12

2008

K L Á N O V I C K Ý

XVII. ročník

zpravodaj
Klánovický listopad

V tomto
čísle najdete:

byl pestrý. Přispěla
k tomu Audience Václava Havla, pozoru-

- Mléčný automat slouží
klánovickým školákům
- Rudý pluh na golfu,
mrazivý výlet
do minulosti

hodné setkání příznivců golfu i obětaví



dobrovolní hasiči…



- Přijede Pražská
mobilní zvonohra
- Hasiči, chlouba obce




- Havlova Audience
na prknech KC Beseda



- Broučci ze školky
si krásně posvítili


Uvnitř čísla najdete in-

- Vánoce a Nový rok
v klánovickém kostele



formace nejen o tom,
co se událo, ale také

- Naši fotbalisté přezimují
na prvním místě.
Blahopřejeme!

žhavé novinky a něco



z toho, co je před námi.
Vyberte si podle svého
vkusu. Krásné Vánoce!

ZDARMA
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Editorial

Navzdory nedůtklivosti…
Vážení a milí spolubčané, toto vydání KZ je mým čtvrtým pokusem o Zpravodaj otevřený všem Klánovičákům.
Jsem si vědom toho, že narušování stereotypů vzbuzuje
u několika lidí negativní reakce. Přiznávám, že z některých
názorů, které jsem poslední dobou zaznamenal, jsem
mírně řečeno rozpačitý. Dokonce jsem vážně uvažoval,
zda má vůbec smysl jakákoliv veřejná angažovanost
a dobrovolnická práce pro obec, jestli není lepší hledět si
jen svého a neřešit, co je za vraty.
Naštěstí je v klánovickém prostředí i hodně pozitivní
energie, která je díky jejím nositelům nadějí, že střízlivost
a rozum převáží nad nedůtklivostí.
Přeji Vám klidné Vánoce a vše dobré v roce 2009!

Jiří Karban

Klánovické střípky

Nasaďte masku a přijďte!
V neděli 7. prosince (od 16 h) se v tělocvičně Beseda
koná Pohádkový rej v maskách. Program pro děti i rodiče
připravilo Mateřské centrum Klánovice. Můžete se těšit
na hry, soutěže, překvapení a nadílku od Mikuláše.
Vstupné: 40 Kč. Akci podporují: MČ Praha – Klánovice
a Nadační fond Klánovické fórum.

Mléčný automat v obležení
Žactvo Masarykovy základní školy pozitivně zareagovalo na instalování automatu na mléčné výrobky.
Novinka, která je v provozu od začátku školního roku, slaví
úspěch. „Ze začátku mlékárna nestačila automat doplňovat.
V poslední době se situace uklidnila. I tak je nutné navážet nové zboží obden,“ sdělil KZ ředitel školy Michal
Černý. Největším hitem se stalo mléko „Caffé latte“, velmi
oblíbený je také mléčný nápoj s vanilkovou příchutí. Mezi
dalšími výrobky kraluje smetanový krém „Kunínek“, žáci
si kupují zejména ten, který má kakaovou příchuť.

Zastupitelé zasednou v kině
Velmi důležité jednání klánovického zastupitelstva se
uskuteční v pondělí 15. prosince (od 18 hodin) v našem
kinosále. „V rámci zasedání mj. podám informaci o současném stavu pracovní verze připravovaného Územního
plánu hl.m.Prahy. Z důvodu předpokládaného většího
zájmu spoluobčanů se zasedání uskuteční v KC Beseda,“
sdělil KZ starosta Ladislav Hrabal. Původně měli zastupitelé
jednat v zasedací místnosti klánovického Úřadu.

Adventní podvečer v kostele
Chcete se příjemně naladit na Vánoce? Pak si zaškrtněte v kalendáři neděli 21. prosince. Od 16 hodin se
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích koná
Adventní podvečer se zpěvem, recitací a hudbou. Na pro-
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gramu budou skladby J.J. Ryby, J.S. Bacha, V. Hálka a báseň V. Renče „Popelka nazaretská“. Účinkují: Jan Kvapil,
Lenka Kvasničková, Eva Brabencová a Věra Brabencová.
Vstup volný.

