11

2008

K L Á N O V I C K Ý

XVII. ročník

zpravodaj
Klánovický říjen byl

V tomto
čísle najdete:

radostný. Školákům
se líbilo na zahradní
slavnosti, rybáři si
užili svůj svátek a ne-

- Zpravodaj máte zdarma.
Kolik vlastně stojí?

lhostejní občané vo-



lili senátora…

- Výsledky senátních voleb:
(ne)úspěch starosty
Hrabala

- Maminky upekly buchty
a vybíraly peníze
- Na výlovu rybníka:
mlha a radost
- Blešnovská ulice,
srdce Klánovic?
- Přijede básník
Krchovský!
- Starý zákon podle
Hedviky Vilgusové
- Trpíte? Ozvěte se!





Uvnitř čísla najdete in-




formace nejen o tom,
co se událo, ale také
žhavé novinky a něco
z toho, co je před námi.
Mějte příjemný (sametový) listopad!

ZDARMA
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Klánovické střípky

Kolik stojí Zpravodaj

Čtrnáct let s tučňákem

Možná vás to překvapí: v rozpočtovém roce 2006
bylo na KZ vynaloženo 506 tisíc korun (výroba, distribuce, odměna pro šéfredaktora), přičemž výnos z inzerce činil necelých 43 tisíc. Loni stál Zpravodaj už „jen“
481 tisíc a v kolonce inzerce máme uvedeno 68,5 tisíc.
Když jsme na jednání zastupitelstva schvalovali
rozpočet pro rok 2008, na polygrafické služby bylo
(po velmi emotivní diskuzi) vyčleněno 250 tisíc. Zároveň jsme ovšem museli navíc počítat s předpokládanou roční odměnou pro šéfredaktora (36 tisíc) a penězi
na distribuci (16 tisíc). I tak se začalo blýskat na lepší
časy. Jenže nastal komunikační problém… Několikrát
jsem pana starostu Hrabala a tehdejšího šéfredaktora
Tomáše Rudu žádal, aby vytvořili plán, v němž by byl
stanoven maximální rozsah jednotlivých čísel KZ, s cílem nepřekročit rozpočtem určenou částku na polygrafické služby. Bohužel, mé opakované upozornění
bylo jaksi ignorováno a peníze ubývaly.
Až na červnovém jednání zastupitelstva se neudržitelná situace začala měnit. I když se ještě nepodařilo
schválit nová pravidla pro vydávání KZ (návrh zástupce
starosty Davida Duška), alespoň byl rozhodnutím zastupitelů snížen počet stran pro letní dvojčíslo.
O prázdninách odstoupil Tomáš Ruda z postu šéfredaktora. V provizorním meziobdobí jsem (bez nároku
na honorář) připravil zářijové vydání. Krátce na to byl
zastupitelstvem schválen Statut KZ. Od té doby máme
pravidla, kterak určovat rozsah Zpravodaje v závislosti na počtu inzerátů. Změna má pozitivní ekonomický efekt. Rozdíl mezi náklady (výroba a distribuce)
a příjmy z inzerce (vedlejší hospodářská činnost) se
výrazně zmenšuje.
Nabízím malé srovnání. Zatímco březnový KZ spolkl
33 tisíc korun (inzerce: 8.650,-Kč), prázdninový pouze
19 tisíc (inzerce: 11.340,-Kč). Zajímavé jsou údaje za poslední dvě čísla. KZ č.9 – naklady: necelých 21 tisíc (inzerce: 14.740,-Kč), KZ č.10 – náklady: 27,6 tisíc (inzerce: 21.430,- Kč). Rozpočtový rok 2008 ještě není
u konce, ale už teď se dá předpokládat, že celkové náklady by nemusely přesáhnout 320 tisíc, zato příjem z inzerce zcela jistě překročí hranici 100 tisíc korun. Pokud
se nic mimořádného nestane, v příštím roce by měl být
výsledek ještě mnohem příznivější, tedy v duchu čísel
ze druhé poloviny tohoto roku. Jinými slovy, Klánovický
zpravodaj je úspornější. Když se podíváte znovu na začátek tohoto článku, rozdíl je evidentní.
Věřím, že si ho povšimnou i někteří místní kritici, kteří
různými kanály šíří zvěsti o tom, že „Dušek s Karbanem
zavedli cenzuru“. Každý racionálně uvažující člověk snad
chápe, že za obecní peníze nelze vytisknout úplně
všechno, co se objeví v redakční schránce (to nedělají žádné noviny na světě). Připomínám, že nezveřejněné
články či původní verze krácených textů najdete na
www.praha-klanovice.cz - v textovém souboru KZ plus.

Jiří Karban

Rodiče dětí, které navštěvují
klánovickou Masarykovu základní školu, rádi podporují tučňáka v pražské zoologické zahradě. „Naše škola tohle zvíře
sponzoruje už 14 let, takže už
to asi nebude to původní,“ sdělil KZ ředitel školy Michal Černý. „Je to tučňák Humboldtův, jednu dobu ho ZOO Praha měla na všech billboardech. Pokud jde o peníze, na jednoho tučňáka ročně
potřebujeme 5 tisíc korun. Poslední dobou máme dokonce na 2 tučňáky, což nám dělá dobré jméno,“ připomněl ředitel. Klánovická škola má za to k dispozici čtyři
roční permanentky pro děti, učitele a rodiče. Kdo má zájem, nechť se obrátí na kancelář školy.

Klánovická miminka
Od ledna do září v Klánovicích přibylo tolik novorozenců, že by zaplnili jednu školkovou či školní třídu. Podle
sdělení Zuzany Dörflerové z Úřadu naší městské části se
v uvedeném období narodilo 26 dětí, z toho 11 holek a 15
kluků. Za zmínku stojí fakt, že rodiče vybírali jména s takovou pečlivostí, že se opakují pouze dvě. Třikrát Jan
a dvakrát Barbora.

Kontejnery v listopadu
NEBEZPEČNÉ ZBYTEČNOSTI. V úterý 11.11. se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Obsluze sběrového vozidla můžete věnovat barvy, baterie všech druhů, čistící
prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové
oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky. Místa sběru: ul. Votavova (u nákupního střediska)
od 17.40 do 18 hod, ul. Krovova (u restaurace Samos)
od 18.10 do 18.30 hod, Přimské náměstí (u autobusové
zastávky) od 18.40 do 19 hod.
Z VAŠICH ZAHRAD. Kontejnery na listí a další rostlinný odpad budou přistaveny ve dvou termínech. V sobotu 15.11.
(9-12 h) na těchto místech: Aranžerská x Nové dvory, Medinská x Smiřická. O týden později 22.11. (9-12 h): Želkovická x V cestkách, Aranžerská x Bydžovská.
OBJEMNÝ ODPAD. Kontejnery budou přistaveny v sobotu 22.11. (9-13 h) na třech místech: Všestarská x Krovova (u transformátoru), Přimské náměstí, Medinská x
Smiřická.

Zajděte si pro knihy!
Klánovická Místní knihovna je po dvoutýdenní pauze
(způsobené revizí knihovního fondu) opět k dispozici
všem, kteří si delší podzimní večery neumějí představit
bez kvalitní četby. Připomínáme výpůjční dny a hodiny:
pondělí (15-19), středa (13-17), čtvrtek (9-13), sudá sobota (9-12). Knihovna uvítá nejen své pravidelné čtenáře.
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Stalo se...

„Dům ve tmě, v domě tma, dům na samotě / a ve tmě
já, a ve mně tma, sám v domě / na klíně chovám týden
mrtvé kotě / – zemřelo steskem, asi dva dny po mně.“ – Sál
KC Beseda přivítá v pondělí 10. listopadu od 19 hodin
další vydání hudebně-literárního pořadu Klánovický svařák. Tématem bude dekadence čili „výtrysky zmučených
duší“. Přečíst své verše (viz úvod) a pobesedovat s publikem
přijede legenda tuzemské dekadentní poezie J. H. Krchovský. Na večeru zazní i verše tragicky zesnulého klánovického básníka Jáchyma Jelínka. Na klavír a harmoniku zahraje a listopadové chmury zpěvem rozežene herečka
Terezie Palková. Programem provází Jan Nejedlý.

