konzistoře jako farní místo v brandýském děkanátu. Když papež Kliment VI. svolil 2.3.1352,
aby Karel IV. vybíral po tři léta papežský desátek ze všech
důchodních obročí v zemi, vymínil králi, ať si ponechá
2/3 vybraných poplatků na úhradu škod, které utrpěl
v bojích ve službách církve proti Ludvíku Bavorovi.
V květnu roku 1352 měl být desátek vybrán i ze Lhoty,
ale nebyl, protože tato vesnice byla chudá, nemajetná
a z té příčiny nemohla výběrčímu uhradit povinný desátek.
V té době vesnici dominoval dřevěný kostel sv. Václava,
který i s vesnicí patřil Pešlinu (Petru) Bohuslavovi z pražského měšťanského rodu Olbramoviců. Pešlin v roce 1358
prodal část svého dědictví svému synovci Václavu
Františkovi za 30 kop grošů ročního platu na vesnicích
Sibřině, Květnici německy zvané Blumenau a Lhotě německy zvané Wirgendtuffel. Jako držitel patronátního práva ke zdejšímu kostelu byl Václav 3.1.1360 nucen skrze
smrt kněze Bedřicha ustanovit pro kostel nového faráře.
Stal se jím Mikuláš Zeidlin z Prahy, kterého uvedl duchovní kostela v sousedním Újezdě. Po dvou letech roku
1362 postupuje Václav z nejasného důvodu tři výše jmenované vesnice zpět do rukou Pešlina Bohuslava.
Zajímavý spor se udál v roce 1374. Pešlin hájil svého
kněze Mikuláše proti knězi Janu ze Slušice, s nímž měl
spor. Po smrti faráře Mikuláše Zeidlina prezentoval
Pešlin 26. 5. 1377 ke kostelu ve Lhotce nového faráře,
jímž se stal Matěj z Kamberka. Nedlouho po jeho dosazení se Pešlin Bohuslav jakožto patron a majitel vsi rozhodl rozebrat dřevěný kostel a na jeho místě zahájil stavbu
kostela kamenného. O dokončení kostela, poměrech
a životě ve Lhotě pojednává poutavá vizitační zpráva
arcijáhna Pavla z Janovic, který navštívil Lhotu 30.1.1380.
Při vizitaci Pavel zjistil, že kněz nesídlí při kostele, ale
dochází sem z Úvalu půl hodiny cesty vzdáleného.
To znamená, že Matěj obdržel u konzistoře odpustek
z povinnosti bydlet při kostele, snad z bezpečnostních
důvodů. Pešlin roku 1386 zemřel a jeho majetek, sestávající z vesnic Květnice, Lhoty, Kunratic, Bohnic, části
Tuklat, části Chvatlin a Pakoměřic, se dostal dědictvím
jeho dvěma synům: Janovi z Květnice, jenž se psal podle
rodového hradu od roku 1391, pak Joštovi a příbuzným.
(dokončení v příštím čísle)
Jan Psota ml.,
kronikář obce Hradešín a městyse Škvorce

Den Země na Klepci II
Téměř před rokem, 21. dubna 2007, se na území
přírodní památky Klepec u Přišimas uskutečnila jedna
z významných kulturních akcí regionu loňského roku
- Den Země na Klepci. Program shlédlo téměř 500 návštěvníků zblízka i zdaleka. Oslava 30 let od vyhlášení
vrchu Přírodní Památkou za účelem ochrany bizarních
klepeckých skal se stala jedním z mezníků školního pro-
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jektu "Regionem po spirále času", jehož se aktivně zúčastnili žáci MŠ a ZŠ Škvorec, MŠ Tismice a ZŠ Úvaly. Děti se
staly také hlavními protagonisty pestrého programu, který
za spolupráce okolních obcí a měst připravila občanská sdružení Klub žen Přišimasy, Klub přátel přírody a historie Úval
a okolí a garant celého projektu - Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín. Vedle připravených písní, tématických
scének školáků a tanečních kreací Městského domu dětí
a mládeže Úvaly věnovali diváci pozornost odhalení dvou
turistických infotabulí s historicko-ekologickými zajímavostmi vrchu Klepce. Děti z mateřských školek se podílely na
zasazení tří památných stromů. Akce se zúčastnili nejen
představitelé okolních obcí, ale dokonce i bývalý ministr životního prostředí ČR Petr Kalaš, který ve svém proslovu
ocenil význam podobných aktivit pro vztah člověka k přírodě i pro budování vztahů ke zdejšímu regionu, v němž mnozí
z nás žijí, studují nebo pracují. Závěrečný piknik na louce
pod žulovým obrem "Slouhou" zpříjemnil vzlet horkovzdušného balónu v pozdějších hodinách.