Zvonohra na kolečkách
Pražská mobilní zvonohra zavítá do Klánovic v úterý
23. prosince. Od 17 do 19 hodin si jí můžete poslechnout
v prostoru před Halou starosty Hanzala. Pořadatelem je
ÚMČ Praha – Klánovice.

Nezapomeňte na bohoslužby!
Na Štědrý den začíná mše v klánovickém kostele
ve 22 hodin. V dalších dvou dnech (25. a 26.12.) je na programu od 10.30 hodin. Ve stejnou hodinu se koná i novoroční mše (1.1. 2009, svátek Matky Boží, Panny Marie).
Další informace najdete na www.jirny.farnost.cz.

Tříkrálová sbírka
V prvním lednovém týdnu proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, která je organizována Českou katolickou charitou po celé republice. I v Klánovicích se objeví tříčlenné
skupinky dětí s doprovodem. Budou mít u sebe kasičku
označenou logem „CHARITAS“ a úřední pověření. Výtěžek z této sbírky bude použit na humanitární účely.
KZ o tom informovala Miloslava Machovcová, ředitelka
Farní charity Neratovice.

Stromeček a přípitek
Starosta Ladislav Hrabal si vás dovoluje pozvat na dvě
tradiční setkání. V pátek 5.12. (od 15.30 h) se v parčíku
před Masarykovou základní školou bude rozsvěcet vánoční stromek. Paní učitelka Alena Nejedlá zazpívá
s dětmi koledy a také bude odstartována Dětská vánoční
loterie. Druhé starostovské pozvání souvisí s příchodem
nového roku. Ve čtvrtek 1.1. 2009 (od 0.30 h) se koná
Novoroční přípitek na zahradě KC Beseda.
(JK)

Stalo se...

Rudý pluh na golfu
Muži v dlouhých
kožených kabátech,
milicionáři, esenbáci,
modré košile, rudé
šátky, traktor s pluhem… Kulisy, ze kterých šel mráz po zádech. V tomto stylu si
příznivci golfu připomněli začátek 50. let.
Setkání pod názvem „VŘSR – Den poté“ se v klánovickém golfovém areálu uskutečnilo v sobotu 8. listopadu.
„Motivací k uspořádání akce byla tříletá zkušenost FGRP
a.s. spojená s poctivou a odborně fundovanou snahou ob-
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Slovo starosty

Vážení občané Klánovic,

novit část klánovické historie a historie československého
golfu obnovením části původního golfového hřiště z roku
1936, které bylo v roce
1952 z příkazu Státního úřadu pro tělesnou výchovu a sport
rozoráno a zničeno,
přičemž již v roce 1950
byl majetek tehdejšího
vlastníka (90 hektarů)
zabrán a převeden
na stát,“ uvádí se v oficiálním tiskovém prohlášení organizátorů happeningu.
Výlet do minulosti uspořádala společnost Forest Golf Resort Praha a.s. ve spolupráci s občanským sdružením ProGOLF 2005, o.s. I přes
nepřízeň počasí se akce
zúčastnily zhruba tři
stovky občanů z Klánovic a okolí. Antikomunisticky laděný happening
by se měl opakovat
i v příštích letech.
KZ, zdroj: tisková
zpráva FGRP / Foto Tomáš Hradecký