Vandalové zaútočili
Ještě o prázdninách jste si u zastávky vedle „malé“
školní budovy mohli všimnout čtyř zdevastovaných nástěnek. Od září jsou na tomto místě nové informační
skříňky. „Každá z nich stála 4.595,-Kč. Po namontování
je za tuto cenu nabízíme organizacím, které o ně mají zájem. Tato možnost se naskýtá dalším spolkům, klubům či
politickým stranám,“ sdělil KZ tajemník klánovického
Úřadu Stanislav Dušek. Ještě před volbami zde měly své
informace ČSSD, ODS, Mateřské centrum a Svaz tělesně postižených. V době naší uzávěrky se však počet
skříněk snížil na tři. Na tu, která patřila občanským demokratům, zaútočili vandalové.
(JK)

Matky pro dětské hřiště!
Spolek přátel klánovické školky podporovaný Školskou komisí stojí za nápadem vylepšit prostranství před školou
o tzv. lanovou pyramidu. Tahle důmyslná prolézačka
umožní našim větším dětem vybít na hřišti nahromaděnou
energii, aniž by přitom okupovaly atrakce určené batolatům. Tuto ideu podporuje jak pan ředitel Černý, tak i starosta obce pan Hrabal. Což ale k realizaci ještě nestačí.
Jednu říjnovou neděli proto uspořádala Jana Kučerová
v sále kina dobročinný koncert. Hrály a zpívaly místní
děti a většinou to byli jejich rodiče, kdo přispěl do kasy. Na
zahradě pak předvedlo svůj dobročinný obchod otevřené
sdružení klánovických matek, které zdarma napekly nejrůznější buchty, muffiny a koláče, a samy je tu za velmi
dobročinné ceny prodávaly. Celkem spolu s výtěžkem
koncertu utržily 11.629 korun, což je malý, ale důležitý základ sbírky. Poté se ozvalo ještě několik sponzorů a nyní
je vybráno již necelých 30 000 korun. Předpokládaná
cena pyramidy je však přibližně 400 000 Kč. Chcete-li na
lepší a krásnější hřiště také přispět, můžete to udělat
prostřednictvím účtu SPKŠ, vedeného u České spořitelny, č.účtu 19-223989389/0800, darovací smlouvy je
možno na požádání vystavit. Vaše děti, ať malé či ty
velké, to potřebují.

Událost měsíce

Volby do Senátu
1. KOLO. V říjnu jste měli šanci ovlivnit senátní volby ve
volebním obvodu č.24 – Praha 9. Přinášíme vám celkové
výsledky prvního kola (17.10. - 18.10). Do klánovických
volebních místnosti dorazilo 46,25 % voličů, přičemž volební účast v celém obvodu dosáhla 33,24 %.
KOHO JSTE VOLILI? Pro zajímavost zveřejňujeme také
pořadí, které určili pouze voliči v Klánovicích. Uvádíme
nejen procenta, ale i počty hlasů.
KANDIDÁT

V.O. Č.24

- PRAHA 9

POUZE

KLÁNOVICE

HLASY

1. Tomáš Kladívko (ODS)
30,78 % 25,04 % (269)
2. Jiří Koskuba (ČSSD)
25,43 % 12,19 % (131)
3. Zuzana Baudyšová (SNK ED) 14,51 % 13,31 % (143)
4. Evžen Smrkovský (KSČM)
8,82 %
2,14 %
(23)
5. Vlastimil Ježek (KDU-ČSL)
6,97 %
7,35 %
(79)
6. Ladislav Hrabal (SZ)
5,32 % 34,54 % (371)
7. Petr Cibulka (PB)
4,84 %
3,53 %
(38)
8. Šárka Weberová (SOS)
1,55 %
1,02 %
(11)
9. Vít Olmer (Str. obč sebeobr.) 1,00 %
0,74 %
(8)
10. Bohdan Babinec (ČSNS 2005) 0,72 %
0,09 %
(1)
FINÁLE. Ve druhém kole (24.10.-25.10) se v celém obvodu dostavilo k volbám 29,77 % voličů, zatímco v Klánovicích 39,18 %. Senátorem byl nakonec zvolen
Tomáš Kladívko (ODS), který dostal 54,05 % hlasů. Od
klánovických voličů získal podporu 65,13 % (594 hlasů).
JK

Hanka Michopulu / Foto PM
„Pokud to bude potřeba, půjdeme znovu do akce,“ shodují se (zprava
vzadu) Iva Vybíralová, Hanka Michopulu, Dana Jonková, Klára Svobodová,(zprava vepředu) Anička Michopulu, Bětka Svobodová, Matyáš
Svoboda, Ivana Zoulíková a Silke Horáková se synem Martínkem z Úval.

Výlov rybníka
Tradiční podzimní výlov chovného rybníka Na Placinách provázelo
mlhavé počasí, které přihlížejícím nepřálo. Místní rybáři si nepochvalovali
nízký stav vody v obou rybnících,
a o množství bahna na dně raději
ani nemluvili (ještě se totiž nepodařilo dohodnout podmínky pronájmu
vodních ploch a přilehlých staveb).
Společnost lidí a ryb letos doplňovalo
početné hejno divokých kachen, kte-
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ré organizovaně,
s hlasitými protesty,
ale bez vzájemných
potyček, uhýbalo
před sítí. Ryby byly
pečlivě roztříděny a
následně vypuštěny
do „svých“ rybníků
– buď k dalšímu růstu v chovném, nebo pro sportovní potěchu a odměnu starostlivým hospodářům. Výlovu využilo i závodní družstvo
juniorů ve věkové skupině 10 – 14 let . Představilo nejen
poháry a medaile ze soutěží, ale také své obdivuhodné vybavení. Pruty které jsme si
mohli prohlédnout jsou neobvyklé nejen svojí délkou i váhou (méně než
500 g). Pro ty zvědavější:
byly vyrobeny s užitím vysoce pevných uhlíkových
vláken! Organizátoři ví, že
u vody vždy chutná a v
podzimním čase je třeba se zahřát, proto připravili chutnou krmi i nápoje. Mlhavé dopoledne bylo plné pohody,, za
kterou „našim“ rybářům děkuji.
K závěrečnému „Petrův zdar“ zbývá dodat jediné:
„Ještě mnohokrát nashledanou Na Placinách!“
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Školáci řádili
Fotografiemi se vracíme k Zahradní slavnosti klánovických
školáků, která se konala v pátek 10. října. Jednotlivé třídy si připravily originální vystoupení, takže přítomní spolužáci, rodiče a učitelé měli o zábavu postaráno.

KZ / Foto Jaroslav Losert

Slavili jsme republiku!
Na 90. výročí vzniku samostatného státu jsme v Klánovicích vzpomínali několika způsoby. Na zahradě KC Beseda se o předsvátečním víkendu hrál petanque (turnaj
O české srdce), promítal se hašlerovský Písničkář a uskutečnil se koncert prvorepublikových písní.

Jaroslav Losert / Foto autor

Přátelé rostlin na burze
Zdá se, že vznikla nová tradice. Alespoň tak se mluví
o Podzimní zahradnické burze, která o třetím říjnovém víkendu proběhla v Kulturním centru Beseda. Druhý ročník
této akce se setkal s velkým zájem. Během prosluněného nedělního odpoledne ji navštívilo přes 100 návštěvníků, kteří si odnesli asi 200 rostlin.

Martina Petráčková / Foto Jaroslav Losert

V úterý 28.10. se v deštivém počasí konalo tradiční setkání u kostela. Slavnostní projev přednesl starosta Ladislav Hrabal. V programu vystoupily čtyři tanečnice a nevidomá zpěvačka z Dětského domova. Básně zarecitovaly dvě žákyně Základní školy.

