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V tomto
čísle najdete:

Za Klánovický les



před pražským Magistrátem
Informace z Úřadu a komisí



Zahájení školního roku



Reportáž z klánovické



knihovny
Chystá se zahradnická burza



S Josefem Vajcem



nejen o TGM
Nový kněz v místním kostele



Anketa – jaké byly prázdniny



ZDARMA

Podporu plánu Rady HMP na rozšíření oblastí zeleně v Praze
i zájem na zachování přírodní podoby Klánovického lesa
vyjádřili účastníci demonstrace dne 6. září na Mariánském
náměstí v Praze. Bližší informace a další fotografie najdete
uvnitř čísla.
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téma měsíce

Za Klánovický les před
pražskou radnicí
K zatím největšímu veřejnému vystoupení za
uchování Klánovického lesa ve stávající rozloze a
přírodní podobě došlo ve čtvrtek 6. září od 17 hodin na
Mariánském náměstí v Praze. Přestože panovalo
nepříznivé počasí – pršet přestalo až krátce před
zahájením demonstrace – náměstí bylo zaplněno
stovkami lidí s mnoha transparenty. Během téměř
dvouhodinového programu předneslo projevy podpory
nejrozsáhlejšímu lesnímu celku na území Prahy mnoho

plánu. Protože Klánovický les je lesem všech Pražanů,
vyzval radní Štěpánek všechny přítomné občany, aby
vyvíjeli tlak na pražské zastupitele s cílem zajistit jejich
podporu uvedené změně.
Poté potěšil účastníky shromáždění svou
písničkou Jiří Dědeček. Doc. RNDr. Jarmila Kubíková z
Přírodovědecké fakulty UK uvedla, že společným
působením více přírodních podmínek (včetně například
polohy na rozvodí Labe – Vltava) dochází
v Klánovickém lese ke vzniku jedinečného společenství
rostlin a živočichů.

Klánovický les podpořil i zpěvák Jiří Dědeček
řečníků.
Setkání moderovala členka Zastupitelstva HMP
za Stranu zelených, pí. Eva Tylová. Ve svém úvodním
slově zmínila také fakt, že Klánovický les podporují
rovněž mnozí známí umělci – Jiří Dědeček, Hana
Křížková, Marta Kubišová, Jaroslav Dušek nebo Heidi
Janků.
Klánovický starosta Ladislav Hrabal připomněl, že
Rada HMP vytýčila záměr vytvořit okolo Prahy zelený
pás lesů, a uvedl, že shromáždění se koná i na podporu
tohoto záměru. Klánovičtí občané nic proti golfu nemají
– jen nesouhlasí s tím, aby se kvůli hřišti musel kácet
les, když se v blízkém okolí k tomuto účelu nabízejí
nezalesněné pozemky. Zastupitelstvo Klánovic usiluje
již od roku 2005 o změnu určení pozemků v současně
platném územním plánu vyhrazených pro golf na
normální lesní porost a má v tom podporu zastupitelstva
sousedního Újezda nad Lesy.
Člen Rady HMP za Stranu zelených Petr Štěpánek
připomněl, že po zrušení výjimky z ochranných pravidel
přírodní rezervace žádné rozhodnutí Magistrátu
výstavbu golfového areálu nepodporuje. Dalším krokem
k záchraně Klánovického lesa bude změna územního

Předseda Občanského sdružení za Klánovický les
Boris Procházka připomněl, že myšlenka zachování
Klánovického lesa má výraznou podporu nejen
v Klánovicích ale i v Újezdě nad Lesy a v Úvalech.
S odvoláním na výrok primátora Béma, že Praha
potřebuje pořádné plíce, prohlásil, že tu má svou velkou
cenu každý strom.
Následně přečetla klánovická občanka a bývalá
prorektorka Univerzity Karlovy, docentka Jaroslava
Svobodová, dopis účastníků demonstrace pražskému
primátorovi (text přinášíme dále). Klánovická učitelka
Alena Nejedlá rozehřála srdce přítomných krásně
zazpívanou Křišťálovou studánkou.
Předseda občanského sdružení Přírodní park
Klánovice, pan Vladimír Sršeň, zpochybnil současný
záměr investora postavit devítijamkové hřiště, když
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uvedl, že investor sám tuto možnost dříve zamítal jako
nerentabilní. Politikům připomněl jejich předvolební sliby
a vyzval je k respektování vůle občanů. Osud
Klánovického lesa bude dle jeho slov ukázkou politické

strana

3

kultury v České republice.
Během všech vystoupení vyjadřovali přítomní
často velmi nahlas svou podporu zachování
Klánovického lesa v současné rozloze a celistvosti.
Tomáš Ruda

OTEVŘENÝ DOPIS ÚČASTNÍKŮ DEMONSTRACE
„Za Klánovický les a na podporu projektu Zelený pás kolem
Prahy, vyhlášeného MHMP“
PRIMÁTOROVI PRAHY, MUDr. PAVLU BÉMOVI
Vážený pan
MUDr. Pavel Bém,
Primátor Hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1
Vážený pane primátore,
účastníci demonstrace dne 6. 9. 2007 na Mariánském náměstí děkují Vám i zastupitelům Hlavního města
Prahy za prozíravou podporu výsadby stromů a vytvoření Zeleného pásu kolem Prahy, v rámci Programového
prohlášení Rady HMP pro volební období 2006-2010. Zvyšování plochy lesů na území Prahy, která má nejnižší
podíl lesů ze všech krajů, považujeme shodně s Vámi za nezbytnost. Jak sám uvádíte „Metropole potřebuje
pořádné plíce“. Základem tohoto úsilí je přirozená ochrana dosavadních vzrostlých lesních porostů nejen omezováním těžby, ale i důsledným chráněním doslova každého stromu.
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V souladu s tímto postojem obracíme se na Vás, vážený pane primátore, se zdvořilou žádostí o vyslovení Vaší
podpory návrhu změny Územního plánu, týkající se Klánovického lesa. Tento návrh městské části Klánovice byl
zařazen do 7. vlny a má být projednáván Zastupitelstvem Hlavního města Prahy dne 20. září 2007. Cílem návrhu
je zrušení funkčních ploch „SO2 pro sport a oddych-golfová hřiště“ na území Klánovického lesa a obnovení
původní kategorie „LR les rekreační“. Jedine tak lze zamezit s konečnou platností úmyslům různých developerů
zneužít Klánovický les pro svoje komerční využití.
Současný vývoj snah některých zájmových skupin vykácet les na rozloze několika desítek hektarů za účelem
vybudování golfového hriště vnímáme jako mimořádný výraz neúcty k přírodě. Ani odkaz na krátkou předválečnou existenci klánovického golfu neobstojí v kontextu současnosti, která se potýká s důsledky znečištění životního prostředí a klimatických změn a považuje ochranu přírody za svou prioritu. Bylo by pozoruhodností evropského formátu, kdyby se ponechal na území hlavního města prostor pro kácení stromů v době, kdy byl na našem
kontinentu iniciován projekt výsadby miliardy stromů v Evropě.
Záměr vybudovat golfové hriště v západní části Klánovického lesa, který má rozlohu 330 hektarů a je nejvíce
vystaven toxickým emisím, úmysl kácet les na území přírodní rezervace a evropsky významné lokality, je nepřijatelným výrazem bezohlednosti, moci a peněz, kterému je třeba se vší rozhodností zabránit. Skutečnost, že
uvažovaný projekt by navíc vedl k výstavbě již čtvrtého golfového hriště v okruhu 15 km od Klánovic, vypovídá
názorně o zbytnosti této stavby.
Velmi nás zneklidňuje i profil potenciálního investora golfového projektu, Forest Golf Resort Praha, a.s. (dále jen
FGRP), a okolnosti, které jeho úsilí provázejí, jak naznačují nepravdivá a navzájem si odporující stanoviska
některých institucí k připravovanému projektu. K důveryhodnosti investora FGRP nepřispívá ani další skutečnost. Jeho jediným vlastníkem je společnost EUROFORM, s.r.o., dříve nazývaná EUROCAST SALES, s.r.o..
EUROFORM, s.r.o. je původem dceřinou společností EUROCAST a.s., dříve PREFA, Ústí nad Labem a.s., k níž
má Hlavní město Praha podle účetní uzávěrky k 31. 12. 2006 pohledávku ve výši 173 milionu korun českých.
Vážený pane primátore, s velkým respektem vnímáme Vaši aktivní podporu projektu Zelený pás kolem Prahy,
jehož prozíravost docení až další generace. I proto veříme, že autorita úřadu primátora, umocněná Vaší osobností, nevysloví podporu nezodpovědnému kácení uprostřed stabilizovaného a jedinečného lesního komplexu, v
sousedství ploch, jakými je např. Lesopark Vinice, které jsou právě z finančních prostredků města Prahy nově
zalesňovány.
S přáním mnoha sil a vytrvalosti ve Vaší zodpovědné a významné práci pro Prahu a s úctou
účastníci demonstrace
V Praze, dne 6. 9. 2007

sdělení redakce

Vážení čtenáři a přispěvatelé,
Klánovický zpravodaj v posledních přibližně dvou
letech, také vlivem různých konfliktů v obci i existence
ožehavých témat, k nimž se mnozí chtějí vyjádřit, výrazně
nabyl na objemu. To přináší nejen více práce při jeho tvorbě,
ale především (protože jednotková cena vstupních surovin
i práce tiskárny rozhodně neklesá) také rostoucí zatížení
obecního rozpočtu. Rozhodli jsme se proto již v průběhu
nedávné minulosti omezit některé stálé rubriky. Dnes se
obracíme na všechny přispěvatele: Zvažte, prosím, jestli
Váš článek přináší nové informace, a pokud shledáte, že
ano, snažte se je formulovat co možná stručně a výstižně.
Počínaje tímto číslem budeme v KZ zveřejňovat příspěvky
čtenářů o rozsahu nejvýše jedné normostránky, tj. 30 řádků
po 60 znacích. Pamatujte na to, prosím, až budete své

články psát. Pokud nám pošlete delší příspěvek, budeme
nuceni krátit jej redakčně. (Tady myslím výrazně delší, nikdo
se nemusí obávat, že bychom z jeho článku uřízli poslední
větu, která se už na normostránku nevejde). Pokud do
redakce zašlete spolu s příspěvkem i telefonní nebo emailový kontakt, budeme s Vámi úpravu článku předem
konzultovat.
Věříme, že uvedené opatření nejen ušetří peníze
z obecní pokladny, ale také přispěje ke zvýšení kvality
Klánovického zpravodaje.
Tomáš Ruda,
šéfredaktor KZ
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slovo starosty
Vážení občané Klánovic, tak nám začíná
neúprosně ubývat teplých dnů a noci se nám pomalu
prodlužují. Řada z nás využila příjemného září
k procházce v lese a mnozí se vraceli i s plnými košíky
orosených hub, takže leckde pak zavála i libá vůně
smaženice. Znalí zasvěceně vykládali, že více hříbků
bylo tentokrát ve východní části lesa. Ale nikoho ani
nenapadlo si do tohoto Klánovického východního lesa
vzít neprůstřelnou vestu, jak nás starostlivě varují
stoupenci výstavby golfového areálu. Neboť tam, kde
je honitba, podle nich takovéto nebezpečí hrozí. I když
tito stoupenci kácení Klánovického lesa už upustili od
některých těžko přijatelných argumentů, např. už
neříkají, že se budou kácet jen nálety, ale už i stromy
několik desítek let staré. Už z prvorepublikového
dvouměsíčního trvání golfu v Klánovicích nedělají
pr vorepublikovou tradici. Tak nyní přicházejí se
strašákem honitby.To už mi připomíná výrok jednoho
filmového doktora o nadnášení a poletující holubičce.
Považuji za žádoucí připomenout, že neoplocená honitba
znamená něco jiného než oplocená obora. Na území
honitby se myslivci musí mj. starat o lesní zvěř a to
především v zimě o její dokrmování. A ve východní části
Klánovického lesa už řadu let honitba je a neznám
případ, že by s tím někdo někdy měl nějaký problém.
Ten by v případě ustanovení honitby i v západní části
Klánovického lesa měla však společnost FGRP. Ta by
byla výrazněji tímto omezována v pořádání ohňostrojů
na svém pozemku v bezprostřední blízkosti lesa a
vůbec by musela důsledněji začít obecně respektovat,
že jsou obklopeni lesem. A tak straší s tímto naivním
tvrzením. Osobně si myslím, že stěží budou hledat
někoho, kdo na takový argument bude slyšet.
Také jejich srovnávání počtu golfových hřišť
s tenisovými je nepřijatelné. Vždyť např. klánovický
tenisový areál se čtyřmi kurty zabírá sotva půl hektaru,
navíc nelesní plochy (0,4249 ha) a oddíl má přes dvě
stovky členů. Golfový potřebuje při polovičním počtu
členů téměř čtyřicetkrát větší plochu. A je to pak jako v
tom vtipu o panu Khonovi, který úspěšně prodával
„slavičí buřty“. Když se ho pak ptali, kde bere tolik
slavíků, tak se přiznává, že maso míchá jedna ku jedné
s koninou. A sice jeden kůň, jeden slavík.
Pro mě osobně je ale doslova zlý sen, že se
v dnešní době najdou jistí, kteří opěvují podnikatelský
záměr devítijamkové studie golfového areálu, kde hřiště
jsou nestoudně zakreslena do přírodní rezervace, včetně
evropsky chráněné Natury 2000, o zásahu i do
ochranného pásma železnice už ani nemluvě. Nedokážu
rozumět, že v 21.století, v Evropě, navíc v hlavním
městě, někdo takovéto komerční aktivity toleruje. Vždyť
i když připustíme, že jde o vykácení, pro většinu
spoluobčanů těch nevěrohodných jen 16 ha, tak už i to
znamená vykácení více než dvou desítek tisíc stromů,
a že už pouhý 1 ha se rovná dvěma fotbalovým hřištím
nebo jednomu Staroměstskému náměstí. Neboli že těch
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16 ha odpovídá 32 fotbalovým hřištím nebo šestnácti
Staroměstským náměstím. A že všechno to kácení by
bylo jenom pro letní sezónu. A že v těch 16 ha není
zahrnuta plocha např. 120 parkovacích míst atd.
Takže naše demonstrace rozumu na Mariánském
náměstí nebyla jenom o golfu, ale i o přístupu
k hodnotám, o úctě k přírodě a dokladem, že
humanismus ještě dokážeme ctít a že je nás skutečně
hodně, které neoslovuje komerce za každou cenu, což
osobně vztahuji právě i na Klánovický les. Zároveň
v této souvislosti děkuji všem, kteří jste 6.9. před
Pražský magistrát přišli a dali jste tak jednoznačně
najevo, že pro záchranu Klánovického lesa dokážete
opravdu udělat víc, než jenom o tom mluvit, jak nás
protistrana v tomto podceňuje. Zdůrazňuji, že tato
demonstrace proběhla na podporu Programového
prohlášení Rady HMP pro volební období 2006-2010 za
vytvoření Zeleného pásu kolem Prahy, respektive v této
souvislosti za udržení celistvosti Klánovického lesa,
neboli zcela na podporu pana primátora MUDr.Pavla
Béma.
Naše úspěšná demonstrace, a to i přes nepřízeň
počasí, nás však nesmí nijak ukolébat. Klánovický les
je stále ještě v nebezpečí, stále ve stavu nouze. A jak
se říká, v nouzi poznáš skutečného přítele. Dokažme,
že ty skutečné přátele Klánovický les opravdu má. A ty
skutečné přátele bude ještě hodně a hodně potřebovat.
Své transparenty rozhodně ještě neodkládejte. Vždyť
vezmeme-li květnovou korespondenci mezi generálním
ředitelstvím Lesů ČR a společností FGRP, tak se v ní
pojednává o pronájmu parcel, jejichž plocha dává 82
ha. Přitom je doporučováno rozšíření o jednu třetinu,
čímž se dostáváme na plochu 110 ha. Vynásobením
této veličiny hodnotou, za kterou se v Klánovicích
prodává metr čtvereční, tj. číslem 4000,- až 6000,-Kč,
dostáváme se k číslu okolo pěti miliard …
A ještě jeden nezvratitelný fakt. Zastupitelstvo MČ
Klánovice už ve svém usnesení dne 8.září 2005
jednoznačně odmítlo výstavbu golfového areálu
v Klánovickém lese a společnost Forest Golf Resort
Praha je zapsána v obchodním rejstříku až následně
dnem 22.prosince 2005. A tato časová posloupnost je
jednoznačná a neměla by být zaměňována.
V září proběhlo v KC Beseda zasedání našeho
zastupitelstva. Dle mého názoru mělo poměrně klidný,
konstruktivní průběh a je o něm pojednáno v tomto
Zpravodaji. Výjimku tvořily výroky pana Lukáše na mou
osobu, že jsem lhář. A v jaké návaznosti? Jak je známo,
na minulém zastupitelstvu proběhlo též jednání
k výstavbě domu chráněného bydlení a já jsem si dovolil
o tom napsat. Rekapituluji, že tuto akci předala MČ
Praha-Klánovice hlavnímu městu Praha protokolem už
v roce 2002 a OMI tuto investiční akci dále pak již sám
řešil. Stavební povolení bylo vydáno 13.7.2005, takže
stavba musela být zahájena do 13.7.2007, jinak
stavební povolení propadá a nedá se prodloužit. A pro
předložený návrh, že zastupitelstvo souhlasí
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s výstavbou domu chráněného bydlení, bylo
z přítomných sedmi zastupitelů v tento historický
moment jen tak tak 5, zdržel se pan Doc.Turek a proti
byl pan Lukáš. A jaké by to mělo důsledky, kdyby
minimálně těch pět zastupitelů nebylo pro? Veškerá ta
usilovná práce pana Hanzala v této věci, spousta a
spousta dalšího úsilí kolem, veškeré projekty, to vše
by přišlo v niveč. Neboť jakékoliv prodloužení za
13.7.2007 nepřicházelo v úvahu! A s obtížemi získaná
dotace na zahájení této stavby by se automaticky
vracela a o další dotaci na podobnou akci by se nám
mohlo pak už jenom zdát. Na druhé straně by po této
akci velmi rád jistě sáhl vedlejší Újezd nad Lesy, který
nyní podobný dům na nátlak občanů narychlo řeší přes
soukromého investora. A jak drahý tam bude pobyt, se
lze jenom domýšlet. Ale v tomto případě by už měli své
k tomu říci naši dříve narození spoluobčané. A dodávám
fakt, že v Praze i v celé ČR platí pro sociální politiku
jisté zákony, takže důrazně odmítám nesmysly, že by
v Klánovicích měla platit jiná horší pravidla, jak se leckdo
snaží taky vypouštět.
Ale podobného nařčení se dostalo nedávno taky
zastupitelce hl.m.Prahy paní Tylové v přímém televizním
přenosu od paní Bažantové. Zůstávám však optimistou,
že tento slovník přejímají snad jenom někteří příznivci
golfu v Klánovicích a netýká se golfu jako takového, tj.
sportu gentlemanů. Přitom jde nejen v tomto případě o
neadekvátní reakce protistrany na pouze rekapitulovaná
fakta.
Dne 7.září se konala valná hromada našeho Sboru
dobrovolných hasičů. Především z diskuse bylo zřejmé,
že jsou jisté rezervy v možnostech užší spolupráce
s vedením obce. V této souvislosti jsem přislíbil
rozšíření bezpečnostní komise o valnou hromadou
doporučeného člena pana Stanislava Husera a dále pro
lepší vzájemné pochopení uskutečnit ve čtvr tém
čtvrtletí t.r. společné jednání zastupitelů s našimi hasiči
v prostoru klánovické hasičské zbrojnice.
V září jsme s panem MUDr.Brabencem byli popřát
paní Zdeňce Svatkové k jejím jednadevadesátinám. Je
obdivuhodné, jak si paní Svatková udržuje duševní i
fyzickou svěžest. Bylo zajímavé poslouchat vyprávění
o jejím strýčkovi, generálním řediteli společnosti
Českomoravská Kolben a Daněk, panu Švestkovi. Ještě
jednou hodně a hodně zdraví a i procházek po
Klánovicích.
V pondělí 10.září 2007 jsem měl tu čest
slavnostně odhalit reliéf našeho prvního prezidenta
Tomáše Garrigue Masaryka ve vstupním prostoru
základní školy. Toto sochařské dílo vytvořil a věnoval
bývalý žák této naší školy pan profesor Josef Symon,
který žije dnes ve Vídni. Je skutečně radostnou a
historickou událostí nejen pro školu, ale i pro Klánovice,
že název naší školy je nyní tímto uměleckým dílem
doplněn. Vážený pane profesore, ještě jednou veřejné
poděkování za Váš dar jménem svým, školy i občanů
Klánovic. Moc si Váš počin považujeme.