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín se letos
rozhodl tuto akci zopakovat a navázat tak na přetržené
tradice tohoto regionálně významného poutního místa.
A tak uspořádal koncem ledna ve Výtvarné dílně Hradešín pořadatelskou schůzi, kde všem přítomným spoluorganizátorům z okolních obcí, neziskových organizací
včetně základních a mateřských škol představil myšlenku 2. ročníku Dne Země na Klepci. Tato kulturní akce,
jejíž termín je navržen na sobotu 19. dubna 2008, se
pokouší přispět k prohloubení vztahů mezi našimi obcemi a sdruženími. Jejím posláním je rozšířit obzor v činnosti pro děti a mládež, připomenout zapomenuté tradice
a význam Přírodní Památky Klepec v regionu.
V programu plánujeme slavnostní formace vlajkonošů, představení předškolních dětí u lipky, zpívání s kytarou, sehrání scének "O slouhovi a zlé selce (2nd version)"
a "Tábor lidu", hudební představení vztahující se k vrchu
Klepci, přednášky o turistice a geologii, horolezeckou
exhibici ve výlezu na Slouhu. Jako další část programu
chystáme pro malé děti hry, dále pak výstavy výtvarných
prací školního projektu "Po spirále času", výstavu fotografií a dokumentů o Klepci, a pokud nám bude počasí
přát jako vloni, možná přiletí i horkovzdušný balón.
Občerstvení, ozvučení, posezení a country zábava budou zajištěny.
Pro jakékoliv dotazy k organizaci a průběhu akce prosím kontaktujte koordinátora akce - Jana Psotu ml., kronikáře obce Hradešín a městyse Škvorce, na mobilním
čísle: 721 366 926, nebo emailu: psotajan@seznam.cz
Další informace najdete na internetových stránkách
www.posemberi.cz
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Neposedové z Běchovic

NOVINKA

Ahoj holky, kluci, maminky a tatínkové,
Na základě předběžného průzkumu Vašich přání
a požadavků na nové aktivity v našem
o.s. Neposeda Vám od dubna do června 2008 tímto nabízíme:
A) VÝTV
ARNÉ DÍLNY
VÝTVARNÉ
pod vedením vystudované výtvarnice pí. Zdenky Hoškové, která má mnoho zkušeností s dětmi v MŠ a vede
výtvarné kroužky pro děti i dospělé
• VÝTVARNÁ DÍLNA PRO NEJMENŠÍ S RODIČI - Předběžně by se konala v PÁ od 10 do 11h.
• VÝTVARNÁ DÍLNA PRO ŠKOLNÍ DĚTI - Doba konání - dle dohody některý všední den v odpoledních hodinách
• VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ - Doba konání - některý všední den ve večerních hodinách
B) KERAMICKÉ DÍLNY
pod vedením Kryštofa Hoška, studenta sochařství na Akademii výtvarného umění
• KERAMICKÉ DÍLNY PRO NEJMENŠÍ S RODIČI - Doba konání - dle dohody v dopoledních hodinách
• KERAMICKÉ DÍLNY PRO ŠKOLNÍ DĚTI - Doba konání - dle dohody ve všední den v odpoledních hodinách
• KERAMICKÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ - Tyto cca 2-3 hodinové dílny by se konaly 1x za 14 dní dle dohody asi v SO
Upozorňujeme, že z důvodů dobré pohody v dílnách je možný max. počet - 10 účastníků. Ceny dílen
budou doplněny. Veškeré další informace a dotazy Vám ráda zodpovím na tel.č. 737 215 611.
za o.s Neposeda
Romana Voženílková