KZ / Foto Jaroslav Losert
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Zaujalo nás

Trochu zvláštní novinka
Část Blešnovské ulice začíná připomínat cvičnou
dráhu pro autoškolu. Tento dojem vytvářejí skruže a nebývalé množství dopravních značek. V následujícím bloku dáváme slovo těm, kteří v trochu zvláštním příběhu hrají důležité role. Bohužel chybí jasná odpověď na jednu docela podstatnou otázku…

Šest skruží, čtrnáct značek…
V sobotu 4. října se objevila v úseku ulice Blešnovské
(mezi Kuchařskou a Axmanovou) šestice betonových
skruží a současně dopravní značka zákaz vjezdu vozidel.
V pondělí se ukázalo, že je to akce ÚMČ Praha - Klánovice, který jednal údajně na žádost nejmenovaných občanů
z tohoto úseku Blešnovské (není bez zajímavosti, že zde
bydlí například šéf senátní volební kampaně pana starosty
pan Maiello nebo předsedkyně místní ZO Strany zelených
Zorka Starčevičová). Se skružemi vyslovil souhlas ing. Losert coby předseda Dopravní komise, kpt. Hovorka z DI Policie ČR a následně tuto místní úpravu silničního provozu
schválila JUDr. Kozáková, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Praha 21. Ukázalo s také, že skruže byly
povoleny na 2,5m, nikoliv 2,2 m. Na věc jsem upozornil
Pražské služby provádějící zde svoz domovního odpadu,
hasiče a Záchranku. Ředitel Záchranky na místě prověřil
neprůjezdnost pro jejich vozidla a podal trestní oznámení. Následně jsem dal podnět odboru dopravy MHMP. V následujících dnech byly skruže osazeny na 2,6 m a doplněn celý les dopravních značek - v tomto úseku je jich celkem 14 (!) a dvě dodatkové tabulky. A aby toho nebylo dost,
skruže jednoho dne (či jedné noci) dostaly nožičky a přiběhly k sobě zase na vzdálenost menší, než bylo povoleno. Zpět je stěhovali přivolaní příslušníci Policie ČR.
Petr Šafránek (kráceno)

Sadistické uspokojení?
Téměř tři roky se Blešnovská, která byla jinak klidnou
ulicí, stavá terčem uličních pirátů. V době sucha jakoby někteří řidiči dosáhli sadistického uspokojení, když se díky jejich rychlé jízdě zvedlo mračno prachu do okolních zahrad,
domků a hlavně na procházející chodce či cyklisty. Byli jsme
také svědky několika velmi nebezpečných situací. Žádali
jsme proto společně o umístění dopravní značky snižující rychlost, která tu v minulosti stála, ale byla odcizena.
Po dlouhé době byla tato značka znovu umístěna. Bohužel
dopravní značka (30 km/ h) místo toho, aby umírnila řidiče, byla zřejmě vnímána jako provokace. Mnoho řidičů ještě zintenzivnilo svou nebezpečnou a obtěžující jízdu. Neslitovali se ani nad matkami s kočárky, ani nad staršími
chodci. Trpělivost obyvatelů přetekla a moji sousedé iniciovali sbírku na umístění retardérů a podali požadavek
na zklidnění situace v této ulici. Příslušnými orgány státní správy bylo navrženo právě toto stávající řešení .Byl vypracován projekt, který byl následně odsouhlasen Policií
ČR a příslušným odborem MČ Praha 21. Součástí projektu

bylo samozřejmě i kladné vyjádření Záchranné služby
a HZS ČR. Procesu řízení jsem se nijak nezúčastnila,
mimo jiné především pro časovou zaneprázdněnost a ani
jsem nebyla iniciátorkou tohoto procesu. Kupodivu o opaku ujišťoval v nedávné době ve svých e-mailech pan
ing. Šafránek, kde obviňuje mě a ÚMČ ze šikany v podnikání klubového domu FGRP. Proti tomuto tvrzení se zásadně ohrazuji.
Zorka Starčevičová (kráceno)

Vysvětlení našeho Úřadu
Situace v ulici Blešnovské se začala řešit na základě
žádosti občanů už v roce 2007. Žádost podepsalo 35 občanů bydlících v této lokalitě. Bylo požadováno osazení dopravních značek, které by omezily rychlost a umístění zábran ke zpomalení provozu na komunikaci. Nejprve se realizovala instalace dopravního značení (omezení rychlosti).
Toto opatření se občanům nejevilo jako dostatečně účinné. Letos v červenci byla na ÚMČ doručena žádost majitelů nemovitostí v úseku mezi ulicemi Kuchařská a Axmanova o osazení betonových dílců, které by zajistily snížení rychlosti zúžením. Po počátečních neshodách si všichni majitelé nemovitostí z daného úseku zvolili svého zástupce pro jednání, kterému udělili plnou moc. Následně
byla věc projednána na odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 21 a byla sepsána smlouva o věcném
daru, který bude použit na financování této akce. V současné době je na základě stížností celý spis k prověření
na odboru dopravy MHMP. Do doby vyjádření MHMP musí
akce zůstat dle původního rozhodnutí. ÚMČ žádá občany, aby neprováděli překopy na této komunikaci a posouváním skruží nezúžovali průjezdní profil.
Renata Vayhelová,
stavební technik ÚMČ Praha-Klánovice

Kolik to stálo?
Je to možná nepochopitelné, ale když jsem chtěl získat tuto zásadní informaci těsně před uzávěrkou (22.10.),
nikdo z klánovických úředníků neznal odpověď. Většina
z nich mě odkazovala na pana starostu Hrabala. A jeho reakce, která mi přišla e-mailem? „Sděluji, že informaci v této
věci jste obdržel již od paní Vayhelové. Jak z této informace
vyplývá, je záležitost v současné době na MHMP k rozhodnutí. V této souvislosti nejsou v současné době dosud
známy celkové náklady. Se zástupcem dotčených obyvatelů této oblasti je sepsána darovací smlouva.“ Toť malá
ukázka, jak je „snadné“ získat konkrétní informaci…
Jiří Karban / Foto Tomáš Hradecký
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Slovo starosty

Vážení občané Klánovic,
v podzimním měsíci říjnu proběhly v našich Klánovicích
senátní volby. Jelikož jsem v těchto volbách kandidoval, nechci se pouštět do jejich hodnocení. Poděkování voličům uvádím na jiném místě. Považuji však za žádoucí se zmínit
o nové tváři našeho Klánovického zpravodaje (KZ). Jak je
známo, tak pan místostarosta inicioval změnu pozice šéfredaktora na koordinátora, respektive tím i výměnu pana
Ing.Rudy za pana Karbana. A co to také přineslo? Pan koordinátor se např. rozhodl, že mé „Slovo starosty“ uvede až
na str.7 (zajímavá rarita). Nezanedbatelným úkazem k nově
nabranému směru KZ jistě patří i to, že např. příspěvky zastánců Klánovického lesa, pana Ing.Procházky a pana Štullera, jsou kráceny na 8 cm a vedle je hned nekrácený 18-ti
cm příspěvek pí Bažantové. Co je však za hranicí etické tolerance, že pan koordinátor v placeném inzerátu pana
MUDr.Jágra povolil otištění evidentně nepravdivého nařčení
paní zastupitelky MUDr.Jágrové jejím bývalým manželem,
když uvádí, že na jednání zastupitelstva „si 3 hodiny luští křížovku“. Doufám, že k odsouzení této nehorázné pomluvy
se ke mně přidají nejen ostatní zastupitelé. V zájmu objektivity však také uvádím, že pan Karban dostává k nové formě KZ i pochvalná vyjádření (např. od pana Ing. Pekárka,
viz web naší městské části).
Dne 9.10. se konala před Ministerstvem zemědělství demonstrace proti výstavbě golfového areálu na úkor Klánovického lesa. O této akci, které se zúčastnilo několik stovek
demonstrantů, informovaly vesměs všechny deníky, takže
jenom náznak vyřčených myšlenek. Paní Doc.Svobodová:
… vítám nositele zdravého rozumu. Újezdský rodák, hudebník, Michael Kocáb: … neshledávám jediný pozitivní důvod pro výstavbu golfového areálu na úkor Klánovického lesa.
Dne 12.10. proběhl v KC Beseda koncert Klánovických
dětí. Tato akce s dobrovolným vstupným měla též finančně
přispět na vybudování lanového hřiště před školní budovou.
Využívám této možnosti k poděkování paní J.Kučerové za iniciování tohoto projektu. Když jsem poslouchal hudební vystoupení jednotlivých žákyň a žáků a návazné zasloužené
potlesky, připomnělo mi to, že je to vlastně v duchu toho krásného nápisu, který bývá nad oponou divadel „národ sobě“,
tady to bylo „děti sobě“.
Dne 14.10. proběhlo na stavebním úřadě MČ 21 v Újezdě n.Lesy veřejné jednání ve věci územního řízení o umístění dětského hřiště stavebníkem FGRP na lesním pozemku
Lesů ČR o výměře cca 5700 m2. Na tomto jednání jsem
mj. podal písemný požadavek na respektování vyjádření
Ministerstva životního prostředí ze dne 6.10. 2008, ve kterém se uvádí, že záměr výstavby předmětného dětského
hřiště „je“ budoucí součástí golfového hřiště, u kterého probíhá proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
a v tomto spojení je tedy třeba jej posuzovat. Dále jsem uvedl, že předmětný záměr je v rozporu s usneseními naší MČ
i MČ Újezd n.Lesy ve smyslu požadavku na změnu
územního plánu z SO2 na LR.
K panu MUDr.Jágrovi, kterého si všichni pro jeho odbornost a lékařský přístup mimořádně vážíme. V Klánovicích nás léčil již jeho otec, který byl navíc i výborným
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hokejistou. Hrál za Kyje a osobně jsem proti němu ještě
i hrál (vždycky jsme jako Klánovice v Kyjích však dostali
pěknou „nakládačku“). Pane doktore, zůstaňte pro klánovické občany tím skvělým lékařem. Klánovicím dále pomůžete, když k tomu všemu kolem se budete vyjadřovat
věcným, korektním dialogem. Závěrem rekapitulace
ze zápisu posledního zasedání našeho zastupitelstva:
„…Na dotaz starosty Hrabala, zda dle bodu 11 g) může být
článek krácen i starostovi, odpověděli JUDr. Dušek a p.Karban, že ano. Na další dotaz starosty Hrabala, zda o tomto
krácení bude starosta informován, odpověděli JUDr. Dušek
a p.Karban, že ani starosta nemusí být o provedeném zkrácení informován. …“ K tomu uvádím, že zastávám názor, že
etika demokratického novináře je také o tom, že pokud nutno
zkrátit článek, tak je autor požádán, aby to provedl sám.