strana

6

Dne 11.září se uskutečnila v KC Beseda hudební
vzpomínka k 70.výročí úmrtí našeho prvního prezidenta
T.G.Masaryka, kterého nám velmi citlivě připomenula
paní Marie Neudorflová, Ph.D., z Masarykova ústavu
Akademie věd ČR. Akce zorganizovaná paní
Kocourkovou byla důstojnou vzpomínkou tohoto
smutného výročí a připomněla nám i humanitní hodnoty,
které dnes mnohdy lacině opouštíme.
Ladislav Hrabal

pozvánka
Vážení občané Klánovic,
dovoluji si Vás pozvat při příležitosti státního
svátku „Den vzniku samostatného československého
státu“ k účasti na

pietním aktu,
který se uskuteční dne 28. října 2007 od 15.00 hodin
u Památníku osvobození u klánovického kostelíčka.
Ing. Ladislav Hrabal, CSc.,
starosta Klánovic

z j e d n á n í zastupitelstva MČ

Zářijové zasedání v KC Beseda
K zasedání se členové našeho zastupitelstva sešli
v pondělí 17. září v sále klánovického kina. Pro nemoc
byli omluveni pí. Vilgusová a dr. Dušek. Jednání bylo
přítomno několik desítek dalších občanů. Z programu
vybíráme:
• na základě stížností občanů na porušování
nočního klidu bylo jednomyslně přijato usnesení,
vyzývající pořadatele veřejných akci i soukromých
společenských setkání k větší ohleduplnosti a
citlivosti vůči spoluobčanům při používání hudební
produkce a pyrotechnických prostředků a dále příslušníky
městské i státní policie k pružnému vyřizování stížností
občanů na porušování nočního klidu.
• bylo schváleno (6:1) prominutí nájmu za restauraci KClub za období od požáru 24.1.2006 do 1. 4. 2007 ve výši
100.447,- Kč podle návrhu Finančního výboru. Zároveň
nebylo prominuto nájemné za letošní duben a květen.
•
stížnost občana Evžena Stöhra na rušení klidu
provozem kempu a koupaliště bude předložena příslušným
komisím a stěžovateli bude posléze písemně odpovězeno.
• starosta informoval o jednání s ředitelem podniku Lesy
ČR Ing. Holickým o postoji této organizace k možnému
pronájmu části lesa pro vybudování spor tovněspolečenského areálu (golfové hřiště). Ing. Holický na jednání
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uvedl, že svá předchozí prohlášení vydal na základě uvedení
v omyl a že konečné rozhodnutí ponechá na veřejnosti a zařídí
se dle veřejného zájmu.
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spolu s úschovnou kol a požádat o jeho financování

• dle rozhodnutí z předešlého zasedání byl z tohoto
jednání pořizován zvukový záznam.

• starosta spolu s Dopravní komisí byl pověřen připravit
podklady pro jednání s organizací Ropid o možnosti zavést
v Klánovicích mikrobusovou linku, která by zajistila
dopravu občanů z Počernicka k nádraží.

•
předseda Komise výstavby a rozvoje doc. Turek
oznámil, že do 20.11. předloží starostovi dokument
Koncepce rozvoje Klánovic a požádá ho, aby zařadil jeho
projednání na program prosincového jednání
Zastupitelstva.

•
p. Kubíček předložil návrh Schvalovacího a
podpisového řádu doporučený Finančním výborem.
Zastupitelstvo pověřilo místostarostu JUDr. Duška, aby
získal vyjádření Odboru legislativy MHMP k tomuto
dokumentu.

• od dnešního jednání dojde k zestručnění zápisu, který
bude nadále obsahovat pouze návrhy na usnesení,
hlasovatelné protinávrhy a výsledek hlasování, ostatní
informace pouze na výslovné požadavky zastupitelů.

• zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu kontrolního
výboru o financování akce Nové centrum Klánovic (úprava
okolí školy a hřiště). Doc. Turek vyjádřil přesvědčení, že
při akci došlo k porušení rozpočtové kázně.

• v grantovém řízení na minulém zasedání nebyla
z důvodů administrativní chyby projednána žádost členů
místního kynologického klubu. Dodatečně sportovní
komise přidělení grantu nepodpořila. Členové ZMČ
většinou 5 hlasů (2 se zdrželi) rozhodli o poskytnutí
příspěvku ve výši 10 000 Kč zejména vzhledem k chybě
Úřadu MČ.

• při projednávání dodatku k nájemní smlouvě na KC
Beseda s Klánovickým fórem nebyl schválen žádný
z předložených návrhů na odpisování investice. Smlouva
bude dále projednávána.

• klubu Neposeda z Běchovic bude poskytnuta částka
4000 Kč, neboť v jeho rámci probíhá také doučování dvou
klánovických dětí ze sociálně slabé rodiny. (5 hlasů pro, 2
se zdrželi)
• starosta vyjednal na Stavebním úřadě Újezd nad Lesy,
že náš Úřad bude informován i o stavbách na ohlášení,
pokud dotčený pozemek sousedí s komunikací, nebo
stavebník žádá o přípojku sítí.

• zastupitelstvo bylo informováno o výsledku výběrového
řízení na realizaci úpravy hasičské zbrojnice (fa. IPPOS
Bohemia) a pověřilo starostu jednáním s firmou i s MHMP
o harmonogramu financování akce (z potřebných 900 tis
Kč je zatím zajištěno 400 tis.)
• zastupitelstvo schválilo zásady pro jednání komisí MČ
(5 hlasů pro, 1 se zdržel, 1 proti):
a) jednání komisí Městské části Praha - Klánovice je
neveřejné, s volným přístupem zastupitelů
b) komise může usnesením přijatým většinou svých
členů rozhodnout, že na své jednání pozve určitou
osobu, nebo navrhnout starostovi, aby uspořádal
k určité otázce veřejné projednání (veřejné slyšení).

• starosta informoval o jednání s radním Janečkem, který
potvrdil, že připravovaný Dům chráněného bydlení bude
obhospodařovat MČ Praha-Klánovice, která bude rovněž
posuzovat žádosti o umístění v tomto domě, bude
jmenovat ředitele apod. Návrh kriterií pro příjem klienta do
Domu chráněného bydlení bude v kompetenci MČ
Klánovice.

• nabídky zájemců o pozemek parc č. 1413/8 o výměře
120 m 2 (původně cesta v bývalé chatové oblasti)
v zalepených obálkách budou předány stavební komisi a
finančnímu výboru k vyjádření.

• zastupitelstvo 5 hlasy (2 se zdrželi) schválilo navýšení
letošního rozpočtu o 11 247 300,- Kč na celkovou výši
35 369 400,- Kč, když tuto úpravu předtím projednal
Finanční výbor.

• dle požadavku pana Kubíčka byl stanoven plán
zasedání ZMČ – budou se konat vždy okolo 15. dne
v měsíci březnu, červnu, září a prosinci. Pravidelně se
bude střídat zasedání na Úřadě MČ a v kinosále.

• zastupitelstvo zrušilo původní usnesení o prodeji
obecních pozemků č.kat. 1015/58 a 1015/56, neboť budou
sloužit jako přístupová cesta k dalšímu obecnímu
pozemku.

• doc Turek navrhl pozvat na zasedání Komise výstavby
p.arch. Myšku, jenž zpracovává urbanistickou studii
rozvoje oblasti Praha–Klánovice - sever.

• zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo s vyhlášením
záměru prodat tzv. Švestkovu vilu čp. 211 v Klánovicích
a pověřilo starostu výběrem realitní kanceláře, která
transakci připraví s cílem maximalizace prodejní ceny.
• zastupitelstvo uložilo starostovi projednat na Magistrátu
záměr vybudovat u klánovického nádraží parkoviště P+R

• zástupce klánovických rybářů p. Hladík upozornil na
nekázeň návštěvníků lesa (volné pobíhání psů, ničení
cest koňmi, vjezd motorových vozidel) a požádal ZMČ
o zákrok.
Na základě vlastní přítomnosti na jednání a s využitím
dalších materiálů připravil
Tomáš Ruda
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informace Úřadu MČ

Co dál s vývěsními
skřínkami?
Stav informačních skřínek (např. politických stran),
zavěšených na oplocení ZŠ Smržovská u zastávky MHD,
je neutěšený a nevzhledný. K nápravě současného stavu
žádáme zájemce z řad politických stran, občanských
sdružení, sportovních klubu apod. o sdělení požadavku
na umístění venkovních vitrín do jednotného systému,
který by nahradil dosavadní stav. Pro informaci uvádíme,
že cena venkovní vitríny 6xA4 (hliníkový rám,
zamykatelná, zesílené bezpečnostní sklo) se pohybuje
kolem 5.000,-Kč.
Vaše žádosti směrujte do konce října na adresu: ÚMČ
Praha-Klánovice, U Besedy 300 nebo urad@prahaklanovice.cz.
Ing.Stanislav Dušek,
tajemník ÚMČ

Kontejnery na zeleň
a rostlinný odpad
budou přistaveny v těchto termínech a na místech:
13. 10. 2007 od 9 hod. do 12 hod.
Lochenická x Medinská
Aranžerská x Bydžovská
20. 10. 2007 od 9 hod. do 12 hod.
Rodovská x Výravská
Dobřenická x Voňkova
27. 10. 2007 od 9 hod. do 12 hod.
V Soudním x Medinská
Malšovická x Lovčická
Žádáme Vás, abyste rostlinný odpad neodkládali již
v pátek a okolo místa přistavení kontejnerů udržovali
pořádek.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Sběr železného šrotu
Ve dnech 13. a 14.10.2007 (sobota a neděle) bude
prováděn sběr železného šrotu. Šrot ukládejte z důvodů
zcizování co nejpozději před odvozem na obvyklých
místech (v ul. Slavětínské u nádraží ČD vedle kontejnerů
na tříděný odpad, na Přimském nám. a v ulici Všestarské
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. Navážení jiného odpadu
je zakázáno! Prosíme, aby po odvozu nebyl navážen další
železný šrot.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ
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Pražská plynárenská, a.s.,
v Klánovicích
Mobilní obchodní kancelář Pražské Plynárenské, a.s.,
bude přistavena v těchto termínech:
8. říjen
9:00 – 11:30
5. listopad
12:30 – 15:00
3. prosinec
9:00 – 11:30
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém
automobilu VW Transporter označeném logem Pražské
plynárenské, a.s., zaparkovaném u Haly starosty Hanzala.
Stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské,
a.s., si tu mohou vyřídit záležitosti související s odběrem
zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2
nebo Praze 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména tyto služby:
• zahájení, převod a ukončení odběru zemního
plynu
• změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací
adresy, jména atd.)
• převzetí reklamace
• výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
• informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami
zemního plynu
• tiskopisy a informační brožury
Koncem roku 2007 budou oznámeny termíny pro další
období. Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané
přilehlých obcí a částí Prahy.
Ing. Stanislav Dušek
tajemník Úřadu MČ

z komisí a výborů

Závěry z jednání Finančního
výboru
Finanční výbor vzal na svém jednání 12.9.2007 na
vědomí II. úpravu rozpočtu – září 2007.
Finanční výbor projednal nové znění Podpisového a
schvalovacího řádu, jež předložil předseda výboru, a
doporučil Zastupitelstvu tento schválit. Řád by měl sloužil
jako jedna ze součástí kontrolního systému při rozhodování
ÚMČ a zavádí základní principy při podepisování
závazkových vztahů včetně tzv. principu čtyř očí při
podepisování závazkových dokumentů.
Finanční výbor doporučil Zastupitelstvu prominout
pohledávku nájemného ve výši 100 447,- Kč (období 1/06
až 3/07) vůči panu Tomáši Křížkovi (K-Klub) a vyžadovat
řádné splacení pohledávky výši 13 488,- Kč vzniklé již dle
dodatku nájemní smlouvy účinného od 4/07.
Finanční výbor doporučil zrušit usnesení
Zastupitelstva 32/2006 (prodej úzkého pruhu pozemku
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při areálu bývalé Sempry) a zmiňovaný pozemek
v budoucnosti prodat či jinak využít společně s přilehlými
pozemky 1015/54 a 1015/14.
K návrhu vedení obce zařadit na jednání
Zastupitelstva záměry prodejte tzv. Švestkovy vily Finanční
výbor doporučil vybrat realitní kancelář, která zrealizuje
výběrové řízení či jinou formu prodeje v souladu se
zákonem. Dále doporučil před vyhlášením záměru
zkalkulovat alternativní využití objektu formou
rekonstrukce v režii obce a následného pronájmu či v rámci
spolupráce s privátním developerem. Teprve na tomto
základě rozhodnout o způsobu dalšího naložení s touto
nemovitostí.
Ing. Petr Kubíček,
předseda Finančního výboru

Z jednání Dopravní komise
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na Školní náměstí pro zásobování a pohyb dětí
a dalších uživatelů haly.
5. Vzhledem k zvýšené intenzitě provozu v ul.
V Soudním prosíme rodiče dětí o využívání
parkoviště u Haly na dobu opravdu nezbytně
nutnou. Ulici V Soudním je potřeba ponechat
volnou pro průjezd školního autobusu MHD,
vozidla občanů bydlících podél jednosměrných
úseků, zásobování ZŠ, vozidla zdravotní,
požární, policejní a případně i vozidla stavby.
6. Příjezd a odjezd k MŠ bude možný pouze ulicí
Bělečskou.
7. Vzhledem k omezeným prostorovým
dispozicím ulice V Žáčku prosíme rodiče dětí,
aby parkovali po nezbytnou dobu v ul. V Pátém
a ul. V Žáčku ponechali pro naléhavá použití –
zásobování MŠ, vozidla zdravotní, požární

Předložený Návrh dopravního opatření při výstavbě
dešťové kanalizace a následné definitivní úpravě povrchu
částí komunikací Medinská a V Soudním – v přiloženém
plánku šrafováno - byl projednán na kontrolním dnu stavby
19. 9. 2007 a bude následně předán v týdnu od 24. 9. 2007
ke schválení na DI Policie ČR. Dodavatel, Dálniční stavby,
předpokládají, že práce proběhnou ve dvou etapách:
1. říjen – prosinec 2007
2. březen – květen 2008
V době prací bude omezen provoz na místních
komunikacích:
1. Šrafováním vyznačené části komunikací
V Soudním a Medinská budou uzavřeny.
2. Ulice Plačická, U Besedy a V Žáčku budou
neprůjezdné, přístup k objektům bude umožněn.
3. Ulice V Soudním (před Masarykovou základní
školou) a Medinská (v úseku V Soudním –
Lochenická) budou jednosměrné, jak je
vyznačeno v plánku šipkami.
4. Příjezd a odjezd z parkoviště u Haly starosty
Hanzala bude možný pouze ulicí V Soudním.
Při budově ZŠ je nutno zachovat průjezd

a policejní.
Předložený materiál publikujeme v předstihu
z důvodu uzávěrky 10. čísla KZ.
O změnách budeme informovat rodiče dětí
prostřednictvím školy i školky, vývěskou a na web stránce
ÚMČ.
Prosíme všechny, kterým tato stavba bude
komplikovat denní život, o pochopení a předem děkujeme
za trpělivost i ohleduplnost ke spoluobčanům.
Za dopravní komisi
Jaroslav Losert
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rozhovor se členem zastupitelstva