Práskání a pivo
Malou oslavou 19. výročí sametového převratu bylo představení Divadla na tahu, které
ve středu 13. listopadu vystoupilo v KC Beseda s Audiencí.
Notoricky známé představení hry Václava Havla diváky
pobavilo a snad přivedlo i k zamyšlení o minulosti, kterou
si mnozí z nás nosí stále v sobě. Obdivuhodné byly nejen herecké výkony, ale také velmi autentické kulisy, např.
tekoucí voda v umývadle. Herec Karel Beseda si nijak nezadal s legendárním Pavlem Landovským, který postavu
sládka ztvárnil v televizním nastudování. Vypít během
hodiny sedm lahví piva, z toho dvě rychle za sebou, to je
skutečně obdivuhodné. Podle zákulisních informací (režisér Andrej Krob) nebylo pivo vypité na jevišti KC Beseda
divadelní, ale opravdové, i když nealkoholické.
Martina Petráčková / Foto Jaroslav Losert

závěrem osmičkového roku přináším vánoční dárek,
podařilo se mi přeci jen získat dotaci ve výši osmi milionů
z MHMP na dokončení stavby komunikace Medinská. Mám
příslib od ředitele OMI pana Tomana, že v únoru (podle počasí) by práce mohly být zahájeny. Prosím tak ještě do této
doby o pochopení.
V rámci oslav 90. výročí založení samostatného československého státu se též uskutečnil 26.10. koncert
v KCB. Krásným zážitkem bylo vystoupení pana J. Kvapila
a pana V. Vojtěcha, harfenistky paní Z.Šolcové a jejích kolegyň. Na závěr zazpívala prvorepublikové písně Karla
Hašlera v neodolatelném podání paní A. Nejedlá za doprovodu na harmoniku paní J. Jírové. Poděkování nejen
účinkujícím, ale i organizátorům. Vracím se ještě k vlastní
oslavě 28. října před naším památníkem u kostelíčka.
Musím se přiznat, že mi vlhly oči, když nevidomá slečna
Kateřina Heráková z dětského domova zpívala. Především
když kromě Masarykovy oblíbené písně „Ach synku“ zazpívala i od Karla Hašlera „Ta naše písnička česká“. Dozvěděla se, že tato píseň mě velmi oslovuje a chtěla ji zařadit
na poslední chvíli do svého vystoupení. Jelikož však nestačila text zcela už zvládnout, vypomáhala si při zpěvu čtením pomocí Braillova slepeckého písma. Slečno Kateřino,
děkuji nejen jménem svým, bylo to nezapomenutelné.
A přeji hodně úspěchů na pěvecké akademii.
Dne 4.11. se uskutečnila v KCB vernisáž obrazů zesnulé malířky paní Hedviky Vilgusové s názvem „Příběhy
starého zákona“, které se zúčastnila řada významných
osobností. Nezůstalo však jen při projevech a krásném hudebním vystoupení kvarteta Parnas Quartet. V rámci navazující prevence v boji proti rakovině padl i závazný příslib
ředitele společnosti Onkocet Europe na poskytnutí moderního mobilního sono-přístroje paní MUDr. Jágrové.
S potěšením zjišťuji, že to, co jsem s obdivem vídal
při svých služebních cestách do Německa, se začíná stále