Ladislav Hrabal

Sdělení místostarosty

Nejen pamětní deska…
V minulém vydání
KZ jsem uvedl krátkou aktuální informaci
o slavnostním vzpomínkovém aktu, který
se 23.9. odehrál před
Masarykovou základní
školou. Připomenuli
jsme si období, na které bychom neměli zapomínat… Vojenští i civilní zástupci se
ve svých projevech před klánovickou školou shodli, že z dnešního pohledu je třeba především vzdát hold ohromujícímu
národnímu vzepětí a odhodlání Čechů, Slováků i demokraticky smýšlejících příslušníků národnostních menšin
bránit v roce 1938 svou vlast, první Československou republiku, které tehdy bylo přímo manifestačně prezentováno
rychlým a ukázněným nástupem záložních vojáků takřka
ihned po vyhlášení mobilizace čs. armády před sedmdesáti
lety. Tehdejší mobilizovaná, velmi dobře vyzbrojená a vycvičená armáda měla týden na to, aby se rozmístila do plánovaných prostorů a obsadila všechny linie opevnění.
Právě v den, kdy očekávala zahájení válečného střetnutí,
však dostala rozkaz, který znamenal kapitulaci bez boje,
ústup z obranných pozic a postupné předávání pohraničního
území (tzv. Sudet) nacistickému Německu. Tento rozkaz však
také de facto znamenal konec první republiky, které tak dějiny nedopřály ani celých dvacet let existence...
Věnce a kytice u pamětní desky na hlavní budově
Masarykovy základní školy měly připomenout a uctít nejen toto výročí, ale i hrdinství a všechny české oběti války,
která o necelý rok později, přes krátkozraká prohlášení
mnohých tehdejších zahraničních politiků, s do té doby
nebývalou intenzitou propukla. A mezi těmito oběťmi jsou
samozřejmě také vojáci, důstojníci i generálové prvorepublikové armády, kteří v září 1938 chtěli bojovat a pak
podstoupili boj za většinou mnohem horších podmínek
na všech válečných frontách, ale také a velmi významnou
měrou v domácím odboji.
David Dušek (kráceno)
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Leták anonymního hnutí
Vážení občané Klánovic, dovoluji si Vám touto cestou
sdělit zjištění, že leták nazvaný „Hnutí za Klánovice“, obsahující urážlivé a zcela lživé informace, distribuovala 2.
a 3. září do některých schránek v Klánovicích jistá žena,
jejíž jméno zatím nezveřejníme. Po jejím výslechu by
mělo být zřejmé, kdo leták napsal. Na případu policisté
dále pracují a prověřují všechny podstatné skutečnosti.
Prosím další případné svědky o kontakt na e-mail:
david@praha-klanovice.cz, či na tel. 281 960 216. O dalším
vývoji Vás budu informovat. Děkuji předem za spolupráci.
David Dušek

Názory zastupitelů

Doktor Jágr, sžíravý kritik
V KZ č. 10 byl otištěn článek místního praktického lékaře MUDr. Jana Jágra, kde popisuje svůj dojem ze schůze
zastupitelstva (15.9.). Doktor Jágr byl zastupitelem po dvě
uplynulá období. Jak asi hodnotili jeho angažmá v oné
době jeho kolegové v zastupitelstvu a občané Klánovic?
Mohl přece opět kandidovat. Možná i on by pak mohl mít
časem ono žertovně zmíněné inventární číslo. Místo toho je
dnes sžíravým kritikem. Nyní se zmiňuje o připomínce bývalého starosty Jiřího Hladíka, jak se okolní obce rychle rozvíjejí. Ano, to je pravda. Okolní obce se rozvíjejí. Ale snad
si vzpomene Dr. Jágr i na to , jak se choval k Jiřímu Hladíkovi v době jeho starostování. MUDr. Jágr dobře ví, kolik
občanů má problémy s pohybovým aparátem a jaký přínos
by jim mohlo přinést umístění laviček v obci, kterému se vysmívá. Při zmiňované schůzi jsem seděl vedle jediné zastupitelky MUDr. Marie Jágrové. Křížovku si tedy rozhodně
neluštila, jak MUDr. Jágr ve svém článku tvrdí.
Mnozí lidé časem dospějí k názoru, že již všechno umí
a všechno ví. Zejména některé profese jsou vystaveny velikému pochlebování a často trpí ztrátou sebereflexe. Pak
přijde sprcha a vystřízlivění. Jen genius pokaždé ví, kudy
kam. Nebo spíše ten, kdo se za genia považuje. Z historie
známe četné příklady. Jinak se mi při čtení zmíněného
článku vybavila ona scéna z filmu Postřižiny, kterak strýc
Pepin ve skvělém podání Jaromíra Hanzlíka vypráví švagrové své úžasné historky.
Jaroslav Brabenec

Novinky z komisí

O čem jednala Dopravní komise
Nájemce prodejny v objektu Bazaru pan Novotný seznámil přítomné se zásobováním prodejny, které je předmětem oprávněných připomínek nájemníků bytů. Podmínky
zásobování prodejny omezuje úzký vjezd do dvora, zastávka MHD, křižovatka a hygienické předpisy pro rozvoz
masa. DK doporučuje řešit situaci úpravou dvora objektu
(pro dodávky) a vyčleněním místa na veřejné komunikaci
(pro skříňové automobily).
Soukromé mateřské školce v Lovčické byl povolen vjezd
na soukromý pozemek pro rodiče dětí s podmínkou užití
zatravňovací dlažby a následným zapracováním situace
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do projektu rekonstrukce komunikací. V ulici Mechovka
a Utěšilova byl dán souhlas se zrušením nefunkčního chodníčku s odkazem na konečné řešení připravovaným projektem rekonstrukce. K Villa domům na katastru Horních
Počernic požaduje DK, aby veškerá stavební doprava
(stroje, materiál) byla vedena mimo místní komunikace
od Horních Počernic a aby existence sídelního útvaru byla
zapracována do projednávaných etap rekonstrukcí komunikací mezi ul. Slavětínskou, Slatinskou a V Jezevčinách.
Bylo konstatováno, že ul. K Rukavičkárně nemá souvislé
chodníkové pásy, nevyhovuje dvousměrnému provozu, neexistuje paralelní průběžná komunikace a budoucí občanský provoz bude směřovat do Klánovic. Proto je nutné
trvat na zpracování projektu tangenty, byť realizované
po částech. K překážkám na komunikacích doplňuji, že
máme připravený návrh na (doufám) oboustranně vyhovující řešení, jeho projednání s DI odkládáme až do vyjádření
MHMP ve věci ulice Blešnovské (tomuto případu se věnujeme v rubrice Zaujalo nás).