Rád bych pro Klánovice
udělal víc
V dnešním čísle se uzavírá
série rozhovorů se členy
klánovického zastupitelstva, jak
bylo
vytvořeno
loňskými
komunálními volbami. Posledním
zpovídaným je pan Jindřich Lukáš.
Panu Lukášovi je 41 let, je ženatý,
má dva syny a do zastupitelstva se
dostal z druhého místa kandidátky
Pro Klánovice, když dostal nejvíce
hlasů ze všech zástupců této volební strany.
Jak byste se našim čtenářům představil?
Jsem zástupcem již čtvr té generace naší rodiny
v Klánovicích – moje prababička nechala postavit pro
mého otce v roce 1935 dům, který až do války užívali
jako letní byt.V roce 1993 mi rodiče darovali část parcely
a umožnili mně a mé rodině výstavbu vlastního
rodinného domu. Jsem živnostník - již čtrnáct let se
zabývám prodejem a montáží plastových oken.
Jak jste se dostal do komunální politiky?
Byl jsem osloven lidmi podobného smýšlení, kteří
sestavovali kandidátku živnostníků Pro Klánovice. Byla
to v Klánovicích jediná nestranická kandidátka, což
mělo ten důsledek, že jsme si volební kampaň museli
celou hradit sami a nedostali jsme na ni příspěvek od
žádné strany. Museli jsme také shánět příslušný počet
podpisů klánovických občanů, aby naše kandidátka byla
přijata k volbám. V nich jsme získali mandát přesto, že
proti mám byla vedena silná negativistická kampaň. O
to více si tohoto mandátu cením.
Co jste říkal výsledkům komunálních voleb?
Nečekal jsem takový úspěch Stany zelených ani propad
místní ODS. S jedním mandátem pro naši volební stranu
jsem spokojen – větší ambice jsme ani neměli.
Již rok pracujete v klánovickém zastupitelstvu. Co
Vás tam překvapilo, potěšilo nebo naopak zklamalo?
Pozitivních dojmů zatím mnoho nemám, překvapilo a
zároveň zklamalo mě to, že se námi navržení kandidáti
pro práci v komisích nemohou aktivně zúčastnit dění
v obci. Podle mého názoru se jedná o lidi, kteří ve svém
osobním a profesním životě něco dokázali. Čekal jsem,
že předvolební boj zůstane minulostí a všichni společně
budeme co nejlépe pracovat pro Klánovice. Strana
zelených, vítěz klánovických voleb, si však vytvořila
v koaličních jednáních většinu potřebnou pro veškerá
rozhodování a s ostatními se o ničem neradí.
Čemu se jako zastupitel věnujete nejvíce?
Jsem členem komise Výstavby a Dopravní. Ve stavební
komisi mě doc.Turek pověřil správou tzv. běžné agendy.
To znamená, že jednou za týden navštívíme Stavební
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úřad spolu s panem Václavem Švecem a se stavebním
technikem panem Benešem. V této komisi řešíme
veškerou výstavbu na území obce. Složitější nebo
nejasné případy předkládáme do tzv.velké komise pod
vedením doc.Turka k diskusi a řešení. Přestože je
komise složená ze zástupců různých politických stran,
domnívám se, že pracuje apoliticky, odborně a věcně.
Dále jsem členem dopravní komise. Tato problematika
je dále od mého oboru, ale jako živnostník se snažím
mít pochopení například pro problémy autodopravců,
aby nemuseli své živnosti v Klánovicích uzavřít.
Na co byste se chtěl zaměřit během zbývajících
tří let práce tomto zastupitelstvu?
Chtěl bych se zasadit o to, aby veškerá investiční
činnost probíhala průhledně a s rozvahou, abychom
vždy dopředu věděli, co a za kolik tu chceme postavit.
Klánovice rozděluje otázka budování golfového
areálu. Jaký je váš postoj k ní? Nebojíte se, že
Klánovice přijdou o to, co je právě pro ně typické?
Myslím si, že golfové hřiště do Klánovice patří.
V územním plánu jsou jasně definované plochy pro
obnovu golfového hřiště. Nerozumím tomu, že když se
konečně objevil investor, kter ý by celý projekt
zrealizoval, většina členů ZMČ požádala o změnu
územního plánu. Považoval bych za seriozní nechat o
celé záležitosti rozhodnout v legálním stavebním řízení.
Ptát se na Vaše koníčky by bylo asi zbytečné,
do minulého čísla jsme spolu připravili povídání o již
osmém ročníku jízdy veteránů „Kolem Vidrholce“…
Opravdu, za svého koníčka považuji právě sbírání a
renovování starých automobilů. Člověk se přitom učí
trpělivosti, pokoře a obdivu k těm, co tu byli před námi.
Stará auta jsou jednoduchá, přitom funkční a řemeslně
dokonalá. Dnes může někoho překvapit, že podle počtu
vyráběných
značek
bylo
prvorepublikové
Československo automobilovou velmocí.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů
v práci pro Klánovice i radosti se starými auty.
Ptal se
Tomáš Ruda

obchod a služby

Letní sezóna 2007
na Koupališti Klánovice
Návštěvníci koupaliště vřele uvítali nově
zrekonstruovaný areál, který se pyšní krásnými bazény
a moderním sociálním zařízením včetně převlékáren.
Nové sprchy a toalety poskytují komfort a pohodlí všem
návštěvníkům včetně zdravotně postižených.
Rozšířená dlažba u bazénu umožnila umístění velmi
oblíbených lehátek se slunečníky. K modernímu vzhledu
přispělo i nové oplocení bazénu, nerezové sprchy a
bohatá výsadba živých plotů z tují, kterých bylo
vysázeno přes 600 kusů. Velké oblibě jak dětí, tak
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dospělých se za každého počasí těšily i dvě trampolíny.
Hlad a žízeň návštěvníci zaháněli ve zvětšeném
občerstvení s širokou nabídkou rychlých jídel a nápojů,
pochutin, zmrzliny a ledové kávy. Nově vybudovaná
terasa před občerstvením, umožňující vstup přímo z
ulice, byla hojně využívána širokou veřejností.
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ale i tak vyžadují kvalitní služby na vysoké úrovni, které
se snadno vyrovnají službám hotelovým. Důkazem
solventnosti a vysoké úrovně našich hostů jsou jejich
moderní obytné vozy a karavany, které rozhodně nejsou
levnou záležitostí.
V novém Campingu Praha Klánovice jsme začali
postavením moderní recepce, obchodu se smíšeným
zbožím a kvalitním sociálním zařízením, které splňuje
nejvyšší nároky, hygienické normy a je nepřetržitě
udržováno v naprosté čistotě.
Do areálu byly umístěny také mobilní domy –
luxusní karavany poskytující plnohodnotné ubytování
na vysoké úrovni. Díky kompletnímu vybavení a
zařízení (obývací pokoj, kuchyně, dvě ložnice a
koupelna se sprchou a WC) je srovnatelné s ubytováním
apartmánového typu. Již v letošním roce se v měsících
červenci a srpnu mohou pochlubit velmi dobrou
obsazeností. Pro příští rok je zakoupeno 16 úplně
nových luxusních mobilních domů, které dále rozšíří
ubytovací kapacitu.

Bohužel nás i letos potrápilo počasí, tropických
dnů bylo jen málo, léto bylo velmi mírné a poměrně často
pršelo.
Proto děkujeme všem návštěvníkům, kteří si i tak
našli cestu na toto krásné koupaliště s jedinečnou
atmosférou, a těšíme se na shledanou opět v příští
sezoně, na kterou plánujeme další rozšíření a
zkvalitnění služeb.
Za provozovatele
Ing. Jana Pilipenková

Ostatní plochy pro karavany a stany byly v letních
měsících také poměrně dobře obsazeny i přesto, že se
jednalo o první sezónu.
Camping si hosté chválili především pro vysokou
úroveň poskytovaných služeb, ale také pro striktní
dodržování nočního klidu od 22:00 do 07:00 hodin. Naši
první hosté byli nadšeni okolní přírodou, klidem a
atmosférou Klánovic v kombinaci se snadnou
dostupností historického centra Prahy.

První sezóna v Campingu
Praha Klánovice
V letošním roce začala výstavba nového
čtyřhvězdičkového campingu v areálu klánovického
koupaliště. Navazuje na dlouholetou tradici autokempu
u fotbalového hřiště a zároveň díky zkušenostem
provozovatelů zaručuje vybudování a provoz moderního
campingu s kvalitními službami odpovídajícími
nejlepším evropským standardům.
Camping neomezí provoz ani prostory koupaliště,
které budou odděleny a ponechány pro přístup
veřejnosti. Naopak umožní financování sportovišť,
dětských atrakcí a dalšího vybavení areálu.
Camping a caravaning je v dnešní Evropě fenoménem
a je velmi oblíbený především rodinami s dětmi a seniory.
Dětem dává prostor k pohybu v přírodním prostředí,
dospělým pak možnost relaxace, všem širokou škálu
sportovního vyžití.
Ubytování v campingu je oblíbeným stylem
strávení dovolené v blízkém kontaktu s přírodou. Hosté

Mezi další úspěchy řadíme uzavření kontraktů s
třemi velkými zahraničními touroperátory, kteří budou
camping, potažmo Městskou část Praha–Klánovice,
zastupovat na prestižních mezinárodních trzích.
Camping je zatím jediné větší ubytovací zařízení
Klánovic a věříme, že přispěje k věhlasu, rozvoji a
rozšíření služeb v obci.
Za provozovatele
Ing. Jana Pilipenková
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bezpečnost

Informace Městské policie
O aktuální informace od Městské policie jsme
požádali jejího velitele pro Prahu 21, vrchního komisaře
Karla Kuberu:
Pokračují pravidelná měření rychlosti vozidel
projíždějících Klánovicemi. Zatímco v červnu bylo
přistiženo několik řidičů překračujících povolenou rychlost,
o prázdninách už žádný zjištěn nebyl. Zřejmě si lidé zvykli,
že se tu měří, a projíždějí Slavětínskou pomaleji. Na žádost
občanů se připravuje měření i v dalších ulicích, kde řidiči
jezdí příliš rychle (Šlechtitelská).
Za období červen – srpen 2007 řešili čtyři klánovičtí
okrskáři 178 dopravních přestupků (porušování zákazu
vjezdu a jednosměrného provozu, stání na chodnících –
101 řidičů bylo předvoláno kvůli špatnému parkování) a 54
přestupky ve veřejném pořádku (zábory veřejného
pozemku, vjezd do lesa, rušení nočního klidu, poškozování
cizí věci). V osmi případech byl podán návrh na správní
řízení. Dále strážníci v uvedeném období našli dva vraky
aut, provedli 200 kontrol v restauračních zařízeních
(všechny dopadly dobře) a zkontrolovali totožnost 223 osob
– nebyla mezi nimi žádná hledaná.
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Lhůty pro čištění komínů a kouřovodů od spotřebičů
do výkonu 50 kW jsou pro spotřebiče na tuhá a kapalná
paliva šestkrát ročně, pro spotřebiče na plynná paliva, i
když jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát ročně,
v rekreačních domcích a chatách, které nejsou používány
celoročně, nejméně jednou za rok. Vybírání sazí také
nejméně jednou za rok.
Lhůty pro čištění komínů a kouřovodů od spotřebičů
s výkonem nad 50 kW jsou pro spotřebiče na tuhá a kapalná
paliva čtyřikrát ročně,pro spotřebiče na plynná paliva
čtyřikrát ročně, vybírání sazí – při každém jeho čištění.
Čištění a kontrolu komínů může provádět jakákoliv
kominická provozovna a kominický mistr, např.: Kominík
Jan Porubský, Ježovická 93, Praha-Újezd nad Lesy, tel:
737 521 413.

Co nového u hasičů?
Hasiči zahájili stěhování vybavení do provizorního
uskladnění výstroje a výzbroje a připravují se na zachování
činnosti v omezených podmínkách po dobu stavebních
úprav hasičské zbrojnice – stavebních úprav po cca
padesáti letech.
Václav Musil,
starosta SDH

Policie ČR řešila během prázdnin v Klánovicích 5
vloupání do vozidel a 1 do domu. Díky kamerovému
systému poklesl počet trestných činů na „rizikových“
místech (parkoviště u nádraží).
S přicházejícím podzimem vyzývá vrchní komisař
Kubera občany, aby dodržovali zákaz pálení listí a
nevystavovali se zbytečně pokutám. Listí mohou dávat
do přistavených kontejnerů.
Závěrem našeho povídání vyjádřil vrchní komisař
Kubera spokojenost s tím, že občané více spolupracují
s policií a častěji upozorňují na to, když se setkají
s porušováním veřejného pořádku. Tomuto účelu slouží
telefonní čísla 281 918 886 (operační číslo Městské policie
Praha 14), 156 (tísňové volání MP), 281 973 144 (stanice
Policie ČR Újezd nad Lesy) a 158 (tísňové volání Policie
ČR).
S vrchním komisařem Karlem Kuberou hovořil
Tomáš Ruda

Od klánovických hasičů
Hasiči připomínají
Jelikož pomalu začíná topná sezóna, chtěli bychom
v krátkosti připomenout občanům jejich povinnosti a lhůty
pro čištění komínů.
Komíny a kouřovody se udržují v takovém stavebně
technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost
při provozu připojených tepelných spotřebičů (nezapomínat
na krby). Čištění a kontrola komínů kominíkem se
zabezpečuje ve lhůtách a způsobem stanoveným
vyhláškou MV č. 111/1981 Sb. o čištění komínů. Tuto službu
si musí majitelé objektů objednat sami.

politické události

Stanovisko Místní rady ODS
Stanovisko ke Slovům starosty:
Místní rada ODS se ohrazuje proti slovům starosty
na adresu klánovické ODS uveřejněným v KZ č.7-8 a č.9.
Tato hodnocení jsou mylná, lživá a nekorektní. Místní rada
ODS žádá pana starostu o korektní hodnocení
skutečných postojů Místního sdružení ODS. Nelíbí se
nám laciná a neseriozní kritika ODS, která vychází
z mylných a lživých tvrzení o klánovické ODS.
Za MR ODS
Petr Soukup,
Jiří Hladík
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z klánovické školy

Už nám to zase začalo...
…řekli si nejeden chlapec či dívka v pondělí ráno
3. září. Dva měsíce sladkého nicnedělání utekly jako
voda a byl tu začátek dalšího školního roku.
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Ti se svými učitelkami přišli na pódium, kde jim deváťáci
tradičně předali pamětní placky. Bylo vidět, že někteří
se ještě trochu obávají, ale našli se i odvážlivci, kteří
panu řediteli do mikrofonu řekli pár slov. Zjistili jsme
například, že tělocvik je nejoblíbenějším předmětem,

foto Tomáš Hradecký
foto Tomáš Hradecký
Letos jsme už mohli využít pódium ve dvoře školy.
Z něj promluvil tradičně jako první pan ředitel Michal
Černý. Jednak přivítal všechny žáky, rodiče a hosty,
jednak alespoň částečně seznámil veřejnost s naším
Školním vzdělávacím programem, podle kterého
začínáme letos učit v prvních a šestých třídách. Každá
škola si napsala svůj vlastní ŠVP. Výhodou je, že jsme
si ho mohli vytvořit tzv. „na tělo“, i když jsme museli
samozřejmě dodržet určitá pravidla. Náš program se
jmenuje ŠNEK. Jednak proto, že máme šneka ve znaku,
ale také proto, že jde o zkratku: Š – šance pro všechny,
N – názornost, E – empatie, K – kooperace. Letošní rok
bude takovým zkušebním, ale myslím, že dokument
jsme tvořili skutečně zodpovědně.

zatímco umět psát, číst a počítat není až důležité.
Takže, milí žáci, rodiče a učitelé, užijte si krásný
a pohodový školní rok, těm nejmenším přejeme, ať se jim
u nás líbí, a těm nejstarším, ať neradi odcházejí. A všem
pevné nervy.
Mgr. Jolana Fuchsová,
zástupkyně ředitele ZŠ Klánovice

Odhalení pamětní desky TGM
ve škole
V pondělí 10. září odpoledne se v naší
Masarykově základní škole konala malá slavnost. Ve
vstupní hale byla odhalena pamětní deska
T.G.Masaryka, kterou škole daroval její autor, českorakouský sochař a šperkař prof. Josef Symon.

foto Tomáš Hradecký
Po projevu pana ředitele řekl několik slov pan
starosta Ladislav Hrabal, který popřál všem dětem
úspěšný školní rok. Přivítal i naše nejmladší – prvňáčky.

Autor desky profesor Josef Symon
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Tento uznávaný výtvar ník a pedagog, autor mj.
Masarykovy pamětní desky ve Vídni, totiž klánovickou
školu navštěvoval coby malý špunt již před druhou
světovou válkou. Ve svém emotivním projevu na tuto
dobu také zavzpomínal. Další projev přednesla
místopředsedkyně Masarykova demokratického hnutí
MUDr. Lidmila Ripová, slavnost zpestřila také písnička
Ach synku, synku, kterou s dětmi z 1. stupně nacvičila
Alena Nejedlá. Desku s profilem prvního
československého prezidenta odhalil pan starosta Ing.
Ladislav Hrabal, CSc.
Po slavnosti následovalo ještě krátké neformální
posezení, na kterém pan Symon s několika dosud
žijícími spolužáky a spolužačkami zavzpomínali na
mládí nad stránkami školní kroniky a dochovanými
zápisy z pedagogických rad.
Po letech se tak v hale naší školy opět objevil
T.G.Masaryk. Měli jsme trochu obavy, jak se bude
„snášet“ se třemi barevnými slony od Táni Macholdové.
Paní Symonová nicméně vyjádřila přesvědčení, že „panu
prezidentovi osobně by tato společnost určitě nevadila“.
V totéž budeme doufat i my, po dohodě s panem
profesorem pouze ještě přes zimu provedeme několik
menších úprav.
PaedDr. Michal Černý,
ředitel Masarykovy ZŠ v Klánovicích

Naši jubilanti
V měsíci říjnu se dožívají významného životního jubilea tito naši spoluobčané:
Zdeňka Vojtěchovská
Marie Vlasáková
Věra Kurzová
Karel Němeček
Jiří Podhora
Věra Pazourková
Věra Hrabáková
Marie Soprová
Alexej Fried
Terezie Mitlöhnerová
Jindřich Karas
Pavla Kinštová
Helena Kocourková
Václav Fereš
Přejeme jim ještě mnoho šťastných let.
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Mateřské centrum Klánovice

,
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ekologie, příroda

Bohoslužba v Klánovickém
lese

Nedělní odpoledne 2. září přišla více než stovka
přátel Klánovického lesa do míst, kde by se mělo kácet
kvůli golfovému areálu, aby se zúčastnila přímluvné
bohoslužby, kterou sloužila Mgr. Jitka Pokorná, farářka