Občanské sdružení Neposeda nabízí poslední běh

VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO PROGRAMU.
Projekt je určen pro maminky či tatínky na rodičovské dovolené, ale i po ní, kteří se během půl až jednoho roku chystají
zpátky do zaměstnání a chtějí si oprášit anebo získat nové dovednosti, aby obstáli při hledání nového zaměstnání a i v něm.
Projekt je určený osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. Připraveny jsou pro Vás:

1. Bezplatné VZDĚLÁVACÍ BLOKOVÉ KURZY, které probíhají od 9.00 do 12.30 hodin.
Po úspěšném absolvování získáte osvědčení.
• Základy práva
Zaměřeno na pracovní a občanské právo
út - 1. 4. 2008 pá - 11. 4. 2008
pá - 4. 4. 2008 út - 15. 4. 2008
út - 8. 4. 2008 pá - 18. 4. 2008

• Práce s počítačem a internetem II.
Zaměřeno na praktickou obsluhu MS Word, MS Excel,
MS Powerpoint a internet
út - 22. 4. 2008 po - 28. 4. 2008
st - 23. 4. 2008 út - 29. 4. 2008
pá - 25. 4. 2008 st - 30. 4. 2008

+ možnost využít podpůrných služeb - dohled nad dětmi předškolního věku v průběhu programu.

2. Bezplatný PORADENSKÝ SERVIS - PORSE.

Vzdělávací programy a poradenství
Pomůžeme poradit, jak na návrat do zaměstnání,
se konají v prostorách
se sociálními dávky, které můžete využívat,
Nízkoprahového klubu Autobus,
s otázkami ohledně zdravotního a sociálního pojištění, Českobrodská 1, 190 11, Praha - Běchovice.
s právním problémem - bydlení, výpověď´ z práce aj.
Poradenství mohou využít i osoby ve věku 18 - 64 let,
které projekt nenavštěvují, ale mají trvalý pobyt
na území hl. m. Prahy.

Těšíme se na Vás
Václava Parkánová - ředitelka sdružení
Věra Jílková - konzultantka programu

Kontakt: tel. č. 739 491 633 vera@neposeda.org http://www.neposeda.org/vpp
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Divadlo Horní Počernice
Votuzská 379/11, Tel.: kancelář 281 920 326, Tel.: pokladna 281 860 174,
e-mail divadlo@pocernice.cz, www.divadlopocernice.cz
Spojení: metro B Černý Most, nástupiště č. 15, bus 221, 303, 304, 353
do stanice Votuzská.
Pokladna divadla je otevřena od pondělí do čtvrtka 16 - 18 a hodinu
před začátkem každého představení.
Pokladna v Informačním centru na Chvalské tvrzi je otevřena od pondělí
do čtvrtka 9 - 16 a v pátek 9 - 14 hodin.