více objevovat i u nás. A sice, že si občané běžně sami udržují své chodníky. Vyslovuji proto poděkování všem v Klánovicích, kteří o své chodníky pečují, a prosím věřte mi, že
si toho skutečně velmi vážím. Někteří spoluobčané dokonce v zákoutí svých zahrad zakládají komposty, kam
ukládají na rok, na dva posekanou trávu, nahrabané listí
a bioodpad, a pak s tím třeba vyrovnávají trávník nebo
zkypřují záhony. Věřím, že stále více z nás si podobně jako
v západní Evropě začne brát ve větší míře podobné činnosti občansky za své.
A jelikož se nacházíme v poločase volebního období,
dovoluji si stručně rekapitulovat, co se přeci jenom za tyto
dva roky v našem politickém klánovickém klima podařilo.
Je to dokončená rekonstrukce hasičské zbrojnice za téměř
1,4 mil.Kč. Odstranění vlhkosti budovy ZŠ ve Smržovské
ul. v hodnotě 1,5 mil.Kč. Položení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Ke Kostelíčku, cca 1,8 mil.Kč. V současné době probíhá dokončení stavebních prací
na Mateřské školce s opravou plotu a nových vrat a vyčistěním jižní části pozemku v rámci dotace 1,5 mil.Kč. Pro
příští rok je k dispozici 3,8 mil.Kč na zateplení ZŠ z ope-
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račního programu Životního prostředí s příslibem MHMP
na finanční navýšení. Dále se mi podařilo získat 8 mil.Kč
na stavbu ulice Medinská, s termínem zahájení v únoru.
Přesto však je některými namítána má neúspěšnost. Kdo
však trochu vidí do pozadí dění se vyjadřuje i jinak, jako
např. zástupce magistrátu, který při slavnostním otevření
naší restaurované hasičské zbrojnice mj. uvedl: „neznám
starostu, který by se tak angažoval pro svou městskou část
za účelem získání potřebných finančních prostředků“.
A taky mě těší, že většina komisí stále pracuje jako nikdy
předtím. Že i přes různé neobvyklé přístupy úřad funguje.
Ale co též považuji za úspěch, že přes obrovské lobbistické
tlaky se mi s velkou podporou mnoha občanů daří chránit
Klánovický les. Stále však nemáme ještě zcela vyhráno
a různé aktivity příznivců golfu to jen potvrzují. Proto vážení
spoluobčané buďte všímaví. Bohužel ještě dlouho budou
platit slova známého žurnalisty pana F. Peroutky - žijeme
v době, kdy se dá koupit ledacos… Dovolím si ještě malou
glosu k mému Slovu starosty. Prosím o povšimnutí, že já
ze své funkce se ve svém slově vyjadřuji vždy k mnohým
událostem, přičemž každé věnuji většinou jen pár vět. Zatímco někteří autoři mají na jednotlivé události výrazně větší
prostor, a to bez jakékoliv obavy, že by si pan koordinátor
troufl jim příspěvek krátit.
Vážení spoluobčané, hezké Vánoce a do nového roku 2009
hodně zdraví, úspěchů, co nejvíce hezkých zážitků a více vzájemné serióznosti .. . A opět připomínám zákon naší planety
„Move it or Lose it - pohybuj se nebo prohraješ“. Vše NEJ…!