Církve československé husitské z Úval. Během mše také
zahrál člen České filharmonie Jan Kvapil a zazpívala Eva
Brabencová. Zazněly rovněž přímluvy za zachování
Klánovického lesa z úst mnohých jeho zastánců.
Tomáš Ruda
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Nejsme proti něčemu,
ale pro něco
Rozhovor s ing. Michaelem Hartmanem ze sdružení Újezdský STROM, které se spolu s klánovickými sdruženími na ochranu lesa a několika politickými stranami
významně a s velkým nasazením podílelo na organizaci
zářijové demonstrace na podporu zachování celistvosti
lesa konané na Mariánském náměstí.
Vize členů sdružení Újezdský STROM tlumočené
panem Hartmanem můžeme v zásadě shrnout do dvou
bodů:
1)
Podpora otevřené demokracie a občanské společnosti;
2)
Podpora všestranného rozvoje našeho regionu
a vytvoření koncepce tohoto rozvoje. Sdružení se skutečně nezabývá pouze děním v Újezdě (kde k jeho současným
prioritám patří úplné
zprůjezdnění obce pro jízdu na
kole a pozdvihnutí kulturního života v obci), ale mapuje
také například možnosti zkulturnění krajiny v širokém okolí.
Představíte pro čtenáře, který ještě nenavštívil vaše
webové stránky, Újezdský STROM?
Dlouho jsme přemýšleli, jak se vlastně máme jmenovat.
Chtěli jsme být spolek, který trošku rozjede dění, podpoří
zajímavé projekty v našem regionu. Že prostě zmizí jáma
„Karel“ (přezdívka pozemku na křižovatce ulic Staroklánovická a Starokolínská, na němž se díky spolupráci
STROMu, který inicioval veřejnou diskusi týkající se pozemku, a újezdské radnice v nejbližší době postaví kulturní sál, muzeum, lékárna a pošta) a podobné věci. Nechceme být sdružením, které je „proti“ něčemu, ale které
je tu pro něco. I to, že jsme teď proti golfu, to neznamená
pouze, že jsme z mnoha důvodů proti, ale že také chceme něco, co by se možná jeho výstavbou zablokovalo a
co by skončilo, kdyby se golf udělal. Mám na mysli například možnost vyznačit v západní části lesa síť stezek a
cyklostezek a napojit tyto cyklostezky na podjezd u staré
blatovské hájovny.
STROM znamená Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21 a okolí. Spojení počátečních písmen podle našeho názoru také vhodně odráží
skutečnost, že les a stromy jsou pro obec a okolí určující: chceme být i nadále Újezd nad Lesy, a ne nad pařezy.
A je tu ještě jedna věc proč STROM, kterou bych rád
zmínil. Újezd nad Lesy má ve znaku tři stromy v bílém
poli na zeleném kopečku. Cítíme se obrazně býti jedním
z těch tří stromů ve znaku. Vidíme, že prostě musí fungovat tripartita: občanská společnost, byznys a veřejná správa. Obec, komerční sféra a veřejnost musejí být v souhře, protože kdykoliv jedna z těch věcí chybí, je to špatně. My jsme cítili, že tu prostě jeden z těch stromů není,
že nám schází. Radnice funguje, je tu i lobby, která chce
do dění zapojit byznys, což je dobré, pokud se vše povede synchronizovat s potřebami veřejnosti. Ale často se
může stát, že se to vydá prostě tím nesprávným směrem! Poskytujeme platformu veřejnosti v Újezdě, aby
mohla nějakým způsobem situaci pozitivně ovlivňovat
a pomoci realizovat rozumné projekty. Mezi členy našeho
sdružení patří také vrstva lidí, kteří už mají velké zkuše-
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nosti, umějí mnoho věcí zorganizovat, prošli třeba byznysem, a dnes už trošičku vidí za hranici toho, čemu Američané říkají „krysí závod“. Jsou ochotni dávat něco zpátky společnosti.
Vy se také pohybujete ve sféře byznysu. Jak byste reagoval na situaci, kdy by vaše firma měla realizovat
transakci s firmou, jejíž konečný vlastník je utajený?
Samozřejmě, že v takovém případě bychom byli velmi
opatrní. Tyto transakce bychom prověřovali velmi důkladně. A pokud bychom k nim přistoupili, tak jenom
v okamžiku, kdy máme ošetřeny všechny konsekvence. Počítali bychom i s tím, že za tím mohou být nejrůznější rizika: že ta firma věc skutečně nevlastní, že nemá
skutečně pevné finanční zázemí, že zdroje té firmy pocházejí z kriminální činnosti. Prostě na všechny tyto
konsekvence by se člověk musel připravit a mít je všechny ošetřené. K tomu byznysu bych řekl ještě jednu věc.
Nedávno jsem přemýšlel o tom, jaký musí být vlastně
záměr investora, který zjistí, že vůči jeho projektu, který je ve své podstatě veřejnou službou, tedy službou,
která je v podstatě závislá na zájmu veřejnosti, vzrostl
silný odpor. Odpor nejbližšího okolí. A investor vytváří,
jakoby natruc prostředí, kde má žít, nějaké podnikání.
To mi připadá takové velmi zvláštní. Já si myslím, že
řada firem by od podobného způsobu podnikání ustoupila. A tím podivnější mi to prostě celé připadá.
V čem vidí Újezdský STROM další příležitosti pro
spolupráci s Klánovicemi?
Mohli bychom dále spolupracovat na tom, aby se prostředí přírodního parku, které máme, nerozbíjelo vlivem
komerčních aktivit. My trošičku s takovými rozpaky hledíme i na akci, kterou Klánovice povolily na Nových dvorech...
Od začátku nám bylo jasné, že celý region patří
k sobě. Že les nemůže z hlediska koncepce rozvoje zůstat dlouho rozdělený nad tratí na sever a pod tratí na
jih. A že existuje řada věcí, které by potřebovaly sjednotit. Jednou z nich je třeba zachování prakticky jediného
mimoúrovňového průchodu pod tratí, aby se dal les skutečně využívat na obě strany. Možná by bylo zajímavé
také určité propojení biokoridorů.
Podíleli jsme se také na přípravě projektu Českých
lesů z grantu EU, přípravě sportovně naučné stezky
v západní části Klánovického lesa. Bylo by výborné,
kdyby průchod pod tratí navazoval na naše stezky, naše
trasy. V tomto místě bychom rádi sanovali krásnou zapomenutou cestu, která vede až k zámku v Kolodějích.
Tato cesta bude zachována i v případě obchvatu a povede po nadjezdu do Koloděj. Pokud se nám podaří udržet
areál západního lesa prostupný, projdete nebo projedete
pod tratí a přímo ulicí, která tam vede, budete moci pokračovat až do Koloděj k zámku, za humny obcí.
Splnila demonstrace za zachování klánovického
lesa, na jejíž organizaci se vaše sdružení podílelo, vaše
očekávání?
My jsme si na začátku nestanovili žádná očekávání. Snad
jsme chtěli, aby přišlo trošičku více lidí, než třeba přišlo
na úvalskou výzvu, která byla díky své délce špatně
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uchopitelná. Naším cílem bylo podílet se na organizaci
demonstrace, u které bude jasné, kdy začíná, o co tu
jde, jaký má smysl. A kde se ukáže, jestli naše věc veřejnou podporu má, nebo nemá. A myslím si, že tohoto
cíle jsme dosáhli, protože veřejná podpora je masivní,
vzhledem k tomu, že řada lidí odcházela z domu ještě
v době, kdy pršelo, a potom jich tam přišlo skoro
k tisícovce. Myslím si, že to byla úžasná věc. I atmosféra byla úžasná. Já jsem od revoluce v podstatě podobnou událost nezažil.
Obdrželi jste coby jedno z pořádajících sdružení
nějakou oficiální reakci na demonstraci?
Neobdrželi jsme žádnou oficiální ani neoficiální
reakci z magistrátu. Jen od pana Štěpánka, který na
demonstraci přímo byl. Následně žádnou.
Jak vnímáte reakci médií na demonstraci?
Já tomu moc nerozumím, nejsem samozřejmě odborník na média. Myslím si, že média jsou dnes trošičku
nepřipravena této problematice naslouchat. Že si nesou moc zátěže z historie, kdy se různým občanským
aktivitám a celkově občanské společnosti jako takové
nedůvěřovalo. A kdy je vlastně vystoupení lidí, kteří
chtějí nějakým způsobem zlepšit životní prostředí,
ochránit les, vnímáno coby nátlaková akce někoho, kdo
se přivazuje k plotům. Jako něco, co je na jedné straně
žádoucí, ale na druhou stranu od toho dávají „všichni
normální občané“ ruce pryč. Stejným způsobem probíhá věc v tisku. Proběhne taková ta základní bublina,
že se něco stalo. Ale pak se od toho rychle přeskakuje
někam jinam. Tisk se v problému snaží najít nějaká
úplně jiná témata.
Mediální pokrytí bylo celkově velmi tristní. V MF
Dnes vyšel například článek pana Komárka, kde se beletristickým stylem řešilo kdeco. Ale ta hlavní věc, že
se jedná o chráněný přírodní park Klánovice-Čihadla,
že tam je rezervace, které se to dotkne, že tam je Natura 2000, ta z toho prostě vypadla. Já si nedovedu představit, že by se toto stalo třeba někde na Šumavě. Že
by prostě někdo přišel a na Šumavě najednou začal
něco kácet. To by byl humbuk „jako blázen“! Na to jsou
média připravená. To znají. Ano, Šumava. Nedotýkejte
se Šumavy! Ale tady v Praze tato kauza média víceméně zaskočila. A možná byla i ta média trošičku připravována již dříve investorem k tomu, že se jedná
o úžasný projekt, že existují různé vyhovující posudky.
I my jsme se setkali s tím, že posudky jsou v pořádku.
Investor nám dokonce nabídl diskusi. A my jsme ji přivítali! Ale, bohužel, když jsme pak investora vyzvali,
aby nám posudky předložil, nedostali jsme je. Takže o
to víc vzrostla naše nedůvěra. Pak se objevily další
okolnosti. Dnes jsme prostě jednoznačně přesvědčení,
že se les musí ochránit. A natolik jsme si už byli nuceni nastudovat různé informace, že vlastně vidíme, že
jiná cesta není, jiná cesta už ani nedává smysl. Je logické a správné dodržovat koncepci zeleného pásu a
přírodního parku.
Rozhovor připravila
Alžběta Dvořáková
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v místní knihovně

Ráj spokojených čtenářů
Klánovická knihovna se těší velké oblibě. V
současnosti registruje 700 pravidelných čtenářů a
13.400 knižních svazků. Pro příští dny navíc chystá
novou službu: zautomatizování vypůjčního protokolu.
Co to znamená? O vysvětlení jsem požádal
knihovnici PhDr. Milenu Klasovou: „Veškerý knižní fond je
abecedně jmenně zkatalogizován a pomocí klíčových slov
rozřazen tak, aby bylo umožněno zodpovědět dotazy
čtenářů v maximální míře. Městská knihovna v Praze nám
zapůjčila do trvalého užívání jeden počítač a koupila
základní program Clavius pro zpracování a půjčování knih.
Úřad městské části, který je naším zřizovatelem, dokoupil
ještě jeden program Ishare, určený pro sdílenou
katalogizaci. Nyní připravujeme vše pro čtenářský protokol,
především podklady pro zpracování osobních údajů pro
čtenářské legitimace.“
Veškeré práce, zejména rekatalogizace fondů,
probíhaly za nepřetržitého provozu, což není obvyklé. Kdy
bude nový systém odstartován? Přesné datum nebylo v
době uzávěrky tohoto čísla KZ ještě známo. Podle sdělení
knihovnic by to mělo být v průběhu letošního podzimu.
„Po zavedení automatizovaného výpůjčního
protokolu přibude čtenářům povinnost sledovat pečlivě své
výpůjčky. Automatizovaný systém je totiž nastaven tak,
aby přesně určil a finančně zohlednil zpozdné. Zároveň
však bude možné s jeho pomocí knihy rezervovat a také
dát na vědomí, kdo má požadovanou knihu právě
zapůjčenu,“ upozorňuje paní doktorka Klasová.
Velmi pečlivý výběr
Ke statistickým údajům, zmíněným na začátku,
můžeme přidat informaci, že roční přírůstek představoval
naposledy 635 svazků včetně darů. Knihovna zaznamenala
i úbytky (109 svazků), některé knihy se častým
půjčováním poškozují a musí se počítat také s drobnými
ztrátami.
Jakou strategii knihovna volí při nákupu novinek? O
tom hovoří doktorka Klasová: „Vzhledem k úsporným
opatřením, která musíme nutně zohledňovat, měsíční
akvizice kolísá. Knihy nakupujeme za odlišných podmínek,
příležitostně, z různých míst a v různém množství, což
má své specifické výhody. Musíme velmi zvažovat, co a
za kolik nakoupíme, přičemž nechceme čtenáře
připravovat o novinky, na které se ptají a které požadují.
Samozřejmě že se musíme v jistém ohledu řídit zájmem
a požadavky čtenářů, podněty od nich rádi přijímáme, na
straně druhé je naší povinností budovat tak zvaný zlatý
fond. Ten se nám podařilo za těch několik let nově utvořené
a fungující knihovny doplnit také z antikvárních zdrojů.“
Samostatnou kapitolou jsou knihy pro děti.
„Přirozeně jich nakupujeme méně. Jednak jich nevychází
ani zdaleka tolik, jako knih pro dospělé, druhým
rozhodujícím faktorem je skutečnost, že dětský čtenář
se spokojí s jednou nebo dvěma knihami a čte je déle.
Děti tvoří zhruba třetinu našich čtenářů. Spolupracujeme
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se školou, s učiteli, kteří věnují jednu z vyučovacích hodin
návštěvě knihovny. Tato práce je doménou mé kolegyně,
paní Jitky Frýdmanové, která má právě k dětským
čtenářům velmi profesionální přístup.“
Co čtete nejraději?
Jaké knihy mají čtenáři klánovické knihovny v
největší oblibě? Zapeklitá otázka. „Každý má své
představy, své rozlety i svá omezení. Snažit se vyhovět
není snadné, přesto se o to pokoušíme. Nakupujeme knihy
pro děti i mladistvé, pro studenty středních i vysokých
škol, nakupujeme krásnou literaturu i poezii, knihy určené
především ženám, historii i napětí, sci-fi, thrillery či
literaturu fantastickou,“ říká Milena Klasová.
Knihovna má ve své nabidce také čtrnáct časopisů.
Je možné si je běžně půjčovat, výjimkou jsou
časopisy určené dětem, které si můžete na určitou dobu
odnést až po jejich svázání. Například komiksy, jejichž
příběhy na sebe navazují a přecházejí do jednotlivých
čísel, takže ztráta by znamenala jejich znehodnocení. K
dispozici je rovněž internet, ten je oblíben především mezi
pravidelnými uživateli. K tradičním aktivitám knihovny patří
výstavy v čítárně.
„Měli bychom možnost pořádat je častěji a
vystavovat i vzácnější originály, což není možné, protože
nemáme dokončen ochranný bezpečnostní systém.
Žádáme o něj každoročně, ovšem nedostává se peněz.
Pravidelně zde pořádáme besedy s malými čtenáři,“
podotýká doktorka Klasová.

Nabídněte své poklady!
Jak už jsem zmiňoval v minulém vydání KZ,
klánovické knihovnice jsou připraveny pomáhat při
mapování obecní historie. Pokud byste chtěli knihovně
předat archivní materiály, písemnosti a fotografie, lze je
zde zkopírovat, zpracovat a uložit.
Rozšířená otevírací doba klánovické knihovny:
pondělí
15 - 19
středa
13 - 17
čtvrtek
9 - 13
každá sudá sobota
9 - 12
Jiří Karban
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Knihy čekají na vás!
V klánovické knihovně přibyla v posledních třech
měsících řada nových knih. Věříme, že mezi nimi
vyberete.
Tolkien: Húrinovy děti
Braunová: Borůvkové léto s Terezou
Vlastník: Legendy z ráje Hollywood
Schlink: Návrat
Waltari: Tanec na hrobech
Hiršal: Co se slovy všecko poví
Ludlum: Mallockovo pověření
Steinbeck: Měsíc zapadá
Monyová: Kudlanka bezbožná
Rob: Smrtící setkání
Beckan: Křižák v džínách
Irving: Jakoby se někdo snažil nevydat ani hlásku
Klíma, Ivan: Miláčkové chřestýši
Wilson: Pohřben zaživa
Chadwick: Největší rytíř
Grössing: Sisi a její rodina
Lewis: Cesta na Venuši
Taylor: Pán proroctví
McNab: Temná zima
Dürrenmatt: Penzista
Chabon: Konečné řešení
Grogan: Marley a já
Pavlát: Osm světel
Vavřincová: Vrah a srdcová dáma
Améry: Karel Bovary
Rusdie: Východ, Západ
Roden: Životy ve vypůjčeném čase
Rankin: Fikané jezinky
Morrell: Stoupenci plamene
Jessup: Pes, který hovořil s bohy
Šulc: Dva proti Říši
Burger: Ďáblova dílna
Crews: Auťák
Smith: Hotel svět
Weeks: Hraběnka v nesnázích
Steklač: Jak se vraždí v Česku
Clifton: Na hřbetě Itálie
Oates: Znásilnění
Forsyth: Afghánec
Vondruška: Intimní historie, Dýka s hadem,
Vražda v ambitu
Bradford: Nástrahy osudu
Egbeme: Za závojem slz
Clark: Kdo tě zná
Steel: Muži na ženění
Procházková, Lenka: Slepice v klubu
Callmanová: Deník nemožné matky a Deník špatné
matky
Binchy: Dům na Tara Road
Roberts: Zakletá země
Cartland: Láska zvítězí
Oceán - Velká obrazová publikace
Průvodce: Velká Británie, Norsko, Izrael, Budapešť,
Istambul, Dánsko, Tunisko
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Vágnerová: Vývojová psychologie I-II
Bakalář: Psychologický průvodce Prahou
Nougier: Od pravěkých lovců k barbarům
Forman, Miloš: Co já vím
Kersandy: De Gaulle a Roosewelt, De Gaulle a
Churchill
Ridley: Mussolini
Baehoudová: Franco
Shannon: Špion odvedle
Shan: Úpíří kníže
Zinnerová: Kočka Linda
Lindgrenová: Dráček s červenýma očima
Friedriech: 1 a půl kamaráda a krokodýl na internetu
Steklač: Dvojčata v akci
Lavers: Proč mají sloni velké uši
Vodňanský: Moje tužka ušatá
Připravila
PhDr. Milena Klasová

klánovické fórum

Dětská divadelní představení
v KC Beseda
Tradičně k nejnavštěvovanějším akcím Klánovického fóra patří dětská divadelní představení. Na říjen
je připraveno představení divadla Vysmáto.
Loutkové divadlo „Vysmáto“ patří k nejmladším
loutkovým divadlům v České republice – zrodilo se na
podzim roku 1998. Divadlo Aleše Bílka kombinuje vystoupení loutkových postav s živými vstupy, zpěvem a hrou na kytaru. Ve svých příbězích slučuje starší lidovou a klasickou pohádkovou tvorbu s modernějším pojetím a komunikací s dětmi. To vše v hravém
duchu přístupné těm nejmenším i těm starším divákům,
přidává i špetku improvizace, veselých zážitků a bezprostředního kontaktu s diváky.