Jaroslav Losert, předseda Dopravní komise (kráceno)

Informace z Úřadu městské části

Prevence kriminality 2009
Celoměstské programy „Prevence kriminality
2009“ v hlavním městě Praze určené pro subjekty působící v oblasti prevence kriminality.
Cíle programů: - snižování trestné činnosti dětí a mládeže,
- zvyšování informovanosti obyvatel a návštěvníků Prahy
o možnostech ochrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality, - podpora prevence zejména majetkové
a násilné kriminality ve vytipovaných lokalitách.
Typy a úrovně projektů programů:
Primární prevence – práce s mládeží. Kontaktní sociální
práce jako základní forma vztahu s dětmi a mládeží. Preventivní působení proti sociálnímu vyloučení, preventivní
působení proti šikaně, násilí apod.
Sekundární a terciární prevence (resocializace,sanace).
Probační programy pro mládež a dospělé. Sociální a resocializační programy na začleňování prvopachatelů i recidivistů po návratu u výkonu trestu. Služby pro pomoc osobám
ohroženým domácím násilím.
Sociální opatření komplexního charakteru. Systém
včasné intervence, týmy pro mládež. Specializované akce
v místech s nejvyšším výskytem trestné činnosti a kumulací sociálně patologických jevů.
Situační opatření. Drobná technická opatření zaměřená
na primární prevenci, včetně zajištění informovanosti
o možnostech a způsobech ochrany před majetkovou
trestnou činností.
Informování občanů. Informování veřejnosti o nejčastějších typech trestní činnosti, způsobech jejich páchání
a o místech a časech jejich výskytu se zaměřením zejména na kapesní krádeže, vykrádání a krádeže aut.
Vzdělávání. Zvyšování právního vědomí dětí a mládeže,
rodičů a profesionálů pracujících s mládeží. Zprostředkování informací o sociálně patologických jevech a rizikovém
chování, o prevenci školního násilí.
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Formuláře se žádostmi i se „Zásadami pro celoměstské programy“ jsou k dispozici v informačním středisku Magistrátu hl.
m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo na internetové
stránce www.praha-mesto.cz. Tento formulář musí být potvrzen koordinátorem prevence kriminality příslušné
městské části. Řádně vyplněný formulář žádosti a samotný
projekt musí být předloženy na oddělení prevence kriminality
v elektronické a písemné podobě ve dvou vyhotoveních
(elektronické podání: prevencekriminality@cityofprague.cz).
Žádost s veškerými požadovanými doklady s označením
„GRANT PREVENCE KRIMINALITY 2009“ se podává buď
průběžně ve spisovně (podatelně) na adresu OKR MHMP,
Jungmannova 29, Praha 1 nebo na hlavní podatelně MHMP,
Mariánské nám. 2, Praha 1 do 15. listopadu.

Hana Včelaříková, kurátor pro mládež
a manažer prevence kriminality, ÚMČ Praha 21
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ledne osvěžoval
zpěvem a hrou na
harmoniku pan Vojtěch. Děti soutěžily v šesti disciplínách a po splnění
každé z nich dostaly dáreček. Pořadatelky zábavného odpoledne
byly velice potěšeny velkým zájmem rodičů. Výbor SPKŠ už připravuje další akci: tradiční lampionový průvod „Broučci“, ten se uskuteční 13. listopadu. Jste všichni srdečně zváni! Více informací na www.msklanovice.cz.
Kateřina Kašparová

Školní sloupek
Blahopřání našim jubilantům
V listopadu se dožívají významného životního
jubilea tito naši spoluobčané:

Bohumil Bertl
Božena Müllerová
Milada Šupová
Marie Králíková
Hana Kutzendorferová
Přejeme jim mnoho šťastných let!
Připravila Zuzana Dörflerová

Mateřské centrum

Burza a rej masek
V MC Klánovice (ul. Ke Znaku) proběhla 11. října
burza dětských potřeb. Děkujeme všem za účast. Největší
dík však patří aktivním maminkám, které přiložily ruce
k dílu. Práce bylo hodně, ale výtěžek stál za to. Bude přidán na úpravy a malířské práce, které v našem centru
plánujeme na prosinec. Využijeme také penízky, které se
vybraly od maminek. Kdo by se chtěl ještě přidat a být
štědrý, zveřejňujeme číslo účtu: 162948873/0300. Děkujeme! S časovým předstihem vás chceme informovat, že
v neděli 7. prosince od 16 hodin by se u nás měl uskutečnit Pohádkový rej v maskách, spojený se soutěžemi
a nadílkou. Zveme tímto všechny děti, nejlépe v maskách.
Vítány budou také masky rodičů.
Jitka Dlasková

Mateřská škola

Svět zvířátek
V první říjnový čtvrtek se na zahradě klánovické
školky konala akce s názvem Svět zvířátek. Tohle báječné setkání zorganizoval Spolek přátel klánovické školky
(SPKŠ). I přes nepřízeň počasí přišlo 87 dětí. Celé odpo-

Kamkoli jinam, jen ne k nám?
Občas stojím před zásadní otázkou: mám reagovat
na informace typu „jedna paní povídala“? Většinou se
rozhodnu nereagovat. Jenže ona povídá druhá paní,
potom třetí… a to už přece nemůže být náhoda. A jestliže ty informace, které slyším, zásadně odporují tomu,
co vidím, musím se ptát: nevypouští někdo ty jedovaté
balónky schválně?
Během posledního roku jsem postupně od tří různých
maminek (dětí z 1. stupně) slyšel zhruba toto: „Víte, pane
řediteli, co se říká? Že první stupeň je na vaší škole bezvadný, ale druhý nestojí za nic. Prý je lepší dát dítě kamkoli jinam, jen ne na druhý stupeň do Klánovic.“ Každá
z nich mě hned ujistila, že ona sama to nemůže posoudit,
že svoje dítě má malé, ale že to prý od někoho slyšela.
Bohužel jsem nikdy nezjistil, kdo to tvrdí a co přesně mu
vadí. Určitě není na světě škola ta, aby se líbila lidem
všem. Určitě existují konkrétní děti a rodiče, jimž náš styl
práce skutečně nevyhovuje. Ale pokud bychom byli
opravdu tak špatní, jak je možné, že loňská anonymní anketa společnosti SCIO, která zkoumala spokojenost rodičů, dopadla tak výborně? Podle této ankety patříme
mezi „základkami“ naopak k nejlepším!
Na říjnové zahradní slavnosti jsem se krátce bavil
s některými loňskými deváťáky. Většina z nich se chlubila,
že patří ve svých třídách na středních školách k nejlepším. Každoročně se do našich šestých tříd hlásí zhruba
dvě desítky dětí rodičů z okolí. Prý mají výborné reference. Navíc, promiňte, v té škole pracuji, naše učitele
denně vídám při práci. Znám dobře i jiné školy a opravdu
z tohoto porovnání vycházíme velmi slušně. Jistě, občas
děláme chyby, ale ty dělají všichni! Tak jak to tedy je?
Nemá smysl porovnávat současné děti s dobou našeho
mládí, ta byla prostě jiná. Spravedlivé není ani porovnání
s víceletými gymnázii (i když tam už by se dalo diskutovat). Ale mezi dnešními „základkami“… ?
Proto Vás vyzývám: Pokud opravdu máte výše uvedený názor, prosím, sedněte a napište mi ho. Klidně anonymně, hoďte mi to do schránky. Třeba trpím profesní
slepotou a některé věci nevidím. Pište konkrétní, jasné
argumenty. Věřte mi, jsem schopen se nad nimi zamyslet.
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Pokud tak neučiníte, budu si i nadále myslet, že jde pouze
o nenávistné výkřiky jedinců, jimž jsme někdy v minulosti
šlápli na kuří oko. Řečeno obrazně, samozřejmě.
Michal Černý, ředitel Masarykovy základní školy
Klánovice, e-mail: cerny@zs-kl.cz