Ladislav Hrabal

Sdělení místostarosty

Sníh, led a chodníky
Blíží se zima a s ní sníh a led. Zatímco na sjezdovkách,
stráních, kluzištích a jinde přináší zima radost, na komunikacích a také na chodnících může přinést problémy
a starosti. Tedy zvlášť v případě, že se stane nehoda či úraz
a vznikne tím škoda (újma na zdraví). České právo, konkrétně
zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném
znění, činí odpovědným za schůdnost chodníku vlastníka přilehlé nemovitosti: Vlastník nemovitosti, která v zastavěném
území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací,
odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním,
náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Dovolujeme si vlastníky předmětných nemovitostí na tuto úpravu tímto způsobem upozornit a zároveň
poděkovat za součinnost a spolupráci v této oblasti.

Před deseti lety
začal klánovický boom
16. prosinec 1998. V kině Beseda jedná zastupitelstvo.
Měsíc po volbách jsou Klánovice poslední pražskou částí, která ještě nemá zvoleného starostu. Ten večer se to však
změní, jeden ze dvou kandidátů dostává minimální potřebný
počet hlasů – pět z devíti. Okamžitě poté čtyři zastupitelé

strana

4

odstupují. Protestují tím proti prvnímu zvolení pana Oldřicha
Hanzala starostou Klánovic ! Z těchto čtyř odstoupivších
se nám v poslední době připomíná svými veřejnými výstupy
zejména jeden – MUDr. Jan Jágr.
Takovýmto „nepovedeným“ úvodem tedy začalo období
největšího rozkvětu Klánovic v polistopadovém období.
Čtyři odpadlíky následovali i všichni jejich náhradníci a v červnu 1999 se proto musely konat předčasné volby. V nich však
přesvědčivě zvítězil starosta Oldřich Hanzal. Hned v prvním
roce svého starostování dosáhl rekordní výše klánovického
rozpočtu – 85 milionů korun, rozeběhla se rekonstrukce všech
školních budov, silniční sítě, výrazně postoupila výstavba
vodovodu a kanalizace. Politická a diplomatická obratnost,
citlivé a vstřícné jednání, velmi vysoké pracovní nasazení,
umění vytvořit si fungující tým spolupracovníků a osobní
skromnost, tato kombinace schopností a vlastností vedla
k zářivému úspěchu Oldřicha Hanzala v čele Klánovic a přinesla nebývalý rozvoj doslova ve všech oblastech života obce.
Vrcholem tohoto úspěšného, více než šestiletého, období
a bohužel, také doslova marathónským vítězstvím pana
starosty bylo otevření nové velkoryse pojaté sportovní haly
u školy, která dnes nese jeho jméno. Dva měsíce poté totiž
Oldřich Hanzal umírá. Na jeho práci velmi dobře navázal nový
starosta – pan Ing. Jaroslav Losert, kterému se podařilo
udržet dosavadní úroveň příjmů Klánovic a jehož téměř
dvouleté starostování vrcholilo otevřením sportovního
Nového centra Klánovic, právě v sousedství Haly starosty
Hanzala. Můžeme-li shrnout v číslech, za dvě ukončená
volební období (1998-2002, 2002-2006) objem v Klánovicích
investovaných veřejných prostředků přesáhl půl miliardy korun,
nepočítaje v to akce financované přímo jinými subjekty.
Při příležitosti tohoto desátého výročí se sluší poděkovat
všem, kteří se na tomto mimořádném rozmachu Klánovic
ve dvou již ukončených volebních obdobích, výrazným způsobem podíleli. Vedle pánů starostů Hanzala a Loserta a zastupitelů MUDr. Jaroslava Brabence, RNDr. Radana Hutha,
Ing. Marka Polického, Ing. Tomáše Rudy, Ing. Daniela
Stangla a Ing. Jany Starčevičové zaslouží jistě veřejné ocenění i pracovníci klánovického úřadu, kteří patřili k jejich
nejbližším spolupracovníkům a měli na starosti konkrétní
realizaci jednotlivých projektů a rozhodnutí. Zvlášť a jmenovitě bych rád ocenil ty zaměstnance, kteří pro Klánovice
pracovali a pracují po celých deset let, resp. více než deset
let: Petr Beneš, aut. tech., (vedoucí stavebního odboru
ÚMČ), Ing.Stanislav Dušek (tajemník), Alena Janoušková
a Lubuše Pavlíčková (referentky správního odboru).
Vážení jmenovaní a vážení další pracovníci Úřadu
městské části, rád bych Vám zároveň poděkoval za velmi
dobrou spolupráci se mnou, zástupcem klánovického
starosty, který ve své funkci působí rovněž od onoho „výročního dne“ 16. prosince 1998.
David Dušek