CO SE HRAJE V DUBNU
Sobota 5.4. v 15.00
JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL Umělecká agentura Mario
Představujeme Vám půvabný pohádkový příběh o Krakonošovi a pyšné, lakomé pekařce Jíře. Příběh, který vychází z lidového
přísloví "pýcha předchází pád". Pro děti od 3 let.
Sobota 5.4. v 19.30
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA (Robert Anderson) Agentura Harlekýn Režie: Pavel
Háša. Tři příběhy (Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem Herbert), které nám autor líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské.
V jistých obměnách mohou potkat každého z nás. Hrají: Květa Fialová, Jana Brejchová, Petr Nárožný, Václav Vydra, Karolína
Hrachovcová a Jiří Ptáčník.
Středa 9.4. v 19.30
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD (Geraldine Aron ) Agentura FDA Režie: Jana Kališová
Můj báječný rozvod je velice laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami.
Všechny postavy vytváří Eliška Balzerová.
Pátek 11.4. v 19.30
LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY (Marc Camoletti) DS Právě začínáme Režie: Jana Sůvová
Francouzská komedie. Lásky přilétají a odlétají, nesmí se ovšem změnit letový řád. A abyste se pobavili, přesně to se stane.
Neděle 13.4. v 15.00
KDO HLEDÁ, NAJDE DS Creatio Tejatre
Divadelní dobrodružství pro celou rodinu.
Velkolepá pirátská revue. Text hry i písničky jsou původní, vymyšlené a režírované celým souborem. Pro děti od 6 let.
Středa 16.4. v 18.00
ROZHOVOR (Jiří Stránský) Režie: Jakub Špalek
Hra je rozhovorem dvou bývalých politických vězňů z padesátých let - jeden je redaktorem rozhlasu a pozval si druhého (jehož
ve vězení nepotkal), protože slyšel o jeho pozoruhodném osudu. A společně před mikrofony otvírají nesmírně zajímavý příběh
bývalého mukla a zároveň slavného jazzového pianisty. Tento příběh se skutečně stal. Hrají: Jiří Stránský, Jan Potměšil
Pátek 18.4. v 19.30
PANÍ SAVAGEOVÁ V ROZPACÍCH (John Patrick) Divadelní spolek Jiří Poděbrady režie: Ivan Klička
Tato rozmarná a duchaplná komedie je volným pokračováním Podivné paní Savageové. Odehrává se v době, kdy soukromé
sanatorium Klášter prožívá finanční krizi. Není divu, že nečekaný příchod Ethel Savageové vítá doktor Emmett jako spásu. Jenže
krátce poté se na scéně objeví mladý milenecký pár s nepříliš ušlechtilými úmysly. Dokonce i jinak pohotová paní Savageová se
zpočátku ocitne v úzkých…
Sobota 19.4. v 15.00
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE Divadelní společnost Julie Jurištové Pro děti od 3 let.
Známé povídání o pejskovi a kočičce se v našem divadle změnilo v podívání. Pohádkový muzikál na motivy klasické pohádky J. Čapka.
Středa 23.4. v 19.30
RŮŽOVÝ ŠAMPAŇSKÝ (Clare McIntyre) Cafe teatr Černá Labuť Režie: Alice Nellis
Hra o třech ženách v koupelně, o důležitosti toho správného odstínu očního stínu, o mužích, kteří se nemusí trápit svým
zevnějškem, ale zato se musí trápit sportovními auty, o gorilách, které modelkám sahají do rozkroku, a o mnoha jiných zajímavých věcech. Hrají: Martha Issová, Adéla Kačerová Kubačáková, Martina Randová
Pátek 25.4. v 19.30
JÁSON (S.Šaltjanis) - Premiera DS Právě začínáme Litevská tragikomedie o životě nás všech.
Do malebné Jasoneljaje se po letech nečekaně vrací Jáson, jako dítě nalezený v bramborovém poli a vychovaný ve zdejším dětském
domově. Ačkoliv je jeho příchod nevinný, závratně a nezvratně změní život všem přítomným, "postavičkám" žijícím ve svých iluzích o světě.
Sobota 26. 4. v 19.30 JÁSON (S.Šaltjanis) DS Právě začínáme
Dopolední představení zadaná pro školy a školky od 9.00 hod:
Maminky s dětmi mohou představení navštívit po předchozí
domluvě na tel. čísle: 281 920 326.;
Změna programu vyhrazena.