Spolky

Hasiči na Výstavišti
Dne 27. 9. ve 14.59 h vyjížděla naše jednotka k požáru
lesa do klánovické ulice Nové dvory. Na místě byl zjištěn
požár v rozsahu čtyř metrů čtverečních lesní hrabanky. Jednotka vyjela s oběma vozy a v 16.15 h se vrátila na základnu.
Největší požár v Praze za posledních 30 let (Výstaviště, Průmyslový palác) se neobešel bez účasti naší jednotky. Jednotka byla operačním střediskem vyzvána
k výjezdu v 19.28 h. Ve 20.05 byla s oběma vozy (v počtu
6 členů) na místě zásahu a zajišťovala kyvadlovou dopravu vody z okolí Holešovické tržnice na místo zásahu.
Na základnu jsme se vrátili 17.10. v 0.40 h.
Jednotka SDH Klánovice obdržela písemné poděkování od 1. náměstka primátora Mgr. Blažka (v souvislosti
se zářijovým zásahem v libušské tržnici) a také od Josefa Žaluda, ředitele Mistrovství ČR složek IZS kynologů
za účast při zajišťování této akce.
Na závěr připomínáme občanům, že topná sezona je
tady, proto se vyplatí věnovat pozornost komínům.
Prosíme, nepodceňujte tuto záležitost!

Pavel Jaroš, zástupce velitele JSDH

Ze života Clubu 2002
Po prázdninové
přestávce pokračují schůzky tohoto volného sdružení. Na zářijovém
setkání, které se
termínově krylo
s uzávěrkou minulého čísla, informoval MUDr. Jan Jágr o problematice respiračních chorob. Říjnovou schůzku připravila paní Helena Kocourková a povídala
nám o svém letošním pobytu v USA, zejména v hlavním
městě Washingtonu. Na fotografiích jsme viděli všechny nejznámější stavby – Kapitol (sídlo parlamentu) i se slavnou knihovnou, Pentagon, Národní katedrálu, Národní galerii a samozřejmě sídlo prezidenta – Bílý dům. Zvláštní pozornost
ve Státech věnují památce padlých vojáků i válečných veteránů, ti mají čestné pohřebiště na Arlingtonském vojenském
hřbitově. Na listopadové schůzce se můžeme těšit na povídání docenta Pátého o Ottově slovníku naučném.
Tomáš Ruda / Foto Jaroslav Losert

Kroužek

Máme tady šikovné děti!
Spousta dětí, která navštěvuje moji Výtvarnou dílnu mi
dělá stále větší radost. Ať si na ně vymyslím cokoli, snažím
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se je „dostat“ sebetěžším úkolem,
všechno hravě zvládnou. A tak
dokáží vlastně vše… Příkladem
toho byl pokus, jehož výsledek
jste mohli vidět v červnu na výstavě v Besedě. Děti vyráběly
v Dílničce obrovské objekty v životní či nadživotní velikosti, které potom doplňovaly barvou
a dalšími materiály. Výsledkem jejich obrovského nadšení i talentu byly zvířata, stroje i pohádkové postavy (za příspěvek
na materiál děkuji MČ Praha – Klánovice).
Kreslíme a malujeme u stojanů, pracujeme s různými
materiály, těšíme se na grafické techniky. Také bych chtěla
s dětmi navázat na naší úspěšnou knížku Výtvarné práce
s pohádkami, kterou vydalo nakladatelství Portál. Máme
v plánu spolupracovat s organizací Unicef, třeba naše výrobky pomůžou jiným dětem k lepšímu životu.
Výtvarnou dílnu jsem rozšířila. Říkala jsem si, že když
obrázky a samotný proces malování může tolik těšit děti,
proč by nemohl dělat radost také dospělým? A tak se scházíme každé pondělí v sedm večer ve škole, kreslíme a malujeme s dospěláky, kteří si doufám, stejně jako já, tyto
hodiny užívají a vše se jim moc daří. Všem čtenářům vzkazuji: máme v Klánovicích
opravdu šikovné děti (a teď
už nejen děti), se kterými je
radost malovat a na které
můžeme být pyšní. Zároveň
bych chtěla poděkovat za důvěru, se kterou mi je mnozí
z vás už devět let svěřují.
Táňa Macholdová,
www.tanja.cz (kráceno)

Sociální služby

Trpíte? Ozvěte se!
Potřebujete podporu, informace či radu? Obraťte se
na poradenský servis, který se zaměřuje na (počáteční)
pomoc a podporu v nepříznivé životní situaci, kterou se
snaží zlepšit či stabilizovat. Služba je ze zákona poskytovaná zdarma a využít ji můžete i anonymně. Kontaktovat nás můžete na tel: 739 491 633, nebo e-mailem:
vera@neposeda.org. Pokud nemáte přístup k telefonu ani
k internetu, najdete nás každé pondělí od 9.30 do 11.30
na ÚMČ Praha - Klánovice, U Besedy 300.
Více informací: na www.neposeda.org/porse.

Věra Jílková

Kulturní centrum Beseda

Zájem o Zdeňka Kindla
Po dobu měsíce října jsme měli možnost v kavárně KC
Beseda obdivovat, případně i zakoupit grafická díla malíře,
sochaře a grafika pana Zdeňka Kindla. O díla tohoto autora
byl velký zájem, jen během vernisáže se prodalo 5 obrazů.
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Výstava
Hedviky
Vilgusové
Karel a Petr Vilgusovi,
Liga proti rakovině
a Úřad Městské části
Praha-Klánovice vás
srdečně zvou na výstavu Hedvika Vilgusová – příběhy Starého zákona. Dílo malířky dětských knih i publikací pro dospělé, naší
spoluobčanky a zastupitelky bude představeno jako připomínka ročního výročí jejího úmrtí.
Zároveň se bude jednat o první ze seriálu výstav,
který nese název Přátelé Hedviky Vilgusové. Výstava bude přístupná až do 29. listopadu „Těšíme se na všechny milovníky
krásných obrázků,“ vzkazují organizátoři výstavy.
KZ

Audience pro Klánovice
Sládek, nedobrovolný spolupracovník StB se snaží uplatit mladého spisovatele a tvůrce divadelních her, aby na sebe
donášel. Tomu se to však stejně jako celý režim z duše příčí.
Celý rozhovor dvou režimem poznamenaných mužů se odehrává u sklenice piva, která ne a ne zůstat prázdná… Že vám
to něco připomíná? Ano, kdopak by neznal divadelní hru
Václava Havla s názvem Audience! Můžete ji shlédnout v nastudování Divadla na tahu, pod taktovkou režiséra Andreje
Kroba. Kde? V KC Beseda, ve čtvrtek 13.11. od 19.30 h.
Mimochodem Žebráckou operu, první dílo tehdy zakázaného autora Václava Havla uvedlo jmenované divadlo ve světové premiéře (1975) nedaleko odtud, v hospodském sále
v Horních Počernicích.
Martina Petráčková