Ilustrační foto
„Vysmáto“ se orientuje na původní tvorbu, určenou nejmladší divácké generaci. V divadelních hrách
vystupují postavy kouzelné a urozené, ale i postava
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prostého Honzy. Dějem provází kouzelný stařík. Jak už
v pohádkách bývá zvykem, dobro vítězí nad čáry a zlobou - i v těchto pohádkách je zlý čaroděj a drak přemožen, nebo krutý čert je vyhnán z mlýna, aby se dobrácký Honza mohl oženit s princeznou a vše dobře skončillo.
Dětská duše je jemná a malý človíček potřebuje
vědět, že Dobro nakonec nad Zlem přece jen zvítězí. A
tak vše dobře končí a všichni jsou spokojeni, až na
čerta či draka…
Slyšte, slyšte, děcka milá,
pohádka se povídá.
A kdo se rád tiše dívá,
hezké věci uhlídá
V pondělí 15. 10. v 10.00 hod uvede Divadlo Vysmáto v KC Beseda světovou premiéru pohádky Princezna a drak, aneb jak to bylo dál, když si Jirka Zlatovlásku vzal.
A jak jinak – pohádka je o tom, jak statečný Jirka
nad drakem zvítězil.
Martina Petráčková
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Sváteční Open petangový
turnaj „O české srdce“
Sváteční turnaj proběhne v den státního svátku tedy
28. října 2007 od 14 hod na petangovém hřišti před KC
Beseda. Soutěžit budou 3 členné týmy. Turnaj je otevřen
všem hráčům od 15 do 115 let. Přihlašovat se mohou jak
jednotlivci (ti budou zařazeni do družstev), tak celé týmy
a to buď na internetu na adrese www. klanovickeforum.cz
nebo osobně zapsáním do startovních listin, které
budou k dispozici od 1. 10. do 27. 10. v Kavárně Beseda.
Cena pro vítězné mužstvo Sladké srdce
K dobré náladě zahraje a zazpívá lidové písničky
dámské duo Aleny Nejedlé.
Pozn.: Erární koule k dispozici pro všechny
účastníky.
Martina Petráčková

Na slovíčko s mistrem Vajcem
Náš spoluobčan, sochař Josef Vajce, oslavil v uplynulých
dnech významné jubileum. O jeho životě i tvorbě jsme na
stránkách KZ již před časem psali v rubrice Klánovický gen
v KZ 4/2000. Připomeňme si nejdůležitější informace:

První klánovická zahradnická
burza
První klánovická zahradnická burza proběhne ve
dnech 19. a 20. října 2007 v parku před KC Beseda
Jak to bude probíhat?
Své výpěstky – obvykle přehuštěné výsadby na zahradě
– mohou obyvatelé Klánovic a okolí připravit a odevzdat
v určené dny. Při odevzdání vyplní majitel evidenční
lístek, označení rostliny a požadovanou cenou. Tyto
rostliny budou nabídnuty návštěvníkům burzy k volnému
prodeji. Neprodané rostliny budou po ukončení burzy
vráceny svým majitelům.
Kdy to vše proběhne?
Sběr rostlin k prodeji
čtvrtek
18. 10.
pátek
19. 10.
Burza (prodej)
pátek
19. 10.
sobota
20.10.
Vracení neprodaných rostlin
neděle
21. 10.
vše v parku před KC Beseda

17 – 21 hod
14 – 16 hod
14 – 16 hod
10 – 16 hod
10 – 12 hod

Nevyzvednuté neprodané rostliny budou následně
zlikvidovány.
Na co se ještě můžeme těšit v sobotu 20. 10.
v hlavní den burzy?
Pro všechny mlsouny bez rozdílu věku - domácí pečené
dobroty.
Pro děti - dětské divadélko od 10.30 - soutěže
s možností sladké výhry.
Martina Petráčková

Josef Vajce pochází z Klatov. Studoval na Akademii
výtvarných umění v Praze u profesora Vincence Makovského. Když musel po r. 1968 opustit Akademii, stal se umělcem
„na volné noze“. Připravil velké množství výstav i realizací
v Čechách i v zahraničí, z nejvýznamnějších uveďme pomník
TGM na Hradčanech podle modelu prof. Otakara Španiela
(jeho kopie stojí rovněž na Masarykově třídě v Mexico City),
plastiku Tycho de Brahe a Johannes Kepler v Praze na Pohořelci a plastiku J.A.Komenského v Berlíně.
10. září otevíral mistr Vajce v KC Beseda komorní výstavu svých děl. Při té příležitosti jsme ho požádali o krátký
rozhovor:
Jak se změnila se Vaše tvorba s časem?
Můj zájem o výtvarno je stálý, vždy mě zajímala komunikace
hmoty s lidmi – ať už šlo o portrét, skicu, plastiku nebo pojetí
hmoty v architektuře. Je potěšující, souzní-li moje představa
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zhmotněná v realizaci s tím, jak mé dílo vidí jiní. Samozřejmě,
mladý člověk chce obrátit svět naruby, k stáru je rád i za malý
krůček. Za dřívějšího režimu byl zájem o výtvarná díla splňující určité představy a linie, dnes si autor může vybrat zcela
sám. Na druhé straně ale do umění mluví kdekdo, často aniž
by mu rozuměl. Přitom skutečné umění se pohybuje převážně na poli emocí, nelze říci, co je správně a co špatně. Odmalička jsem si zaznamenával pocity, myslím, že člověk se nemůže příliš předělat a ve svých činech odkrývá své nitro.
Ve Vašich dílech se jistě odráží Váš pohled na svět i Vaše
měřítka hodnot.
Osobně preferuji evoluční vývoj před revolučním. Vnímám
evoluci jako vrstvení hodnot, kdežto revoluce destruuje. Vždy
mě zajímali výjimeční lidé, kteří něčím pohnuli – například
Komenský, Masaryk, Štefánik, Tycho de Brahe, Kepler. Ve
svých dílech se snažím zachytit vlastní pohled na tyto osoby.
Třeba profesor Makovský zobrazil Komenského jako starce
se sepnutýma rukama. Já jsem se snažil, aby jeho postava
přinášela naději.
Vaším významným dílem jsou sochy T.G.Masaryka.
Poznal jste se při této práci blíže s jeho osobností?
Masaryk mě vždy zajímal. Lidé z něj někdy dělali a stále
dělají symbol, pro mě je to ale velmi živá osobnost. Považuji
ho za úžasného filozofa, vybaveného schopností předvídat.
Zejména si na něm vážím toho, že dokázal ve zralém věku
realizovat své bezesporu odvážné myšlenky.
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Prodejní výstava děl
akademického sochaře
Petra Fidricha
Dne 7. 10. v 16 hod proběhne v KC
Beseda vernisáž výstavy děl akademického sochaře Petra Fidricha.
Tento významný autor žije a tvoří
v českém Krumlově, kde má stálou
autorskou výstavu a prodejní galerii Fíďa.
Mistr se ve své profesionální činnosti věnuje především volné plastice. Z Prahy jej můžeme znát jako
restaurátora kamenných prvků z nejvýznamnějších
pražských památek – Týnského chrámu.
Vzácným hostem vernisáže bude bývalý starosta
Českého Krumlova pan Vondrouš. Prodejní výstava
soch bude instalována do konce října.
Martina Petráčková

s port

Vítězství i debakly
klánovických fotbalistů
Podzimní mistrovské soutěže se rozjely na plné
obrátky. V pravidelném zpravodajství, které připravujeme ve spolupráci s Michalem Fuchsem (předsedou FK Klánovice), přinášíme informace o tom,
jak hrají všechny naše týmy.

Na čem pracujete v poslední době?
Již dva roky připravuji sochy kardinálů Berana a Tomáška.
Po určitých peripetiích bylo rozhodnuto, že budou stát na
Svatém Kopečku u Olomouce. V jejich portrétech se snažím vyjádřit také obdiv k občanským postojům těchto mužů.
Jak jste se vlastně dostal do Klánovic?
Po roce 1968 jsem musel opustit místo na Akademii. Hledal jsem, kde bych mohl pracovat. Můj dnešní dům
v Klánovicích mě tehdy hned zaujal, zejména tím, že je
severojižně orientován. Příchozí severní světlo je to nejlepší, co si může sochař pro svou práci přát. Přistavěl jsem
si tu ateliér a získal tak výborné podmínky pro práci.
Bydlíte tu rád?
Ano, moc se mi tu líbí. Navíc tu mám svůj klid. Zajdou sem za
mnou jen lidé s upřímným zájmem. Naopak nelíbí se mi antagonismy, které tu občas vládnou ve společenských vztazích.
Děkujeme za rozhovor a k Vašemu jubileu Vám
přejeme hodně zdraví, osobní spokojenosti i tvůrčích
nápadů.
Ptal se a naslouchal
Tomáš Ruda

Dospělí nováčci
A-mužstvo dospělých si jako nováček I.B třídy
nevede špatně. V prvním domácím utkání naši v tvrdém souboji přehráli rezervu ČAFC 2:0 (obě branky
vstřelil Dlabal). Za zmínku stojí fakt, že závěrečnou
půlhodinu dohrávalo klánovické mužstvo v deseti. V
následujícím kole přivezlo první body ze hřiště soupeře, když vyhrálo nad týmem Háje B 2:1 (Vodička,
Scherck z penalty). Nebýt neproměněných šancí, mohlo být cenné vítězství ještě výraznější. V dalším domácím střetnutí si naši poradili s Unionem Žižkov 3:1 (Dlabal, Štěrba, Pospíšil). Po prohrané první půli Klánovice
svého soupeře převálcovaly útočnou hrou, navíc nastřelily několik tyčí. Po sérii úspěchů přišla malá sprcha v podobě zbytečně prohraného zápasu na půdě
mužstva Újezd Praha 4, výsledek 1:2 (Zajíček) snad
nevezme klánovickým hráčům elán, se kterým do soutěže vstoupili.
Nově založené B-mužstvo zatím ve 3. třídě platí
nováčkovskou daň. V dalších čtyřech zápasech nevydolovalo ani bod. Ale hezky popořádku. Rezerva se na
domácím hřišti představila v utkání s Újezdem Praha 4
B, po dobrém výkonu a neproměněných příležitostech
(nastřelená tyč a břevno) prohrála 1:2 (Maroň). Na půdě
jasně lepšího Inferna naše béčko podlehlo 1:5 (Lorenc
z penalty). Štěstěna a skvělé zákroky dorosteneckého
brankáře Vojtěchovského zabránily ještě vyšší prohře.
Poté do Klánovic přijely Štěrboholy C, které působily
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fotbalovějším dojmem, výsledek 0:2 byl pro domácí
ještě lichotivý. Je zřejmé, že naše rezerva se teprve
sehrává, ale už přesvědčuje, že umí střílet i góly. To
ukázala v Záběhlicích, kde prohrála 3:5 (Cón 2, Vojtíšek). Držíme palce pro další kola!

Klánovičtí dorostenci by se v takových dresech hodili
na anglické trávníky.
Stateční dorostenci
Mladší hráči dorostu (ročníky 1991-92) sehráli
doma přípravné modelové utkání (3x25 minut) s kvalitním soupeřem, divizními žáky Meteoru (1993). V prvních dvou třetinách předváděla klánovická sestava líbivý fotbal, vypracovala si i vyložené šance. V poslední části zápasu nastoupili i další hráči a v obraně to
začalo skřípat. Soupeř rychle vstřelil čtyři góly, výsledek byl nakonec domácími (Kolátor, Fuchs) snížen na
konečných 2:4.
Premiéru v 1. třídě si klánovičtí dorostenci odbyli
doma proti Dolním Měcholupům. Zápas měl početnou
diváckou kulisu a naši chlapci si udržovali po celou dobu
herní převahu. Útočili, bojovali, kombinovali. Mladí obránci (1991-92) se však složitě vyrovnávali s fyzickou vyspělostí starších útočníků (1989) soupeře. Klánovický
P. Dolejška na druhé straně trefil dvakrát tyč a rozhodčí
přehlédl jasnou penaltu. Výsledek 5:6 (D. Malý 3, T. Kubíček z pen., M. Fuchs) byl tedy hodně krutý.
K dalšímu utkání vyjeli klánovičtí mladíci do Satalic, na umělý trávník. První gól inkasovali těsně před
poločasem, ale ještě předtím nastřelili břevno. Ve druhé
půli odstoupili pro zranění Fuchs a Svoboda, přičemž
kapitán Malý dohrál se sebezapřením. Riskantní otevřená hra nevedla k úspěchu a naši nakonec podlehli
0:3. Prvního zisku se Klánovice dočkaly ve druhém
domácím utkání proti Dolním Počernicím. V půlce sice
prohrávali 0:1 po hrubce T. Kubíčka, ale tentýž hráč
později chybu napravil proměněnou penaltou. Bod za
remízu 1:1 je povzbuzením do dalších bojů.
Omluvenky a nemoci oslabují
Starší žáci vstoupili do podzimní části 2. třídy zápasem na půdě Unionu Žižkov. Naše mužstvo velmi oslabilo odstoupení zraněného M. Foučka, hra totiž ztratila
na útočné razanci. Klánovice odjížděly s prohrou 2:4
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(M. Fouček, P. Mareška). Tým nadějí si spravil chuť o týden později doma proti silnému Chodovu, zvítězil 3:2 (Lorenc, Utěšil, Tříska). Další zápas poznamenaly omluvenky deseti(!) hráčů. I přesto kluci odehráli na hřišti vedoucího klubu Optimum důstojnou partii. Vypracovali si několik vyložených šancí, ale prohráli 1:3 (Heřmánek). Nejlepším našim hráčem byl P. Mareška.
Mladší žáci to v 1. třídě podle očekávání mají hodně složité. Silně „omlazený“ tým v zahajovacím utkání
podlehl na půdě Kingu 0:3. Rekordní skóre se zrodilo v
domácím utkání s s Aritmou, klánovičtí žáci se sice snažili až do konce, chtěli dát alespoň jeden gól, avšak výsledek 0:12 vyznívá přímo hrozivě. Pro další zápas ve
Střešovicích se hodně hráčů omluvilo pro nemoc, takže
trenéři Vidiečan a Marek si museli vypůjčit několik fotbalistů ze starší přípravky. Mužstvo si vypracovalo čtyři tutovky, ani jednu neproměnilo, a odešlo poraženo 0:9.
Potěr doluje body
Mužstvo Mini 10 prohrálo v prvním utkání na půdě
Viktor ie Žižkov 4:7 (P.Staněk 2, T.Ulr ich,
D.Kutzendorfer). Klánovice měly spoustu šancí, ale
nepodařilo se jim v důležitých momentech uhlídat dva
fyzicky vyspělé hráče soupeře, ti se podělili o sedm
branek. Naše mužstvo zabojovalo v dalším kole, doma
proti Dolním Měcholupům, a vyhrálo 3:0 (J.Parák,
T.Ulrich a F.Staněk). Ještě větší radost si kluci udělali
v Dubči, kde svého soupeře doslova smázli výsledkem
11:1 (F.Staněk 6, D.Kutzendörfer 2, L.Šperl, M.Kouřil,
O.Nejedlý, ).
Výborně zahájili sezonu fotbalisté Mini 8, doma
deklasovali Újezd nad Lesy B 8:0 (K.Rut 3, M.Famfulík
3, K.Svoboda, P.Půta). I další zápas sehráli v domácím prostředí, bojovné utkání s Třeboradicemi skončilo
spravedlivou plichtou 4:4 (K. Rut 3, P. Půta). Velmi dobře zachytal J.Kutzendorfer.
Přiznivá informace na závěr
Přivětivý fotbalový areál a nadšení trenéři přilákali další zájemce. Proto FK otevřel školičku pro nejmladší
předškolní ročníky. Pokud někdo z rodičů chce pomáhat s trénováním nejmenších fotbalistů, nechť se přihlásí na klánovickém hřišti.
Jiří Karban

Momentka z dorosteneckého zápasu.
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Úspěch našeho starosty
Ve dnech 31.8. a 1.9 se starosta Klánovic
Ing. L.Hrabal zúčastnil 12. ročníku tenisového turnaje
starostů a zastupitelů hl. m. Prahy v Horních Počernicích,
jehož pořadatel byl starosta Horních Počernic Ing. Ivan
Liška.
Celkově se umístil na druhém místě, když ve finále
prohrál 5:7, 4:6 s vítězem turnaje, o deset let mladším
Ing.Luborem Pavlíčkem, bývalým radním hl. m. Prahy,
nyní místostarostou MČ Praha 18 - Letňany.

Starosta Hrabal s pohárem za 2. místo
Blahopřejeme našemu starostovi k úspěchu i ke
zdařilé reprezentaci Klánovic.
Tomáš Ruda

strana

začali připravovat krmení. Přitom proběhlo losování míst
a náš úsek se rozdělil na sektory kadetů mladších a
starších. Lehce sprchlo a podle mraků to vypadalo, že i
při závodě bude pršet, ale nakonec se příroda umoudřila
a již příprava probíhala za lehkého vykukování slunce.
Vše bylo připravené, závodní bedny rozložené a ukotvené,
pruty rozložené, hloubka naměřená a posledních 25 minut
se dělaly z krmení koule pro základní krmení. 5 minut
před závodem zazněl signál pro hrubé krmení, následovaný signálem pro závod. Ryby měly chuť a děti plné ruce
práce, aby se jim podařilo ulovenou rybu vytáhnout, vyháčkovat, mezitím nakrmit, aby ostatní ryby neodjely jinam, vyměnit nástrahy, nahodit , nakrmit, zaseknout a
tak celé 3 hodiny dokola. V sobotu se chytalo převážně
na 10m děličky a ti nejmladší zkoušeli štěstí na ouklejové a 5m biče. Po skončení závodů proběhlo vážení a pro
nedělní závod to vypadalo velice dobře. V kategorii kadetů mladších vychytal Radek Řehák s váhou 4520g 2. místo, Tomáš Řehák s 3950g byl 3. a naši nejmladší, Josefka
Bakalářová a Kraštof Macholda, obsadili 9. a 10. místo
z 11. V kategorii starších kadetů mezi 8 členy reprezentačního družstva obsadil Ríša Weber s váhou 3370g 12.
místo ze 13. V neděli jsme namíchali stejné krmení jako
v sobotu, ale něco bylo špatně, ryby nechtěly na děličku
přijít, a tak se začalo experimentovat. Měnila se hloubka
nahoru a dolu, měnilo se rozestavění broků a místo děliček se zkoušeli 6m biče, což se ukázalo jako správná
volba a začali jsme konečně chytat. Byla to radost se na
děti dívat, s jakou zručností a zároveň rychlostí tahají
rybu za rybou. V sobotu se chytaly převážně plotice, podoustve a občas tlouštík, v neděli potom plotice, tloušti a
sem tam ouklej. Vážení začínalo u Radka a i když to
v průběhu závodu nevypadalo až zas tak růžově, váha
nakonec ukázala překrásných 4770g, Kryštof navážil pěk-

Dětský rybářský kroužek
Činnost o prázdninách a v září
V průběhu prázdnin jsme díky posunu termínu některých závodů měli relativně volno, a tak jsme si až v průběhu
srpna před prestižním závodem Pražský hendikep vyšli
zatrénovat na závodní úsek. Ryby braly relativně dobře,
ale to je vždy při tréninku pravý opak než při závodě, nehledě na to, že se nikdy neví, které místo se vylosuje.