Středa 2.4. JÁ PÍSNIČKA
Úterý 8.4. O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pátek 18.4. ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Čtvrtek 24.4. TŘI POHÁDKY NA DOBRÝ DEN

Do 16.3. 2008 pokračuje výstava ve foyeru divadla Jana a Milan Čechovi: Kostýmní a scénické návrhy.
Čtvrtek 20.3. v 17.30 vernisáž výstavy Michal Pivarči a Václav Hanák: Španělskem na "Konec světa"
(ve foyeru divadla do konce sezóny).
Prohlídka možná před každým představením nebo po telefonické dohodě se zaměstnanci divadla.
Předprodej vstupenek na duben bude zahájen v pokladně divadla v úterý 11. března v 16 hodin
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naši jubilanti
V měsíci dubnu se dožívají významného
životního jubilea tito naši spoluobčané:
Rudolf Holata
Eugenie Plochová
Štěpán Králík
Marie Vendrová
Zdeňka Hrdlicová
Věra Tachecí

SPIRITUAL KVINTET
Dne 17. dubna 2008 - od 19:00 hod.
Společenský sál ZŠ Masarykova.
Vstupné 200,-Kč.
Předprodej:
Knihkupectví nad Lesy a podatelna úřadu.

Eliška Plzáková
Jaroslava Rousková
Jiřina Jelínková
Dara Horáková
Vlasta Matoušková
Přejeme jim ještě mnoho šťastných let.

Informace: zdenek.vorisek@praha21.cz, 777811331

Důležitá telefonní čísla
TELEFONNÍ ČÍSLA NA POLICII:

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KLÁNOVICE

operační číslo pro MČ Praha 14
281 918 886
tísňové volání Městské policie (bezplatná linka)
156
Služební telefon našich okrskářů
737 649 842
Stanice Policie ČR Újezd nad Lesy
281 973 144
Tísňové volání Policie ČR (bezplatná linka)
158

www.praha-klanovice.cz
adresa: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
telefon: 281 960 216,
fax: 281 963 224
e-maily můžete posílat na adresu: urad@praha-klanovice.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
V případě telefonické domluvy možnost návštěvy i v ostatní dny:
úterý:
8:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00
pátek:
8:00 - 12:00

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

V PŘÍPADĚ HAVÁRIE SÍTÍ VOLEJTE TATO ČÍSLA:
veřejné osvětlení (bezplatná linka)
vodovod
kanalizace - hlavní uliční řad Ing. Zdrůbek
domovní čerpací stanice p. Veis

800 101 109
840 111 112
603 889 572
777 868 796

ÚŘAD MČ PRAHA 21 www.praha21.cz
adresa: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
tel. ústředna: 281 012 911
fax: 281 971 531
úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30
pátek 8:00 - 12:00
MÍSTNÍ KNIHOVNA KLÁNOVICE
adresa: Smržovská l, 19014 Praha–Klánovice
telefon: 281 963 496, e-mail: klankniha@volny.cz
výpůjční doba: pondělí
15:00 - 19:00
středa:
13:00 - 17:00
čtvrtek:
9:00 - 13:00
sobota (sudý týden):
9:00 - 12:00
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informace úřadu MČ
DOŠLO PO UZÁVĚRCE:

Samolepky proti letákům jsou
zdarma
Pražský deník, 20. 3. 2008, rubrika Z metropole,
autor (hav)
Občanské sdružení Arnika rozeslalo na úřady
všech 57 městských částí hlavního města samolepky
určené na poštovní schránky opatřené textem
"Nevhazujete reklamní materiály, prosím".
Samolepku si mohou lidé na svých radnicích vyzvednout zdarma.
Sdružení Arnika chce touto kampaní přispět ke snižování spotřeby papíru. "Každý den dostane česká
domácnost do poštovní schránky dva až tři reklamní
letáky. Jejich celoroční objem váží kolem patnácti
kilogramů. Jednoduchým opatřením přitom můžeme
toto množství snížit na jednu třetinu, a ročně tak ušetřit přibližně deset kilogramů papíru," objasnil hlavní
smysl akce mluvčí Arniky Jan Losecký. Tisk samolepek
a letáčků podpořil magistrát hlavního města Prahy
a ministerstvo životního prostředí v rámci projektu
Předcházej a recykluj.
Pozn.red. Na naší radnici obdržíte uvedené samolepky v úředních hodinách u pí. Pavlíčkové v kanceláři
v přízemí.