Z publika

Svatováclavský koncert
S omluvou za změnu pořadu pro onemocnění jednoho
z ohlášených účinkujících zahájil Karel Huth 28.9. v našem
kostele koncert, na němž účinkovali Jan Kvapil (housle), Karel Huth (violoncello) a Lenka Kvasničková na dobře znějící
klávesy. V zahajovacím čísle – Largo e Corrente F.A.Bonportiho – došlo k zajímavé příhodě. Pan Kvapil (na snímku)
najednou přerušil hraní a vysvětlil posluchačům, že v partu
poněkud zabloudil a že musejí proto začít znovu. Něco takového by na „velkém“ koncertu nebylo možné, ale zde to naopak vedlo k vřelejšímu kontaktu mezi interprety a poměrně
četnými posluchači. Ti pak vděčně vyslechli Duo G-dur
G.B.Cirriho, které bylo i součástí minulého koncertu.Tři Capriccio dvou Bendů, Františka a Jiřího, zazněla na houslích
pana Kvapila. Vděčné téma na jméno B.A.C.H tentokrát inspirovalo Š. Koníčka (19282007) k jeho Evokaci. Za „světovou premiéru“ označil Huth
skladbu Hlasy a obrazy nám
již dobře známého Václava
Hálka. Zaznělo šest kratších,
příjemně poslouchatelných
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skladeb: Hlas Moniky Abbot, Obraz Anděla od K.Alexandrovny, Severozápadní vítr, Stromovka po záplavách, Pádící
mraky a Hlas pátera Jana Blahy. Duo C-dur Carla Stamitze
jsme také slyšeli minule, ale trioly houslí v první větě i celé duo
stojí za opakovaný poslech. Všichni účinkující se spojili v závěrečném Largu e Allegru F.M.Veraciniho. Jako poděkování
za vřelý potlesk přidali interpreti ještě Adagio G.Tartiniho. Doufám, že na další příjemný koncert v kostele nebudeme muset dlouho čekat.
Jiří Suchánek / Foto Jaroslav Losert

Sport

Fotbalové bitvy
A-mužstvo FK Klánovice si v I.B třídě udrželo neporazitelnost i po devíti odehraných kolech. Doma s Prosexem hrálo
3:3, na půdě Junioru B remizovalo 1:1, poté na domácím hřišti
porazilo rezervu Dubče 3:1 a stejným rozdílem vyhrálo i v Chodově. B-mužstvo ve III.třídě rovněř hraje o horní patra tabulky.
Újezd P-4 B přehrálo na domácí půdě 3:0, venku porazilo Hrdlořezy B 4:2 a pak si doma poradilo s Infernem 4:1. Pro první
prohru si naše rezerva dojela do Záběhlic. Přestože ještě v 70.
minutě vedla o dva góly, nakonec prohrála 2:3.
Dorostenci se v I. třídě se po dlouhé době radovali.
Nejdřív ovšem absolvovali sérii porážek: s Řepy venku 2:3,
na PSK Unionu 2:7, doma s Třeboradicemi 2:7, na Dukle
0:3. Až konečně na domácím pažitu porazili Kačerov B 5:0.
Starší žáci v I. třídě marně čekají na úspěch. Doma s Vršovicemi prohráli 1:4, u sousedů v Újezdě n.L. 0:3, Kopanině podlehli doma 3:4 a ve Stodůlkách prohráli 3:7. Mladší
žáci (II. třída) jsou jako na houpačce. Podolí C podlehli
doma 1:2, zvítězili na Pragovce 2:0, doma porazili Háje C
3:2 a z Chodova odjeli s prohrou 3:6.
Starší přípravka Mini 10 ve II. třídě udržuje kontakt s
čelem tabulky. S týmem Háje-SOS B sice prohrála doma 1:5,
pak si to však vynahradila na Rapidu (11:0), doma porazila
Uhříněves B 4:2, poté Dolním Počernicím na jejich půdě nadělila rekordních 16:0 a je velká škoda, že zaváhala v domácím utkání s Pragou (1:3). Mladší přípravka Mini 8 ve II. třídě
absolvovala zápas proti favoritovi soutěže Kolovratům, na jejichž půdě prohrála 1:10. Pak porazila doma Xaverov 8:3, pro
změnu prohrála v Kyjích 0:2 a poté opět na domácím hřišti
převálcovala béčko Podolí 8:1. Více informací najdete na
www.fkklanovice.cz, zvláště doporučujeme aktulizovanou
videogalerii, kde si můžete přehrát několik gólových situací.
JK

Děti hrály golf
Poslednín zářijová neděla patřila nejmladším golfistům.
Za slunečného počasí se konalo mistrovství klubu FGCK JUNIOR, kterého se
zúčastnilo 41 dětí.
V turnaji na závěr
letošní sezony se
rozhodlo o nejlepších hráčích ve čtyřech juniorských kategoriích. A kdo
v jednotlivých kategoriích zvítězil? Mi-
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chal Hroch (Přípravka do 7 let), Tomáš Sysel (Mladší žáci
8-10 let), Nina Záhorková (Starší žáci 11-14 let) a David Křikava (Junioři 15-18 let). Pro všechny děti, které pravidelně trénují, učí se golfovým pravidlům a etiketě, byl turnaj skvělou příležitostí prokázat své dovednosti i před rodiči a prarodiči, kteří děti v jejich soutěžení povzbuzovali a vytvářeli pravou sportovní kulisu.
V zimním období se budou tréninky konat jednou týdně
v indooru Step. Pro sezonu 2009 připravujeme pro děti FGCK
Junior kromě pravidelných společných tréninků také výběr talentů spojených s individuálními tréninky, zapojení do různých
golfových soutěží, výlet za profesionálním golfem (PGA Tour),
turnaje v Klánovicích a na vybraných golfových hřištích. Bližší
informace naleznete na www.forestgolf.cz.
Monika Bažantová, prezidentka FGCK / Foto autorka

Z dopisů

O soukromé školce
V minulém vydání KZ jsme zveřejnili dopis Emilie Pražákové,
která se zamýšlela nad tím, proč by v Klánovicích (v Lovčické
ulici) nemohla fungovat soukromá mateřská školka. Vzhledem ke čtenářskému ohlasu jsme požádali jednu ze zakladatelek školky, aby nám sdělila podrobnější informace.
Náš záměr? MŠ by měla nabídnout 2 typy programů - jeden
umělecký (výtvarný) a druhý zaměřený na rozvoj anglického
jazyka. Edukační činnost by pak měla vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
schváleného a vydaného MŠMTV.
Náš cíl? Nabídnout zajímavou alternativu v oblasti předškolního vzdělávání, částečně kompenzovat nedostatečnou
kapacitu volných míst v MŠ na obvodu MČ Praha 21, pomoci rodičům začlenit se po „mateřské“ zpět do pracovního
procesu. Zvýšit občanskou vybavenost obce a svými aktivitami se zapojit do společenského dění v Klánovicích. Naší
filozofií je „šťastné a spokojené dítě“.
Co nabídneme? Otevřenou mateřskou školu maximálně
spolupracující s rodiči, vstřícný a vřelý přístup k dětem s respektováním individuality osobnosti, ale také kvalitní předškolní přípravu pro budoucí školáky s celodenní přítomností
speciálního pedagoga. V neposlední řadě také logopedickou
intervenci poskytovanou promovanými odborníky.
Máme vhodné prostory? K našim účelům by měl sloužit
rodinný dům v Lovčické ulici. Prochází rozsáhlou rekonstrukcí a zčásti byl přistavěn. Interiéry byly zrekonstruovány
tak, aby vyhovovaly všem normám EU, splňovaly veškeré
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hygienické požadavky na předškolní vzdělávací zařízení
a maximálně garantovaly bezpečnost dětí i ostatních osob.
Parkování? Rodičům, kteří své děti vozí do školky a ze školky
autem, nabídneme vhodná parkovací místa na vlastním pozemku. Vzhledem k tomu, že v Lovčické ulici zejména v ranních hodinách parkují rodiče dětí z Masarykovy základní školy,
je pro nás parkování na vlastním pozemku velkou výhodou.
Kdy bude školka otevřena? Naším přáním bylo otevřít
v září, což se bohužel z různých důvodů nestalo. Mrzí nás, že
se náš projekt setkal u některých klánovických spoluobčanů
s nepochopením. Věříme však, že investované úsilí je pro
dobrou věc, že u většiny klánovických i mimoklánovických obyvatel najdeme podporu. Určitě by to byl krásný vánoční dárek
pro „naše“ (možná i Vaše) děti.Chceme poděkovat rodičům,
kteří k nám již přihlásili své děti a stále čekají. Děkujeme
za shovívavost, trpělivost a projevenou důvěru. Další poděkování patří všem, kterým nová školka a v ní hrající si děti nevadí.
Petra Venclů (kráceno)