Pražský hendikep
je prestižní závod juniorů, kadetů, žen a postižených. Kategorie kadetů byla rozdělena podle věku na kadety mladší
(do 12 let včetně) a starší (do 16 let). Pro kadety byl určen
závodní úsek na horním toku řeky Berounky ve Všenorech, junioři, ženy a hendikepovaní byli na dolním úseku
toku řeky Berounky ve Všenorech.
Zastoupení jsme měli pouze v kategorii kadetů, a tak
jsme se po prezentaci přesunuli na náš závodní úsek a
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ných 1040g, Josefka 790g a čekalo se, jak dopadnou ostatní. Váha u ostatních před Tomášem se pohybovala od 3280g
do 4370g, ale Tom se opravdu vytáhl a nachytal neuvěřitelných 5530g, to však neznamenalo vůbec nic, jelikož
měl za sebou ještě tři závodníky včetně vítěze sobotního
kola a údajně se tam chytil i kapr, takže jsme všichni
pronásledovali váhu až dokonce. Závodníci nad Tomášem
vážili 2380g , 3890g a sobotní vítěz měl pouze 1530g.
Vypuklo obrovské nadšení a jelikož součet umístění měl
Tomáš i Radek 4, rozhodovala váha. Ríša, ač se snažil
sebevíc, stačil pouze na 10. místo.
Celkové umístění mladších kadetů :
1. místo
Tomáš Řehák
2.
Radek Řehák
10.
Josefína Bakalářová
11.
Kryštof Macholda
V kategorii starších kadetů obsadil Richard Weber 12. místo

a hloubka zde byla o 0,75 m menší než ve vedlejších
sektorech, a to byl obrovský problém. Tomáš se snažil,
jak mohl, ale bohužel v daném místě ryba prostě nebyla,
a tak odchytal až 7. Tomáš Kasal měl nakročeno na vítězství a nic neponechal náhodě, krmení létalo přesně podle
přání, ryby přilákalo do místa a Tomáš věděl, jak na ně.
Před vyhlášením byla lehká nervozita, Tomáš Kasal měl
jasno, ale T. Řehák, i když se velice snažil a dokonce při
lovu ukápla i slzička, když se nedařilo, ať dělal, co mohl,
nevěděl jak dopadl.

Setkání rybářské mládeže

celkem v kategorii kadetů zvítězil zaslouženě
Tomáš Kasal
3. místo obsadil
Tomáš Řehák
a 8.
Ríša Weber

Za příkladnou práci s mládeží a za reprezentaci Prahy
v soutěžích LRU na plavanou byl náš kroužek vyslán ÚS
města Prahy na setkání rybářské mládeže. Naše družstvo společně s dalšími 6 družstvy z ostatních krajů ČR
strávilo příjemný víkend v kempu Zadní Třebáň. ÚS města Prahy ve spolupráci s radou ČRS, MO Újezd nad Lesy
a MO Žižkov II připravil pro účastníky velice pěkný program od pátečního příjezdu až po nedělní odjezd. V sobotu
dopoledne jsme se jeli podívat do Koněpruských jeskyň a
celé odpoledne bylo zaměřené na různé soutěže, do kterých byli zapojení i vedoucí a trenéři. Kdo měl chuť, mohl
podle libosti rybařit na velice dobře zarybněném úseku
řeky Berounky. A že chtěli chytat všichni, to nemusím ani
říkat. V neděli dopoledne proběhlo vyhlášení a předání cen,
které byly připraveny pro každého účastníka, a kdo chtěl,
mohl odjet po obědě domů. To se ale nikomu nechtělo,
jelikož kuchyně byla vynikající, ryby v řece braly a počasí bylo kouzelné. Vraceli jsme se až k večeru.

Třetí kolo Krajských přeborů kadetů
tentokrát pořádané na Vltavě ve Velké Chuchli proběhlo
ve dnech 22. a 23. 9. Pro nás i pro ostatní závodníky to
byla relativně neznámá voda. Hloubka se zde pohybuje
mezi 4 – 6m a my jsme většinou chytali do 2m hloubky.
Vypravili jsme se tedy na průzkum vody a lehký trénink
zaměřený na zmapování lokality. Týden před námi zde byli
trénovat kadeti z Chuchle a Mníšku a údajně za dvě hodiny nechytili ani šupinu. My jsme měli trošku štěstí a podařila se sem tam plotice, tloušť a okoun. Na základě těchto
zkušeností jsme připravili vše potřebné, navázali sestavy a v sobotu ráno namíchali krmení se zaměřením na
plotice, což se ukázalo jako správná volba. V průběhu
závodu se muselo hodně pracovat s hloubkou,
s rozmístěním broků a s vedením udice. Ryby byly
v krmném místě, ale co chvilku chtěly něco jiného.
V sobotním závodě se podařilo uzdravenému Tomášovi
Kasalovi vychytat 1.místo, následoval ho Tomáš Řehák
(2. místo), Ríša byl na 7. místě z 10. Pro nedělní závod
byl cíl jasný, pokusit se uhájit místa ze soboty, což bohužel zůstalo pouze zbožným přáním. Už při měření hloubky se ukázalo, že T. Řehák vylosoval místo, kde je plotna

V kategorii starších kadetů obsadil
1. místo
Tomáš Kasal
5. místo
Richard Weber
v kategorii mladších žáků
1.
Tomáš Řehák

V současné době se připravujeme na:
6. – 7. 10.
KP kadetů 4. kolo – Vltava. Velká Chuchle
13. – 14. 10.
závody GP Trabucco Cup – Berounka,
Všenory
20. – 21. 10.
KP a přebory divize ÚS Prahy
Jiří Řehák,
vedoucí mládeže MS Klánovice
a trenér dětského rybářského kroužku LRU – plavaná

Ohlédnutí za mistrovstvím světa
Chtěl by jsem se zmínit o obrovském úspěchu české reprezentace na 21. Mistrovství světa juniorů a 12. Mistrovství světa kadetů v lovu ryb udicí na plavanou pořádaném ve dnech 4. – 5.8. 2207 ČRS v Pardubicích na
řece Labi. Naše reprezentace se každý rok poctivě připravuje na MS formou tréninků a soustředění na vodách podobných závodnímu úseku, ale přeci jenom doma je to o
něčem jiném. Již v loňském roce bylo pár závodů pořádáno v Pardubicích na závodní trati MS, v letošním roce se
vše ještě stupňovalo. Přípravy na MS uzavřelo koncem
června týdenní soustředění, kdy se denně dvakrát po třech
hodinách trénovalo. Toto soustředění nebylo určeno pouze pro reprezentaci, ale pro všechny juniory a kadety, kteří
měli zájem se něco od státních trenérů naučit.
Vše začalo v neděli 29.7. příjezdem, registrací a ubytováním družstev. V kategorii juniorů se zaregistrovalo 18
zemí, v kategorii kadetů 12, každé družstvo mělo 5 závodníků + jednoho náhradníka a samozřejmě organizační
tým. Od pondělka do pátku probíhaly dvakrát denně na
závodním useku oficiální tréninky všech družstev. I česká reprezentace měla velice napilno, podle průtoku a stavu vody se vyráběly splávky přímo na míru. Krmení míchali ti nezkušenější - bratři Konopáskové. Jsou to opravdu odborníci a navíc žijí v Pardubicích a Labe znají úplně
do detailů. Nic se neponechávalo náhodě a zkoušelo se
úplně všechno, rychlostní rybolov, lov na odhozové pruty,
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na děličky a biče. Čím byl závod blíž, tím více vzrůstala
nervozita - i když se v přípravě udělalo maximum, u ryb
člověk nikdy neví. Tajné přání našich bylo umístění na
bedně, ale i umístění do pátého místa se považovalo za
veliký úspěch. Závod probíhal v sobotu a v neděli podle
mezinárodního řádu pro LRU na plavanou F.I.P.S.de.
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Tak skvělé výsledky nikdo nečekal, ale bohužel o
to víc se začala projevovat nervozita z nedělního
závodu. V neděli dělali všichni co mohli, závodníci
se plně soustředili na způsob lovu a přesnost krmení, která byla obdivuhodná. Závodníci chytali na odhozové pruty ve vzdálenosti 35 – 55 m od břehu a
trefovali se krmením do pomyslného čtverce 0,5 x
0,5m okolo 5cm plovoucí anténky splávku. Čím víc
se blížil konec závodu, tím více stoupala nervozita
trenérů, avšak závodníci byli klidnější a dokonce sem
tam i samotné trenéry uklidňovali. Nervozita postupně zavládla i mezi všemi přítomnými diváky a neustále se prohlubovala po celou dobu vážení. Vždyť
ono projít závodní úsek o délce bezmála 2 km a vše
zvážit s přesností na setiny gramu nějaký čas zabere.
Vážení bylo dokončeno nejdříve u juniorů, jelikož
začínali a končili o 30 min. dřív než kadeti, a dopadlo následovně: 3. místo obsadilo Polsko, 2. místo
družstvo Maďarska a poprvé v historii ČRS se naši
junioři stali vítězi mistrovství světa. V jednotlivcích
se stal Míra Blecha mistrem světa a Jirka Bartoš
obsadil 3.místo.

družstvo juniorů
Stručné seznámení se závodním řádem:
•

•
•

•
•

začíná se nástupem kapitánů družstev a losováním závodních míst. Kapitán vylosuje číslo, které určuje umístění závodníka v sektoru. Z každé
země je jeden závodník v jednom sektoru
sektor je vymezený prostor závodníka o šířce 11m,
ve kterém závodník loví
nejdříve se připravuje krmení, které je omezeno
na 17litrů v navlhčeném stavu včetně všech příměsí a 2,5l živých návnad cca 3 - 5 hodin před
přípravou, následuje dvouhodinová příprava, během které si závodník připraví svůj sektor, veškeré vybavení a na závěr si důkladně zmapuje
dno svého lovného úseku.
závod probíhá tři hodiny a po jeho ukončení následuje vážení úlovků každého závodníka
váha určuje pořadí závodníka v sektoru, součet
umístění závodníků jednoho družstva potom určuje pořadí družstva celého. Celkové výsledky
určuje součet sobotního a nedělního závodu, takže se do poslední chvíle neví, jak to dopadne.

Sobotní závod se pro obě dvě naše družstva vyvíjel velice slibně, každá ulovená ryba byla odměněna velkým potleskem a povzbuzováním přítomných
fandů a diváků, kterých přijelo z celé republiky po
oba dva dny opravdu mnoho.
Výsledky sobotního závodu juniorů: ČR 1;5;1;3;4 součet
14 celkově 1., 2. Maďarsko se součtem 24,5 a 3. Polsko
Kadeti: ČR 3;3;3;1;1 součet 11 celkově 1., 2.Slovensko se součtem 17 a 3. Polsko.

Ještě větší byla nervozita u kadetů, neděle byla
pro naše podle úlovků horší než sobota a čekalo se
do posledního okamžiku. Jelikož se poctivě zapisovalo a sčítalo umístění po celou dobu vážení, vypuklo po odvážení posledního obrovské nadšení.
Družstvo kadetů ČR se stalo vítězem mistrovství
světa, 2. místo obsadilo favorizované družstvo Anglie a na 3. se umístilo Slovensko. V jednotlivcích se
Jan Veselý stal vicemistrem světa a Roman Pokorný
obsadil 4. příčku.
Jiří Řehák,
vedoucí mládeže MS Klánovice
a trenér dětského rybářského kroužku LRU – plavaná

nový kněz v klánovickém kostele

Jsem tu pro Vás
Od 1. července působí v klánovickém kostele nový
duchovní, pan Ladislav Souček. Poprosili jsme ho o krátký
rozhovor, v němž bychom vám ho chtěli představit:
Narodil jsem se v roce 1962 v Mladé Boleslavi, ale
celý život žiji v Praze. V r. 1985 jsem absolvoval Matematicko – fyzikální fakultu UK, obor astronomie a astrofyzika,
a do r. 1992 jsem pracoval ve slunečním oddělení Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejově. Pak jsem šel do pražského semináře a na teologickou fakultu a po ní jsem byl
jako jáhen na roční praxi v Sedlčanech. Po vysvěcení na
kněze v r. 1998 jsem postupně působil v několika pražských
farnostech – na Jižním Městě, na Žižkově a v Kyjích.
Jaký okrsek máte nyní na starosti a proč sídlíte právě v H. Počernicích?
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skou činnost, to je samozřejmé. Nechci se vyhýbat žádné věkové ani sociální skupině, kněz je v zásadě poslán
ke všem lidem. Vzhledem k rozsahu svého působení a
také s ohledem na to, že jsem ustanoven jako administrátor (tj. prozatímní duchovní správce), nikoli jako farář,
žádné významné a speciální plány nemám. Nejméně rok
bych chtěl především naslouchat lidem a vnímat jejich
radosti a bolesti, nechci jim vnucovat své osobní záliby.
Na svém primičním obrázku jsem měl citát z Matoušova
evangelia, výrok našeho Pána Ježíše Krista, který mě
zvláště oslovil a který považuji za jakési ideální motto
svého celoživotního poslání: „Syn člověka nepřišel, aby si
nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život za mnohé.“

V Horních Počernicích jsem od r. 2000, tehdy jsem měl
na starosti také Kyje a Černý Most a na chvalské faře
bylo jediné alespoň trochu obyvatelné místo – proto bydlím tam. Od loňského roku sloužím ještě ve Vinoři a v
Satalicích. Je možná známo, že klánovický kostel právně náleží do farnosti Jirny, kam samozřejmě dojíždím také.
Rád bych podotkl, že kněží jsou na svá působiště svobodně jmenováni diecézním biskupem. Já osobně jsem
na místo a dobu svého působení nikdy žádný zásadní
vliv neměl.
K 1.7.2007 byl ustanoven také nový kněz pro Koloděje (P. Jan Kotas), a tak byla dosavadní společná duchovní správa rozdělena.
Jaké jsou Vaše dojmy z Klánovic, je tu něco, co Vás
zaujalo, co je jiné než jinde?
V Klánovicích nejsem ještě tak dlouho, abych si mohl dělat nějaké závěry, navíc sem jenom dojíždím, jsem tu
v podstatě zatím jen na bohoslužbách. S lidmi a prostředím se teprve sžívám. Vnímám jako handicap to, že došlo k administrativnímu rozdělení dosavadní komunity Koloděje – Klánovice, komplikací pro mou službu je také
absence přijatelného zázemí pro scházení se s lidmi, i
když jistě se dá časem něco dohodnout. Za výhodu naopak považuji vstřícné a tolerantní členy farnosti, celé rodiny a výraznou přítomnost mladé populační složky. Také
fara v Jirnech, dosud farností nevyužívaná, by mohla za
nějaký čas sloužit lidem, což byl ostatně už záměr jednoho z mých předchůdců.
Máte nějaké „speciální“ plány, co byste chtěl v Klánovicích vedle „normální“ kněžské činnosti ještě dělat –
např. setkávání a hovory s mladými lidmi nebo něco podobného?
Kontakty a práci s mládeží považuji za normální kněž-

Prozradil byste nám na závěr na sebe něco o svých
„civilních“ koníčcích a zájmech?
Na astronomii nemám nyní moc času, ale právě jsem si
pořídil celkem slušný dalekohled, a tak bych s ním rád
něco podnikal – třeba i s tou zmiňovanou mládeží. Kdybyste věděli o vhodném pozorovacím stanovišti, byl bych
vděčný. Mojí celoživotní zálibou je studium, na to jsem
byl zvyklý už od mládí, snažím se udržet kontakt
s vědeckou teologií, zejména dogmatickou. Ve volném
čase, což bývají pondělky, chodím do přírody. Rád poslouchám hudbu - Mahlera, Brucknera a spoustu dalších.
Děkuji za Váš zájem a zdravím srdečně všechny
čtenáře Klánovického zpravodaje. Všem zájemcům nabízím své mobilní číslo: 603 932 427 a emailovou adresu:
cernymost@yahoo.com. Jsem tu pro Vás.
Ptal se a naslouchal
Tomáš Ruda

klub 2002

Památka T. G. Masaryka
Schůzka Klubu 2002 11. září v sále KC Beseda
byla věnována Tomáši a Janovi Masarykům, jejichž
životy ohraničuje blízké 14. září. Jan, ministr zahraničí
československé exilové i poválečné vlády, se toho dne
roku 1886 narodil, jeho otec Tomáš, první prezident
Československé republiky, stejného dne roku 1937
zemřel.

Foto: Tomáš Hradecký
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Hlavním bodem programu byla přednáška dr. Marie
Neudrflové, Ph.D, z Masarykova ústavu Akademie věd.
Připomněla v ní zejména humanistický rozměr
Masarykovy osobnosti, čistotu ideálů, jimiž se řídil, i
smysl pro absolutní spravedlnost, který uplatňoval i
v tvrdém politickém boji. Zejména v této rovině je jeho
odkaz živý i dnes.
Z hudebního doprovodu připraveného p. Jiřím
Suchánkem patrně nejvíce zaujal autentický záznam,
v němž árii doprovází na klavír Jan Masaryk.
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2.
Proč chodník přes trávník před školou na
chodník podél Slavětínské nenavazuje plynule?
V cípu pozemku u plotu zahrady byl vysazen rododendron a s prostorem, kudy by chodník vedl rovně,
se počítá jako s rezervou pro jeho růst.

Tomáš Ruda

zeptejte se
Na několik problémů jsme se tentokrát zeptali
člena ZMČ Ing. J.Loserta, předsedy Dopravní a člena Stavební komise:
1.
Považujete za vhodné uspořádání zpevněných
ploch u světly řízeného přechodu přes Slavětínskou
u školy?
V inkriminovaném prostoru je soustředěno značné množství inženýrských sítí včetně spojů pro dopravní signalizaci. Na dodláždění bude třeba klasické stavební povolení. Projednáme to na Dopravní komisi a
navrhneme řešení na přechodnou dobu. Dodláždění
bude možné realizovat při větší opravě sítí v prostoru
přechodu.