PRODEJ A SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY
HUSQVARNA, Jonsered, Partner, FLYMO
Zboží:
• Elektrické a benzínové řetězové pily
• Křovinořezy, el.vyžínače
• Zahradní traktory a ridery
• Plotostřihy, foukače listí, vertikutátory
• Elektrické a motorové sekačky
• Prodej příslušenství (řetězy, lišty, oleje, kotouče, struny aj.)
• Náhradní díly
• Ochranné pracovní prostředky (rukavice, ochranné brýle aj.)

U zboží zakoupeného v naší prodejně zajišťujeme uvedení stroje
do provozu a zaškolení obsluhy ZDARMA.
Provádíme:
Opravy a údržbu zahradní techniky všech značek
Opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, Tecumsech
Prodej na splátky
Kácení stromů vč. manipulace, likvidace větví
Půjčovna zahradní techniky

Brousíme:
•
•
•
•
•
•

Řetězy do motorových a elektrických pil
Žací nože do sekaček, nože do křovinořezů aj.
Zahradní nůžky ruční, na živé ploty, sekery aj.
Kuchyňské nože, nůžky, mlýnky
Kotoučové pily, pily vidio
Hoblovací nože

Těšíme se na Vaši návštěvu v naší nově zrekonstruované prodejně.
OTEVŘENO: Po - Pá 13.00 – 18.00, So 9.00 – 11.30
Stehlík Jiří, Hlavní 47, Tuklaty, 250 82 Úvaly tel: 723 614 889
E-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz www.zahradastehlik.cz

placená inzerce

ŠKOLA HLEDÁ UČITELE

Dřevěné doplňky do zahrady

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA
V ÚVALECH PŘIJME OD 1.9.2008 UČITELE/KU
NA PLNÝ I ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK (NEJLÉPE SE
SPEC. PED. APROBACÍ - NENÍ PODMÍNKOU).
NABÍZÍME PRÁCI V "RODINNÉ" ATMOSFÉŘE
MALÉ ŠKOLY.
TEL.: 281 981 244, 739 455 070

Altány, pergoly a jiné přístřeškz dlwe Vašich představ
Zahradní domky, chatky, garáže, dílny, treláže, plůtky
Domečky pro děti, domácí prolézačky apod.
Dřevěné terasy z prken tvrdých dřevin, nebo Twison.
Zahradní nábytek z tvrdého dřeva, nebo s nerez ocelí
Více informací na tel.: 724 318 660
nebo e-mailu: kouzelnazahrada@email.cz

HLÍDÁNÍ DÍTĚTE

VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI

Hledám spolehlivou paní na pravidelné hlídání
dítěte (věk 1 rok) v Klánovicích. Předpokl. úvazek
cca 20 hodin týdně. V případě MD (RD) možno
hlídat i u Vás doma společně s Vašimi dětmi.
Nabízím dobré fin. podmínky a dlouhodobou
spolupráci. Prosím volejte 602 614 520.

Hledáme paní na výpomoc
v domácnosti v Klánovicích.
Pondělí-pátek 2 hodiny dopoledne.
Zájemci volejte 603 519 979.

KOUPALIŠTĚ V KLÁNOVICÍCH
přijme do pracovního poměru:

ÚČETNÍ HLEDÁ ZAMĚSTNÁNÍ

pracovníky do občerstvení • nočního hlídače
uklízečky • údržbáře
Předpokládaný nástup 14. 4. 2008.

Účetní s dvouletou praxí
hledá zaměstnání
na částečný úvazek.

Kontakt pí. Mikušová, tel. 774 553 542

Tel. 775 975 977
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AUTODOPRAVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K ,
NOVOZÁMECKÁ 520, 190 16 PRAHA 9

❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587
http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda program na duben 2008
úterý 1. 4. 2008

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRAZŮ MALÍŘKY PAVLY SOKALSKÉ

Výstava potrvá do konce měsíce.