Poděkování Strany zelených
Chtěli bychom tímto poděkovat všem občanům, kteří
přišli k volbám a dali nám svůj hlas. Volby v Klánovicích dopadly pro SZ (na rozdíl od zbytku ČR) výborně, a to navzdory nepravdivým a scestným informacím šířených
například e-maily. Doufám, že tak, jak utichla volební euforie, skončí i móda šíření nesmyslných fám a pomluv po Klánovicích. SZ bude nadále pracovat, aby kvalita života v naší
městské části byla zachována a ještě se zlepšovala.
Zorka Starčevičová, ZO SZ Klánovice

Vážení voliči!
Děkuji vám za vaši podporu v senátních volbách. Zejména děkuji vám, občanům domovských Klánovic, kde jsem
zvítězil se ziskem téměř 35% hlasů. Jsem rád, že já osobně,
klánovická Strana zelených a hlavně Klánovický les se můžeme opřít o tak pevnou podporu. Zároveň děkuji všem, kteří
jste mi pomáhali. K vlastní své kandidatuře uvádím, že
na rozdíl od mnohých ostatních politických stran, kde kandidáti byli jmenováni „shora“, bylo mi ve Straně zelených podmínkou navštívit, představit se a diskutovat o své kandidatuře
ve všech základních organizacích SZ volebního obvodu č.24.
A v každé této ZO SZ bylo o mně hlasováno a až na základě
této podpory bylo o mně dále hlasováno na pražské konferenci SZ a dále s konečnou platností hlasováno na republikové radě SZ v Pardubicích. Ještě jednou s poděkováním…
Ladislav Hrabal

placená inzerce

Prodám DÁRKOVÉ POUKÁZKY
od cestovní kanceláře Čedok
v hodnotě 30.000 Kč za

22.000 Kč

(možnost zájezdu kamkoliv do zahraničí).

Tel: 775 555 584

HLEDÁM DLOUHODOBĚJŠÍ PRONÁJEM
pro dvě až čtyři osoby, ideálně v rodinném domě, chatě,
ubytovně (zařízené – nezařízené). Chatu zateplíme, dům
vymalujeme, pomůžeme s čímkoliv. Slušné jednání.V lokalitě Šestajovice, Klánovice, Běchovice a okolí.
Provádíme STAVBY NA KLÍČ, půdní vestavby
podle Vašich představ. Nabídněte, určitě se domluvíme.
Tel: 775 555 584

Klánovický zpravodaj
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GARÁŽ koupím nebo najmu,
také jen pozemek
pro postavení garáže.
Kontaktní telefon: 222 561 903,

mobil 732 438 097

AGELENA

❐ pokládka parket

dřevěné a laminátové podlahy

❐ pokládka plovoucích podlah

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

❐ čištění koberců a čalounění

❐ broušení a lakování parket

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

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

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

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

Kulturní centrum Beseda - program na listopad 2008
Od úterý 4.11.2008 (celý měsíc)

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – PŘÍBĚHY STARÉHO ZÁKONA

Výstava k 1. výročí úmrtí paní Hedviky Vilgusové, klánovické výtvarnice a političky.

Středa 5.11.2008, 11.00

DĚTSKÉ DIVADLO – O PEJSKOVI A KOČIČCE

Loutková pohádka podle knihy Josefa Čapka O pejskovi a kočičce. Hraje divadlo Bubec. Vstupné: 40 Kč/os

Čtvrtek 6.11.2008, 19.30

KINO - UKRUTNĚ ŠŤASTNI

Dánsko 2008, drama, 105 min, titulky, od 12 let, režie: Henrik Ruben GENZ, hrají: Jakob CEDERGREN, Kim BODNIA, Lene Maria CHRISTENSEN. Groteskně laděný
příběh o mladém policajtovi přijíždějícím z velkoměsta na osiřelý zapadákov. Temná atmosféra, černý humor!

Neděle 9.11.2008, 16.00

KINO – VALL-I

USA 2008, animovaný, rodinný, 103 minut, dabing, režie: Andrew Stanton. Poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil, je příšerně
zvědavý, do všeho strká nos a jednoho dne se vydává na dobrodružnou cestu napříč galaxií, kterou si nedokázal představit ani v těch nejdivočejších snech.

Pondělí 10.11.2008, 19.00

KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK

Až z Brna přijede proslulý dekadentní básník J. H. Krchovský. Listopadové songy zazpívá harmonikářka, pianistka a herečka Terezie Palková. Na večeru zazní též verše
tragicky zesnulého klánovického básníka Jáchyma Jelínka. Přijďte se dojmout výtrysky zmučených duší! Programem provází Jan Nejedlý. Černé pivo k mání v místě.
Vstupné dobrovolné.

Středa 12.11.2008, 9.00 – 12.00

KURZ – UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY

TWISTART - kytky z kouzelného papírového provázku. Cena (včetně materiálu) 260 Kč Lektorka Andrea Janotová, členka Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel.
Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo e-mail: andreajan@seznam.cz

Středa 12.11.2008, 19.30

KINO – MÁJ

ČR, 2008, 76 minut,filmová báseň, od 12 let, režie: F. A. Brabec. Hrají: Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj Stropnický, Vladimír Javorský, Nina Divíšková, Kryštof Hádek. Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce vznikl na motivy stejnojmenné básně Karla Hynka Máchy. Film Máj zaujme především silným příběhem, skvělými hereckými výkony, nádhernou kamerou a moderní filmovou hudbou - spojením kytarových partů skupiny Support Lesbiens
a velkého symfonického orchestru.

Čtvrtek 13.11.2008,19.30

DIVADLO – VÁCLAV HAVEL: AUDIENCE

Zábavná hra založená na dvou totálních lidských protikladech a na věčně absurdní zápletce, kdy se jeden snaží toho druhého přesvědčit, aby sám na sebe psal udavačská hlášení. ..“To jsou paradoxy, co?“… Hraje divadlo Na tahu pod vedením režiséra Andreje Kroba. Vstupné:120 /150 Kč. Představení je věnováno 19. výročí
sametové revoluce.

Čtvrtek 20.11.2008, 19.30

KINO – PO SVATBĚ

Dánsko,Švédsko, 2006, 120 minut ,drama, titulky, od 12 let, režie: Susanne Bier. Hrají: Mads Mikkelsen, Rolf Lassgård, Sidse Babett Knudsen, Stine Fischer Christensen, Christian Tafdrup, Ida Dwinger. Humanitární pracovník musí řešit otázku, jestli by měl spíš pomáhat ‚cizím‘ sirotkům v Indii, nebo svým blízkým. Silný příběh o zodpovědnosti a rodině, natočený velmi prostě až syrově dává vyniknout skvělým hercům. Film byl nominován na Oscara za nejlepší cizojazyčný film.

Neděle 23.11.2008, 17.00

KONCERT - LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ 5.

Svátečně laděné odpoledne bude patřit Soně Jányové - absolventce JAMU, herečce MdB v Brně a finalistce slovenské show "Elán je Elán", která v doprovodu klavíristky Dady Klementové a za vydatné pomoci basisty Vítka Šujana přiblíží tvorbu J.Skácela a M.Rúfusa v dílkách inspirovaných šansonem, jazzem i minimalistickou
hudbou. Druhým protagonistou pořadu bude Martin Rous, zakladatel legendární skupiny Sluníčko, kapelník a tvůrce repertoáru skupiny Šantí a v posledních dvou
letech také vítěz soutěže Porta v kategorii písničkář. Součástí odpoledne bude i křest nové výtvarné knihy "Vánoční inspirace" autorky Markéty Lukáčové. Vstupné:
50 Kč, děti polovic.

Středa 26.11. 2008, 9.00 – 12.00

KURZ – UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY

Malba na hedvábí. Cena (včetně materiálu - šátek, šál, pouzdro na brýle) 380 Kč. Lektorka Andrea Janotová, členka Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel.Počet
míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo e-mail: andreajan@seznam.cz

Čtvrtek 27.11.2008, 19.30

KINO – 12

Rusko, 2007, thriller, 159 minut, od 12 let, Režie: Nikita Michalkov. Hrají: Sergei Makovetsky, Sergei Garmash, Aleksei Petrenko, Yuri Stoyanov, Sergei Gazarov
Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně. 12 porotců reprezentujících rozpolcenou společnost současného Ruska rozhoduje o osudu čečenského teenagera,
který údajně zabil svého ruského otčíma.Film byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film, na Zlatého lva na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách
a byl také součástí Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.

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

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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