3.
Pan Petr Vilgus nám poslal fotografie „svérázně postavených“ plotů mezi zahrádkami rodinných
domků a areálem bytového družstva. Jsou takové
ploty v Klánovicích přípustné?

V uliční čáře jsou plné ploty nepřípustné - konstatuji: bohužel se staví. Pokud jde o oplocení mezi
sousedy, nevím o předpisu, který by to upravoval. Sousedské vztahy by měly být řešeny vzájemnou dohodou. V Klánovicích jsou pozemky s oddělením vyznačeným vegetací, popřípadě oplocené.
Zobrazený plný plot není nic moc, zato zaručuje dokonalou intimní izolaci obytného prostoru - do výše
dospělého člověka a bez štaflí. To je možné i jinak např. zeleň + potažené pletivo. Jenže - oddělení chvíli
trvá, než doroste a je funkční. Kdysi jsme se snažili
to takto stavebníkům vysvětlit - dokonce někdy i s
úspěchem.
Tomáš Ruda
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objektivem Tomáše Hradeckého

Jakému sportu jste se
věnovali přes léto?
Paní Gotwaldová: „Plavali jsme
v bazénu na zahradě.“
Eliška Gotwaldová: „Plavala jsem
a jezdila na kole.“
Paní Cichoňová: (bez fota)
„Přes léto jsme tenisovali, my
tomu říkáme tenisovali, protože
děti to tak nazývají. Pak jsme
běhali, jezdili na kole a hráli golf.“
Pan Prokopič: „Jízdě na kole.“

Divadlo Na tahu – Plešatá Zpěvačka – 16.září

Nedělní brunch

Martínek Fišer: „My jsme jeli na
chatu na závody na kolech. A plavali
jsme. A taky jsme chodili po horách.“
Bertík Polák a Andrejka
Poláková:
„Byli
jsme
v Beskydech a tam jsme chodili
na výlety. Hrál jsem golf a ještě
fotbal (Bertík).“

Pan Losert: „Jakému sportu?
Odpočívání, protože jsem už na
to starý. Jinak jsem se kdysi
věnovával kolu, to jsem si zničil
zdraví.“

Jako každou neděli byl i 8. září v golfové klubovně brunch. Tradičně byl zajištěn doprovodný program.
Dostavili se zástupci firmy Husquarna, kteří předváděli
výrobky zahradní techniky. Také se představila taneční
skupina Silueta Praha. Tato formace předvedla rokenrol
v rámci přípravy na svoji cestu do Švýcarska, kde se
zúčastní mistrovství světa.
Tomáš Hradecký

Darujme dětem radost

Paní Petrlíková: „Je to docela
prosté. Hodně procházky – blízké
okolí, Teplice, jižní Čechy. Spíš
jsme byli po Čechách.“

Lydie Boukalová,
Alžběta Dvořáková
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Pod tímto názvem se uskutečnila charitativní akce
pro Dětský domov Klánovice.
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paní, aby po svém psovi uklidila vykonanou potřebu.
Zeptal jsem se ho – vy jste tu hlídač? – Ne, jsem tu na
procházce právě tak jako vy, odpověděl mi.
S péčí o „společné dobré“ totiž souvisí ještě jeden
problém – často (někdy i uměle) se vytváří dojem, že
dohledem na věci, které nepatří jednomu, ale nám všem,
se dopouštíme jakéhosi „fízlování“. Pravda je ale docela
jinde. Vyžádá si to zřejmě ještě určitý čas, než v naší
společnosti některé pojmy získají hodnotu, která jim
přirozeně patří.
Myšlenky Jana Kvapila zaznamenal
Tomáš Ruda

Dopis starostovi Hrabalovi
(redakčně kráceno)
Vážený pane starosto,
Kromě jízdy historickými vozidly byl v areálu Forest Golfu pro děti připraven bohatý program: loutkové
divadlo, skupina historického šermu a ohně, vystoupení
pana Vodňanského, občerstvení a mnoho zábavy.
Tomáš Hradecký

názory, komentáře, polemiky

Proč jsem tady
Na shromážděních na podporu Klánovického lesa
vystoupil také pan Jan Kvapil, houslista České filharmonie a náš soused z Újezda nad Lesy. Při té příležitosti jsme si povídali zejména o tom, proč považuje za
důležité zapojit se do obrany Klánovického lesa:
Dnešní svět se mi často zdá přetechnizovaný a takové je i myšlení lidí. Snažíme se všechno zlepšovat,
zdánlivě pro blaho člověka. Přijde mi přitom docela pravděpodobné, že nakonec bude člověk sám hledat to prvotní, normální, nejpřirozenější – třeba les bez turistických značek, bez cyklostezek, ale se vším, co v něm
žije. Věřím tomu, že určitá místa mají své kouzlo, cítíme se tam dobře – říkám, že tu na člověka působí „pozitivní vlnění“. Bývá to zejména tam, kde je málo rozruchu a pohybu. Takových míst valem ubývá, ale Klánovický les je dosud jedním z nich.
Pokud se v lese vybuduje golfový areál, krajina
ztratí to, co sem dnes lidi přitahuje. Přivede to sem
peníze, ale ne pro starousedlíky, spíš pro „nové lidi“,
kteří přijdou s nimi.
Hrál jsem na mnoha místech u nás i v zahraničí a
všiml jsem si, jak si lidé váží klidu a ticha a důsledně
ho dodržují.
V parku v Interlakenu ve Švýcarsku jsem byl svědkem toho, jak jeden pán důrazně vyzval procházející

Vážím si práce Vaší i zastupitelů a zaměstnanců
obecního úřadu. Bohužel, jedním dechem musím říci, jak
velmi mne mrzí, že populisticky využíváte sloganů typu
„zachraňte Klánovický les“ při boji proti obnově golfového
hřiště v Klánovicích.
Hlásáte všemi možnými reklamními prostředky:
„Chtějí vykácet náš Klánovický les!“ a různé varianty téhož.
Při takovém prohlášení se samozřejmě každý občan má
chuť vázat ke stromům. Je to ovšem pravda? Nejde o stejné
prohlášení, jako když se řekne „všichni v politice kradou“
nebo „v létě pořád pršelo“? Jako veřejného činitele a
představitele zájmů všech občanů Klánovic Vás žádám o
zdrženlivé investice do takovéto populistické reklamy,
zejména pokud je pořizována z obecních peněz, a o
zdrženlivá slova ohledně obnovy golfového hřiště.
Například nám šesti lidem v Boušově ulici a ještě
několika desítkám nebo dokonce stovkám občanů (pokud
mohu soudit z anket a osobních setkání) se ta myšlenka
velmi líbí a uvítali bychom její realizaci. Ptala jsem se
výslovně, zda za vymýcené stromy v lese bude vysázena
náhrada jinde. Byla jsem paní Bažantovou opakovaně
informována, že je to v základních požadavcích na obnovu
hřiště.
Žádám Vás o rozumnou diskusi, nikoliv o
jednostranná záštiplná prohlášení. Žádám Vás o zveřejnění
pravdivého plánku obnovy devítijamkového golfového
hřiště v kontextu celého lesního prostoru kolem Klánovic.
Věřím, že jako občan nechci mnoho. Jen trochu úcty
k tradici krásného prostředí, které zde zejména za první
republiky založili naši předci. Chtěli se také bavit – jako
my.
V Klánovicích znám více lidí, kteří se o místa
kulturního a sportovního vyžití starají – a chci jim tímto
poděkovat. Jsou to třeba manželé Kubíčkovi (Beseda), pí.
R. Prošková, p. Ulrych a spol. (fotbalová mládež), pí. S.
Tvrzická (pěvecký sbor), T. Macholdová (dětičky-výtvarka),
A.Nejedlá (dětičky-flétničky), ředitel školy p. M.Černý,
správce tenisových kurtů p. P.Chytrý a další a další.
Jako starosty obce se Vás ptám: K čemu přispívá
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Vaše obecní reklama a populistické výroky? K tvoření?
K občanské pohodě? Nebo k rozhádání? Prosím, položte
si tuto otázku. Buďte na výši. Buďte moudrý. Buďte
Starosta.
Děkuji Vám,
Šimona Mašková,
občanka Klánovic

Životní prostředí
(redakčně kráceno)
Pro zachování života musí nutně dojít k rovnováze
mezi stavební činností a přírodou. Město Praha se jednáním architektů, projektantů, inženýrů i stavebních
techniků k přírodě zrovna nejlépe nechová. Mění každý kout volné zeleně v kancelářské a bytové komplexy
a betonovou zem. Nelze mluvit o rovnováze.
Dávno se hovoří o zastavovacím plánu obce. O
20% zastavěnosti pozemku. K rukám obecních komisí
však dochází z nadřízených míst předem různé výjimky a ujednání. Zastavěnost musí brát v potaz přesahy
střech, příjezdové cesty, bazény, skleníky, přístřešky
všeho druhu.
Odbor městského investora (OMI) disponuje nemalými financemi. Z těchto přes vybrané ateliery a jejich projekty vznikají nové komunikace. Tyto hezké
malůvky leží nějaký rok a při realizaci se nedá nic měnit. Parcelací před sto lety vznikly komunikace, které
by i dnes při zdravém rozumu vyhovovaly dvousměrnému provozu, mnohde i se stromořadím. Není tomu tak.
Vznikly ulice nepochopitelné křivosti, s křižovatkovými
hupy, výhybnami a nespočitatelnými sloupky dopravních značek a jednosměrek. Příkladem za všechny
může být příjezd bloudících aut do klubovny golfu po
prašných objížďkách.
Na Slavětínské ulici s lípami Hany Benešové se
zelený pás stává parkovištěm aut proti vjezdům, místo
aby tato vjela přes zatravňovaní dlažbu na pozemek.
Mnohaleté posypy zůstaly neuklizeny – brání odtoku
vody ze silnice. Nelze je uklidit nahrabáním do živého
plotu.
Je neuvěřitelné vidět, co všechno domácí čistomilci dovedou hodit do kontejnerů na papír a plasty. Kuchyňské zbytky všeho druhu, krabice nedopalků cigaret, páchnoucí hadry. Co si asi myslí dělníci na třídících linkách?
Počátkem devadesátých let začala stavba čističky a kanalizace s výhledem na cca 4 000 obyvatel. Dnes
se staví hlavně nové přípojky. Původní lesní potoky byly
zrušeny. Zastavěnost pozemků vzrostla. Při větších
srážkách nebude platit zákon o rozptýlení vody na vlastním pozemku a odvod splaškovou kanalizací zhorší
funkci čističky.
Miroslav Jarolím,
člen KŽP
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Výzva
Vážení pro-golfisté a proti-golfisté,
mám pocit, že v posledních dvou třech letech se
u nás v Klánovicích neřeší nic jiného než golf. Tato kauza dokázala neskutečným způsobem rozhádat a rozeštvat spoustu lidí, a to i těch, kteří byli dříve kamarády
či alespoň známými. Nechci zde polemizovat o tom,
zda golf ano či ne. O tom již bylo řečeno a napsáno
snad vše. I já na to mám svůj názor. Chci zde ale poukázat na způsoby chování a jednání některých (většiny?) zastánců i odpůrců golfu. V poslední době se totiž
z převážné části příspěvků v Klánovickém zpravodaji i
ústního projevu spousty zúčastněných vytratila věcná
argumentace a nahradily ji osobní útoky a urážky. Poukazuje se na gramatické chyby v dopisech (mimochodem, v posledním čísle KZ jich také bylo požehnaně),
komunistickou minulost rodičů a jiné podobné, v této
kauze „opravdu velice důležité“, skutečnosti. Ačkoliv
sám si dost zakládám na správnosti češtiny a můj děda
byl léta zavřený v komunistickém lágru, tak opravdu
nepovažuji takový přístup za vhodný a smysluplný.
Naopak, působí trapně a uboze. Proto vás všechny, kteří
za golf či proti němu bojujete, vyzývám a prosím: Vraťte se ke slušnosti a místo laciných urážek používejte
pravdivé a věcné argumenty. Jsem přesvědčen, že spolu v Klánovicích můžeme žít golfisté i negolfisté v klidu
a pohodě, aniž bychom se slovně či dokonce fyzicky
napadali.
Všem vám přeji hezký podzim.
Ferdinand Polák

Záměr obnovy golfového
hřiště v Klánovicích
Opět jsme dostali do schránek na křídovém papíře snůšku polopravd a lží, které mají dovést občany
Klánovic k tomu, aby s jásotem přijali vykácení velké
části lesa pro kratochvíle několika vyvolených.
Jak FGRP chce les využívat nás stále více přesvědčují svými hlučnými radovánkami v kteroukoliv
denní i noční hodinu, pořádáním ohňostrojů, parkováním v lese, ničením okolí příjezdové cesty atd. Ačkoliv
jejich pozemek je na území lesa a plně spadá pod zákon
o lese, chovají se zde hůře než okupanti v dobytém
území.
Zákon o lese jasně hovoří:
§ 20 - Zákaz některých činností v lesích, odst. 1
V lesích je zakázáno:
a) rušit klid a ticho
g) jezdit a stát s motorovými vozidly
l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty
Na ně zřejmě žádný zákon neplatí, a to vlastní pouhých 2,9 ha.
Ve svých úvahách se snaží lidem podsouvat, že
na golfové hřiště potřebují pouze 16 ha lesa. Jaksi cudně
zamlčují skutečný požadavek, který vyjádřili nedávno
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při jednání s Lesy ČR (byl o něm podrobně informován
i primátor Dr.Bém), totiž že žádají o zábor lesních parcel v celkové výměře 82.7 ha s možností rozšíření na
110 ha!! To je na pouhých 9 jamek, takže dalšímu rozšíření na 18 jamek, které se dá očekávat, zřejmě padne celá západní část Klánovického lesa.
A co říci tomu, že ve svém požadavku se nedrží
ani dosud platných ploch SO2, ale žádají např. parcely
1103/5 a 6 o výměře 12.562 m2 na hranici s Blešnovskou ulicí (plně zasíťovanou!). Dále pak žádají protiprávním zneužitím arondačního programu LČR odprodej parcely 1103/8 o výměře 5720 m 2!!! Proč asi??
Myslím, že tyto skutečnosti nepotřebují další komentář.
Boris Procházka

Rozhledna v Klánovicích
po třech letech
Pamatujete si na tři roky starý návrh telefonního
operátora, který požádal o možnost postavit v klánovickém katastru vysílač signálu pro mobily? Neobvyklostí
byl nápad koncipovat tuto ryze účelovou stavbu jako veřejnou rozhlednu. Po poměrně vášnivé diskuzi nakonec
zastupitelé projekt odmítli a Oskar (dnešní Vodafone) postavil svůj stožár bez rozhledny v sousedních Šestajovicích.
Shodou okolností jsem se při cyklistickém výletě
dostal do blízkosti podobné rozhledny, která stojí u obce
Hrubý Jeseník v okresu Nymburk (skutečně se nejedná
o pohoří na Bruntálsku, ale o nevelkou vesnici mezi Nym
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burkem a Kopidlnem; bližší informace jsou na www.hrubyjesenik.cz).
Rozhledna se jmenuje Romanka. Jedná se o moderně pojatou architekturu, jejíž autoři zde zkombinovali dřevo, kov a kámen. Architekti Oldřich Hájek, Jaroslav Šapek, Laco Fescu a Tomáš Pavlík byli za tuto
stavbu oceněni v prestižní soutěži Obce architektů
v roce 2003.
Po zaplacení desetikorunového vstupného můžete vystoupit po roštovém schodišti (nic pro akrofobiky!)
na vyhlídkovou terasu ve výšce 26 metrů nad terénem.
Anténní systémy všech tří operátorů jsou o dalších 24
metrů výše. Za hezkého počasí zde uvidíte Ještěd,
Sněžku, Říp, mělnickou elektrárnu nebo vyvýšené části
Prahy.
Až budete mít cestu do této malebné části Středočeského kraje, stavte se rozhlédnout z Romanky. Stojí
to za to. A až budete sestupovat po poloprůhledných
točitých schodech, zkuste si v duchu přemístit tuto věž
do Klánovic. Jak by se tu vyjímala, kdyby její stavbu
tehdy zastupitelé schválili? Stala by se vyhledávanou
atrakcí, oblíbeným cílem turistů, symbolem Klánovic
nebo zdrojem problémů a nechtěným šrámem na tváři
obce?
Petr Vilgus