úterý 1. 4. 2008, 19.30

KINO - OBČAN HAVEL

ČR, 2007, 119 minut, přístupný, režie: Pavel Koutecký ,Miroslav Janek
Celovečerní film "Občan Havel" režisérů Pavla Kouteckého a Miroslava Janka nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat
prezidentského období Václava Havla.

čtvrtek 3. 4. 2008, 19.30

KINO - O ŽIVOT

ČR,2007, 90 minut, Komedie, od 12 let, režie: Milan Šteindler,Hrají: Vojtěch Kotek, Dorota Nvotová, Bob Klepl, Robert Nebřenský,
Pavla Tomicová, Ivana Chýlková,Michal (Vojta Kotek) se zúčastní oslavy na lesní chatě. Řízením osudu zbude po skončení oslavy
na chatě sám s dívkou Zitou (Dorota Nvotová), kterou vidí prvně v životě. I když není zrovna jeho typ, pod vlivem výjimečných
okolností s ní prožije vášnivou noc…

neděle 6. 4. 2008, 16.00

KINO - ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY

Šp.,Fr., 2008, rodinný, 117 min, český dabing, přístupné,režie: Frédéric Forestier, Thomas Langmann ,Hrají: Clovis Cordillac,
Gérard Depardieu, Alain Delon, José Garcia, Benoît Poelvoorde, Adriana Karembeu,Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás čeká
příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa.

čtvrtek 10. 4. 2008, 19.30

KINO - POKÁNÍ

VB, 2007, 122 minut , drama , titulky, od 15 let, režie: Joe Wright,Hrají: Keira Knightley, James McAvoy, Romola Garai, Brenda
Blethyn, Vanessa Redgrave ,Příliš bujná fantazie dvanáctileté "budoucí spisovatelky" Briony Tallisové odstartuje tragický příběh,
který nenapravitelně změní osudy tří lidí. Vinou vlastní nezralosti a série nedorozumění nařkne mladého zahradníka ze znásilnění
nezletilé sestřenice. Nominace OSCAR 2008.

neděle 13. 4. 2008,

Rodinný FOLKOVÝ ČAJ s DIVADÉLKEM

Toto odpoledne bychom rádi věnovali i rodinám s menšími dětmi a umožnili jim tak, vychutnat si společně strávené chvíle
s divadélkem, folkem a tvořením. V 15:45 zahájíme divadélkem Matýsek z Nového Boru a jeho loutkohereckým příběhem
"Námořnická pohádka" aneb putování za pokladem. Jednotné vstupné 40 Kč. Poté mohou dospěláci v sále zůstat na folkování s
písničkářem Michalem Vaňkem a jeho skupinou Zhasni. V době koncertu bude výhradně pro "odložené děti" (věk 4-7 let) folkulačných rodičů připravena v předsálí tvořivá dílnička, kde se sami budou moci stát námořníky. Pirátské šátky a pruhovaná trička
vítána. Dílnu povede Majka Lukáčová. Moderování se opět ujme Luky Lukáč a zahostuje si se svoji skupinou Krásky a zvíře.
Do přinesených nádob Vám folková maxikonvička nalije čaj ovocný provoněný jarem.
15:45-16:45
Divadelní představení, Vstupné 40 Kč
17:00-18:30
Folkový koncert Michala Vaňka a skupiny Zhasni, Vstupné 50,-Kč (děti polovic)
Ve stejném čase Pirátská dílnička pro "odložené děti", příspěvek na materiál 30 Kč za dítě Zvýhodněná rodinná vstupenka (2+2)
na celé odpoledne (divadlo, koncert a dílnička) - 300 Kč

čtvrtek 17. 4. 2008, 16.00

KONCERT - "A CO DĚTI? MAJÍ SI KDE HRÁT?"