Odpověď na článek
„Klánovice dnes?“
V minulém čísle Zpravodaje jsem zpochybnil informaci obsaženou v článku Ing. P. Šafránka „K Klub v novém“
v občasníku Klánovice dnes, že klánovičtí radní (čemuž
lze rozumět nejspíš jako členové zastupitelstva) bránili
manželům Křížkovým v rekonstrukci požárem poškozené
restaurace. V následné mailové korespondenci jsme si
s Petrem Šafránkem vyjasnili, že zatímco já jsem hájil
postoj Zastupitelstva v této věci, on měl ve skutečnosti
na mysli jednání manželů Křížkových s Úřadem MČ.
K němu si přeje zveřejnit následující informace.
Tomáš Ruda
Zde jsou fakta, která mám doložena písemnými dokumenty:
21.5.2006 – Pojišťovna Allianz, a.s. poskytuje městské
části pojistné plnění ve výši 1.531.882,- Kč jako náhradu
škody způsobené požárem na budově restaurace.
7.6.2006 – Tomáš Křížek žádá písemně o provedení rekonstrukce a nabízí součinnost včetně finanční spoluúčasti, kopie dopisu potvrzena podatelnou MÚ. Vychází při
tom z nájemní smlouvy uzavřené do roku 2011 s opcí na
dalších 5 let. Na tento dopis nedostal nikdy odpověď!
20.6.2006 – zastupitel pan ing. Marek Polický navrhuje
zcela mimo schválený program zasedání zastupitelstva
vypsat na pronájem K-Klubu výběrové řízení. JUDr. Dušek
sděluje zastupitelstvu, že nájemní smlouva pana Křížka
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požárem zanikla. Stavební technik ÚMČ prohlašuje, že
nízké pojistné plnění nebude zdaleka postačovat na rekonstrukci objektu. Vedení úřadu mlčí jak o dopise Tomáše Křížka ze 7.6.2006, tak o výši pojistného plnění, které
už měsíc leží na účtu MČ. Zastupitelé jednomyslně schvalují
vypsání výběrového řízení, aniž by kdokoliv navrhl před tím
s Tomášem Křížkem jednat. Protože záležitost K-Klubu
nebyla na zveřejněném programu jednání, Tomáš Křížek
vůbec netuší, že se zde o věci jednalo. Dozví se to až ze
zápisu.
7. 7. 2006 – Tomáš Křížek se obrací obsáhlým dopisem
na všechny zastupitele, jedenácti listinnými důkazy dokládá, že zastupitelé 20.6.2006 rozhodli protiprávně a na
základě nepravdivých a neúplných informací od vedení
úřadu. MČ do věci zapojuje svého advokáta, který uznává
argumenty Tomáše Křížka a dochází k dohodě na nápravě.
20. 9. 2006 – zastupitelstvo potvrzuje dohodu, připravenou
advokátem MČ a Tomášem Křížkem. To, že 20. 6. 2006
bylo zastupitelstvo vedením úřadu nepravdivě a neúplně
informováno, nikdo neřeší….
Než byly vyřízeny nezbytné formality, přišla zima. Podstatná část rekonstrukce se tak mohla odehrát až na jaře 2007.
Každý nechť posoudí sám, kdo v Klánovicích „pootáčí pravdou“ a jak „vstřícný“ byl úřad městské části
k manželům Křížkovým.
Petr Šafránek

od sousedů

Otevřený klub MIKROBUS
(dříve NEPOSEDA)
Během září proběhla anketa, na základě které byl
klub přejmenován na MIKROBUS – nadále fungujeme pod
o.s. NEPOSEDA, jako jeden z programů (důvodem bylo
právě zdvojení názvu), zároveň je takto lépe zřejmá
návaznost na nízkoprahový klub AUTOBUS.
Bohužel jsme byli, z provozních a finančních důvodů,
nuceni omezit otevírací dobu na dva dny v týdnu – pondělí
a čtvrtek 13 - 16 hod.
Kluby budou od října rozděleny na dvě části – první
část je určena na volné hraní, zejména pro děti do 12 let.
Druhá část bude nabízet volnočasové aktivity formou
tvořivých „dílen“, na jejichž programu se budou moci děti
spolupodílet. Budeme zvát i různé hosty, pořádat diskusní
kluby, ankety apod. Účastnit se mohou i děti starší, zejména v roli pomocníků. Vítáme spolupráci i podněty ze strany
veřejnosti. Po klubech, v době mezi 16 - 17 hod., si mohou
děti domluvit individuální návštěvu, kdy si mohou popovídat o svých problémech.
Jednou měsíčně chystáme jednodenní víkendovou
akci – program bude zveřejněn s předstihem, či ho najdete
na www.neposeda.org.
Program „dílen“ na říjen 2007 (začátek vždy
v 14.30h.):
pondělí 1. 10. - čajovna s Kubou
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4. 10. - den otevřených dveří při příležitosti
výročí organizace
pondělí 8. 10. - život jako divadlo – dramatická dílna
čtvrtek 11. 10. - klub odpadá (vzdělávání zam.)
pondělí 15. 10. - výtvarná dílna s Týnou
čtvrtek 18. 10. - rybaření s Petrem
pondělí 22. 10. - odpoledne plné her – turnaje
ve stolních hrách
čtvrtek 25. 10. - podzimní prázdniny
pondělí 29. 10. - hrátky s vlnou a přízí
Za OS Neposeda
Melánie Zajacová
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Otevřený klub MIKROBUS
(dříve Neposeda)

zve všechny děti

v sobotu 13. 10. 2007
na lezení na umělé stěně
Sraz:
v 9.00 hod. před klubovnou
Návrat: okolo 13.00 hod. tamtéž
Akce proběhne pod vedením zkušených instruktorů!!!
Více na: www. scpalmovka.cz
S sebou: 20 Kč na MHD /nebo tramvajenku/, kartičku
pojišťovny, sportovní oblečení, případně drobné kapesné
či svačinu, sportovní obuv do tělocvičny (čistá, s gumovou
podrážkou a špičkou)
Účastnický poplatek 100Kč musí být uhrazen do pondělí
8. října spolu s odevzdanou přihláškou.
Přihlášky jsou k dispozici v klubovně (Českobrodská 1,
pondělí a čtvrtek 13 - 16 hod.) nebo na www.neposeda.org
Kontaktní osoba: Simona Rendlová – tel.č. 723 504 252

placená inzerce

NOVÁ PRODEJNA
v Klánovicích
Nabízíme:
obrazy - originální plátna olej
Možnost zapůjčení obrazu
k vyzkoušení ve Vašem interiéru.

hedvábné módní doplňky
Precizní zpracování hedvábí,
značka s tradicí od roku 1924.
Šály, šátky, kravaty ...
Dárková krabička v ceně.

kožené kabelky, peněženky,
stříbrné šperky, patchwork,
svíčky, ubrousky ...
Ke Znaku 3, Klánovice
Po-Pá 9:00-18:00, So 9:00-12:00
www.atelierklanovice.cz

www.prirodni-hedvabi.cz
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HLEDÁME NOVÝ DOMOV
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POMNÍKY, RÁMY, DESKY, NÁHROBNÍ KAMENY
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE - VÝPRODEJ
SKLADOVÝCH ZÁSOB ZA VELMI NÍZKÉ CENY
VÁM NABÍZÍ FIRMA

pro milého vlčáka.
Vzhledem k tomu, že se stěhujeme z vily
v Klánovicích do bytu v centru, hledáme nový
domov pro našeho hodného a přítulného
vlčáka. Je zvyklý žít venku na zahradě a asi
by těžko snášel být zavřený v bytě.
Stáří 12 let, stále ještě čilý, rád si hraje, dobrý
společník, pokud má výběh v zahradě,
nemusí chodit na procházky. Je velmi přítulný
a vděčný za každou pozornost. Neničí věci,
nehrabe v zahradě a dobře hlídá za plotem.
Poslouchá na základní pokyny.

36

URNOVÝ HROB ŽULA
JEDNOHROB ŽULA
DVOJHROB ŽULA

OD
OD
OD

9 000,- Kč bez DPH
19 000,- Kč bez DPH
29 000,- Kč bez DPH

DÁLE NABÍZÍME VEŠKERÉ OPRAVY A REPASE HROBŮ,
NÁVRHY, ZAMĚŘENÍ S DOPORUČENÍM A NEZÁVAZNÉ
ROZPOČTY PO TEL. DOHODĚ I MIMO PRACOVNÍ DOBU
VČETNĚ SOBOT A NEDĚLÍ.
Provozovna:

Za poskytnutí domova budeme
platit 2.000 Kč měsíčně, plus
budeme hradit veškeré žrádlo
a případné veterinární ošetření.
V případě zájmu volejte na 775 330 217.

U strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel.:/Fax:
274 778 389
Mobil:
602 321 762, 602 379 162
e-mail:
firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz
Po 800–1730

Út–Čt 800–1630

Pá 800–1530

Husova 66, 250 92 Šestajovice, tel.: 281 971 395

INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S PLETÍ
KÚRY ŠITÉ NA MÍRU
NOVINKA I.

Podzimní ošetření - zlatá řada ANNA LOTAN - Mrtvé moře
•
zajišťuje nejvyšší výživu pleti s pocitem sametové hekosti

NOVINKA II.

Relaxační masáže s využitím speciálních relaxerů
•
metličky aktivované diamantovou vodou
•
měšce s vulkanickou solí

NOVINKA III.

V ČOKOLÁDĚ OD HLAVY AŽ PO PATY
•
ošetření obličeje a celého těla včetně poprsí (zpevnění pokožky, efektivní poj proti celulitidě)

VEŠKERÁ VÝŠE UVEDENÁ OŠETŘENÍ JE MOŽNÉ ZAKOUPIT JAKO DÁREK FORMOU POUKÁZKY.

Svěřte se do rukou profesionálů, jsme tu pro Vás.
Nabízíme vám různé typy pohybových aktivit v komorním prostředí s příjemnými a zkušenými lektorkami.
Více na www.wellnessdaniela.wz.cz.
Na cvičení je nutné se objednat předem. Cvičení proběhne, sejde-li se 3 a více klientek. Děkuji za pochopení. Daniela

POZOR
OD 1. 10. 2007 ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA PRO OBJEDNÁVKY NA 281 971 395 !!!
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Koupíme parcelu v Klánovicích
Koupíme v Klánovicích malou stavební parcelu do 800
m2, nebo tuto parcelu vyměníme za dvougenerační
rodinný dům se zahradou o ploše 1500 m2 situovanou
blízko Klánovického nádraží.
Nabídky zasílejte na tel.:
776 415 541
nebo 777 171 392
či na 281 962 226.

ZDE BY MOHL
BÝT V
ÁŠ INZERÁ
T
VÁŠ
INZERÁT

Hledáme obchodní zástupce a truhlářské firmy
pro prodej a montáž interiérových dveří
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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 říjen 2007
Čtvrtek 4. října 2007, 19.30 hod.

KLUBOVÉ KINO - MISS POTTER

GB,USA, 2006, 92 min, biografie, drama, titulky, od 12 let, režie: Chris Noonan, hrají: Renée Zellweger, Ewan McGregor, Emily Watson, Barbara Flynn,
Bill Paterson. Zatímco její knihy těší generace dětí po celém světě, Beatrix Potterová si svůj vlastní příběh držela pečlivě pod zámkem. Miss Potter je
okouzlující love story inspirovaná životem a láskou světoznámé spisovatelky Beatrix Potterové. Film byl uveden na MFF Karlovy Vary.

Neděle 7. října 2007, 16.00 hod

RODINNÉ KINO - SHREK TŘETÍ

2007, USA, animovaný, rodinný, 93 minut, dabing, režie: Chris Miller, Raman Hui. Nová dobrodružství manželů Shrekových.

Neděle 7.října 2007, 17.00 hod.

PETR FIDRICH – VERNISÁŽ PRODEJNÍ VÝSTAVY SOCH

V parku KCB bude instalována výstava soch akademického sochaře Petra Fridricha. Petr Fridrich se narodil v roce 1964 v Karviné. Studoval Střední
umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti - kamenosochařský obor a absolvoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Hlavní realizace reprodukce plastik v kamen a restaurování kamenných prvků - Týnský chrám v Praze. V letech 1988-1991 člen umělecké skupiny Svárov.

Úterý 9. října 2007, 19.30 hod.

RODINNÉ KINO - TRANSFORMERS

USA, 2007, 144 minut , akční sci-fi, české titulky, od 12 let, režie: Michael Bay . Hrají: Shia LaBeouf, Megan Fox, Jon Voight, John Turturro, Josh Duhamel.
Transformers patří k nejúspěšnějším hračkám v historii. Mohli by ale být také předlohou pro hraný celovečerní akční film? Pochybnosti hravě rozmetají
velikáni světového filmu, producent Steven Spielberg a režisér Michael Bay (Mizerové 1 + 2, Skála, Armageddon).Ti dva mají dostatečný kredit na to,
aby se z projektu stal jeden ze nejočekávanějších filmů roku.

Středa 10. října 2007, 19.00 hod.

MEDIACE - PREZENTACE NOVÉ FORMY POMOCI V KONFLIKTU

Mediace je nová forma pomoci v konfliktu, představuje řešení sporu mimosoudní cestou. Mediátor je prostředník mezi dvěma stranami, který pomáhá
nalézt pravidla jejich další spolupráce.Informace o projektu na www.amcr.cz/projekty-01.

Čtvrtek 11. října 2007, 19.30 hod.

KLUBOVÉ KINO - EDIT PIAF

VB,Francie, ČR, 2007, 135 minut ,drama,české titulky, od 15 let, režie: Olivier Dahan. Hrají: Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Gérard
Depardieu, Jean-Paul Rouve, Pascal Greggory, Marc Barbé, Caroline Sihol Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním
zpěvem...Přesto se z ní stala světoznámá hvězda první velikosti. Zajímavost: Veškeré scény hudebních vystoupení Edith Piaf se odehrávají v pražském
kině Lucerna. Snímek o světoznámé šansoniérce Edith Piaf zahájil letošní prestižní filmový festival Berlinale.

Pondělí 15. října.2007 10.00 hod.

DĚTSKÉ DIVADLO – PRINCEZNA A DRAK DIVADLO VYSMÁTO !!!

Princezna a drak, aneb jak to bylo dál, když si Jirka Zlatovlásku vzal. O tom, jak statečný Jirka nad drakem zvítězil. (Marionety 60cm).
Vstupné: 35Kč/osoba

Středa 17. října 2007 19.00 hod.

POVÍDÁNÍ - AFRICKÝ VEČER.

O Africe se říká, že kdo ji jednou navštíví, musí se vrátit. Na každého zapůsobí svojí exotikou, místy téměř netknutá civilizací a prostorem. Povídání o Africe
– poznáte život afrických lidí a krásy této exotické země.Se svými zážitky se s vámi podělí a promítne mnoho fotek paní ing. Marie Mikušová,CSc.,
klánovická občanka. Uslyšíte i ukázku hry na africké hudební nástroje.

Čtvrtek 18.10.2007, 19.30 hod

KLUBOVÉ KINO - ANGEL

Francie, 2007, milostné drama, 134 minut, titulky, od 12 let, Režie: François Ozon. Hrají: Romola Garai, Sam Neil, Charlotte Rampling, Lucy Russell,
Michael Fassbender, Jacqueline Tong, Jamine Duvitski. Je možné v životě dosáhnout stejné dokonalosti jako v románu? Krásna a naivní spisovatelka
Angel žije vysněný život svých hrdinek. François Ozon natočil výpravné historické drama, kde nechybí hluboké city ani ostrý sarkasmus. Životní příběh
spisovatelky Angel Deverellové. Film byl uveden na MFF Karlovy Vary.Nominace na Zlatého Medvěda za režii na Berlinale 2007.

Pátek 19. října 2007, 18.00 hod.

VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ S NÁZVEM DĚTI ASIE

Své dojmy zachytil prostřednictvím fotoaparátu klánovický fotograf Jan Miler.Večer uvede harfovými melodiemi paní Zbyňka Šolcová.

Pátek-Sobota 19.-20. října 2007

ZAHRADANICKÁ BURZA

!!! NOVINKA !!!

První klánovická zahradnická burza proběhne ve dnech 19. a 20. října 2007 v parku před KC Beseda. Jak to bude probíhat? Své výpěstky – obvykle
přehuštěné výsadby na zahradě – mohou obyvatelé Klánovic a okolí připravit a odevzdat v určené dny. Při odevzdání vyplní majitel evidenční lístek,
označením rostliny a požadovanou cenou.Tyto rostliny budou nabídnuty návštěvníkům burzy k volnému prodeji. Neprodané rostliny budou po ukončení
burzy vráceny svým majitelům.
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Kdy to vše proběhne?
Sběr rostlin k prodeji
čtvrtek
18.října
17 – 21 hod,
pátek
19.října
Burza (prodej)
pátek
19.října
14 – 16 hod,
sobota
20.října
Vracení neprodaných rostlin
neděle
21. října
10 – 12 hod.
...vše v prostoru v parku před KC Beseda. Nevyzvednuté neprodané rostliny budou následně zlikvidovány.
Na co se ještě můžeme těšit v sobotu 20. 10. – v hlavní den burzy?
•
Pro všechny mlsouny bez rozdílu věku - domácí pečené dobroty
•
Pro děti - dětské divadélko od 10.30 hod
•
Soutěže s možností sladké výhry

40

14 – 16 hod
10 – 16 hod

!! NOVINKA!!

Sobota, 20. října 2007 17.00 hod.

FOLKOVÝ ČAJ - LUKY LUKÁČ, IF KAA, JIŘÍ MOTTL

Začátek nové tradice v Klánovicích!!! Pravidelné folkové koncerty v KC Beseda! První ze série folkových koncertů vybraných kapel a jednotlivců. Účinkují
Luky Lukáč (http://web.telecom.cz/luky) s mnoha zajímavými hosty a dvojice If Kaa (www.ifkaa.cz). Nevěřte cenám, které kde získali. Přijďte sami
posoudit, jestli si je zaslouží! K dispozici budou i jejich čerstvá CDčka.Večerem provází Jirka Mottl, redaktor Českého rozhlasu a vítěz soutěže Lady Rádio
/ Rádio Man.

Úterý 23. října 2007, 19.30 hod.

KINO - BOURNEOVO ULTIMÁTUM

USA, 2007, 115 min, thriller, titulky, od 15 let, režie: Paul Greengrass. Hrají: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles, Paddy Considine, Brian Cox
Vynořil se z vln Středozemního moře a neměl sebemenší tušení, kdo je.Tehdy se zrodil Agent bez minulosti.Tak vzniknul Bourneův mýtus.Teď stojí elitní
tajný agent Jason Bourne (Matt Damon) na prahu řešení vlastní životní hádanky a chystá se vyhlásit Bourneovo ultimátum.

Čtvrtek 25. října 2007, 19.30 hod.

KLUBOVÉ KINO - FAUNŮV LABYRINT

Mexiko, Španělsko,USA 2006, fantasy, 112 min, od 15 let, režie: Guillermo del Toro. Hrají: Ivana Baquero, Doug Jones, Sergi López, Ariadna Gil, Maribel
Verdú, Álex Angulo, Federico Luppi. Děsivý, ale krásný snímek zároveň, vytvořil jeden z nejoriginálnějších filmových autorů současnosti, Mexičan
Guillermo del Toro. Vizuálně nádherna pohádka o střetu reality a fantazie, kde se ani ty nejděsivější výtvory fantazie nevyrovnají brutalitě válečné
mašinérie. Fascinující podívaná a silný příběh o tom, že ve světě dětské fantazie se za život, čest a odvahu platí stejná cena jako ve světě dospělých. Film
získal tři Oscary za výpravu, kameru a make up, na další tři byl nominován. Na cenách BAFTA byl vyhlášen nejlepším neanglicky mluveným filmem
loňského roku, na Zlatých Glóbech byl na tuto cenu nominován.

Neděle 28. října .2007, 14.00 hod.

SVÁTEČNÍ PETANQUE OPEN

!!! NOVINKA !!!

I. ročník otevřeného turnaje O ČESKÉ SRDCE!! v Petanque.
Do souboje tříčlenných elitních týmů můžete zasáhnout také vy. Ženy, muži i děti. Kdo nepřijde, ten nevyhraje. Registrace družstev a sraz účastníků ve
13.30 hod v parku KC Beseda. Odměna pro vítěze bude sladká! Přijďte si poslechnout i české lidové písničky a si užít sváteční neděli s celou rodinou.
K dobré náladě zahraje a zazpívá lidové písničky dámské duo Aleny Nejedlé!!

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 nově na webu www.klanovickeforum.cz ; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604288076

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

program na e-mail objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život!
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