Koncert na podporu obnovení dětského hřiště u školy v Klánovicích. Vystoupí děti z Klánovic a předvedou vám své umění - zazní
písničky, básničky i hrané skladby. Určitě přijďte! Máte se na co těšit.

čtvrtek 17. 4. 2008, 19.30

KINO - SKAFANDR A MOTÝL

Francie, USA, 2007, autobigrafické drama, 120 minut, od 15 let, Režie: Julian Schnabel,Hrají: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner…
Film podle skutečné události, o mladém úspěšném muži, šéfeditoru ve francouzské Elle, který ochrne na celé tělo a doslova
namrká svůj životní příběh. Hlavního hrdinu ztvárnil fr. herec Mathieu Amalric. Film získal cenu za nejlepší režii na MFF v Cannes 07
a 2 Zlaté Globy 08. Nominace OSCAR 2008.
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KONCERT - LACO DECZI A CELULA NEW YORK

Svérázný Déczi je jednou z nejvýraznějších osobností slovenské, české a následně americké jazzové scény. Ve své hudbě
klade hlavní důraz na bezprostřednost a pohotovou improvizaci. Přichází s množstvím původních skladeb, ale neméně zajímavá bývají i jeho provedení klasických jazzových standardů. Décziho hudba je osobitou směsí groovy jazzu a tichomořského
folklóru. Od roku 1985 žije Déczi v USA, kde sestavil s převážně americkými muzikanty soubor Celula New York. Vstupné: 100 Kč

středa 23. 4. 2008, 10.00

DĚTSKÉ DIVADLO - O TŘECH KŮZLÁTKÁCH

Klasická pohádka vynalézavě výtvarně a scénicky zpracovaná učí i ty nejmenší odpovědnosti a překonání sebe sama.
Marionetovou pohádku hraje Divadlo Na kolečku. Vstupné: 40 Kč/os

čtvrtek 24. 4. 2008, 19.30

KINO - SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA

USA, 2007, komedie, 112 minut, od 15 let, Režie: Mike Nichols,Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Philip Seymour Hoffman,
Amy Adams, Ned Beatty,Pád sovětského impéria měl na svědomí jediný člověk. Charlie Wilson. Děvkař, alkoholik, příležitostný uživatel drog a kongresman, kterému se podařilo vyhnat Rudou armádu z Afghánistánu a tím odstartovat rychlý krach
komunistické říše. Stačilo dodat špatně ozbrojeným afghánským odbojářům kvalitnější zbraně. Příběh, který je příliš šílený
na to, aby nebyl pravdivý, režíroval držitel Oscara Mike Nichols. Nominace Oscar 2008.

úterý 29. 4. 2008, 19.30

KINO - VÝCHODNÍ PŘÍSLIBY

USA, 2007, thriller, 100 minut, od 12 let, Režie: David Conenberg,Hrají: Naomi Watts, Viggo Mortensen, Armin Müller-Stahl,
Vincent Cassel, Sinéad Cusack, Jerzy Skolimowski, Aleksandar Mikic, Raza Jaffrey,Nový thriller Davida Cronenberga nás
přivádí do prostředí ruských zločineckých klanů v Londýně. Hlavním hrdinou je rus jménem Nikolaj Lužin, který pracuje pro
jednu velmi "významnou" mafiánskou rodinu. Jeho největší předností je rychlost a chladnokrevnost. Film byl oceněn hlavní
cenou na Torontském mezinárodním filmovém festivalu 2007 a získal tři nominace na "Zlatý globus", nominace Oscar 2008.

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 604288076
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji
Změna programu vyhrazena
Poděkování dárcům
Projekt Multimediálního prezentačního, školícího
a kulturně-společenského centra v Klánovicích
podpořila ze svých zdrojů Evropská unie.

Velice si vážíme pomoci a podpory, kterou aktivitám Klánovického fóra poskytuje ÚMČ Praha Klánovice.

ÚMČ Praha – Klánovice
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie finančně podpořil projekt
technického rozvoje a modernizace kinosálu v roce 2007.
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