Názory zastupitelů

Prozíravosti je nám třeba
Dal jsem si trochu odstup od senátního volebního
klání, abych jej vyhodnotil s chladnou hlavou. Voliči rozhodli a já mám radost, že mohu jménem klánovické
ČSSD poděkovat všem občanům, kteří jak v prvním
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(131), tak i ve druhém kole (318) volili primáře z II. interní
kliniky na Bulovce MUDr. Jiřího Koskubu. Pana Koskubu
znám a musím říci, že mne velmi mrzí, že právě on se
do Senátu nedostal. Jeho svérázný, duchaplný a osobitý
charakter by jistě oživil senátní dění. Pan Koskuba se rovněž jednoznačně přihlásil k záchraně Klánovického lesa,
což považuji za nesmírně důležité. Strategií klánovické
ČSSD totiž je zapojit vrcholné politiky sociální demokracie ve prospěch tohoto tématu. Jejich osobní angažmá
a stanoviska vytvářejí svého druhu závazek jejich budoucího chování, až budou ve vládní roli na pražské či celostátní úrovni. Myslím, že je to strategie efektivní
a úspěšná. V srpnu byl v Klánovicích předseda Paroubek.
Stínový ministr životního prostředí Petržílek i stínový ministr zemědělství Hašek mají rovněž jasno. Všichni odmítají kácení lesa ve prospěch golfu. Kdybychom k těmto
politikům přidali i podporu senátora zvoleného v našem
obvodě, mohli bychom vidět budoucnost lesa zase o něco
růžověji. Bohužel se tak nestalo. Zvolen byl pan Kladívko
rozdílem 2700 hlasů. O osudu II. kola tedy mohlo rozhodnout 1350 hlasů. Věřil jsem, že před druhým kolem
podpoří starosta Hrabal primáře Koskubu a to právě
proto, že se Koskuba jasně postavil na stranu lesa. Starosta Hrabal získal v I. kole celkem 2000 hlasů (z toho
371 v Klánovicích). Jeho doporučení k „zeleným“ voličům
tedy mohlo mít důležitý význam pro výsledek II. kola. Požádat starostu Hrabala o podporu pana Koskuby před II.
kolem přijel přímo předseda klubu zastupitelů ZHMP
za ČSSD. Volební štáb klánovických zelených byl rovněž
pro a za to jim velmi děkuji. Pan starosta Hrabal však podporu Koskubovi svéhlavě odmítl. Přitom například zelení
na Praze 5 a 13 podpořili, když neprošla prof. Illnerová,
kandidáta ČSSD Witzanyho.
Všichni v Klánovicích víme, že v současné době čelí
Klánovice jisté nemilosti na pražském Magistrátu. Jejím
zřejmým důvodem je vzpurnost zastupitelů i občanů
v kauze golf. ČSSD je jediným skutečným partnerem starosty s relevantní politickou váhou ve věci ochrany lesa
a to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém horizontu. Každému je dnes zřejmé, že ČSSD je jedinou silou, která je
schopna ODS na vládní i pražské úrovni zastínit. S kým
tedy chce pan starosta Hrabal spolupracovat při rozvoji
Klánovic a ochraně lesa? Jeho neschopnost spolupracovat ať již se svými místostarosty, vedením a pracovníky
úřadu, zastupiteli, politickými partnery či protivníky vede
jen a jen do izolace. Bohužel nejen jeho osoby, ale rovněž
celých Klánovic. Prozíravosti a jasné mysli je nám třeba.
Petr Kubíček, zastupitel za ČSSD

Informace z Úřadu městské části

Kancelář pro zemní plyn
Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s.
bude přistavena v pondělí 15. prosince (9-11.30 hod)
na parkovišti u Haly starosty Hanzala. Občanům poskytuje
mj. zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu,
dále změny smluvního vztahu, převzetí reklamace, výměnu
plynoměru a informací o dodávce plynu.
Kontakty: 267 175 174 a 267 175 202.
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Blahopřání našim jubilantům
V prosinci se dožívají významného životního
jubilea tito naši spoluobčané:

Ivanka Fronová
Eva Vilímková
Taťána Zikmundová
Miroslav Houžvička
Aleš Pazelt
V lednu 2009 se dožívají
významného životního
jubilea tito naši spoluobčané:

Ludmila Čížková
Dezider Ilko
Josef Kadeřábek
Josef Zyka
Přejeme jim mnoho šťastných let!
Připravila Zuzana Dörflerová

Granty pro volný čas
Stejně jako v minulých letech budou vyhlášeny granty
pro rok 2009 na projekty obecně prospěšné, nekomerční
a neziskové činnosti. Především na volnočasové aktivity
mládeže a seniorů. Předpokládá se, že celková uvolněná
částka naší Městskou částí bude odsouhlasena na prosincovém zasedání ZMČ (15. 9.), a že její výše bude
obdobná jako pro letošní rok. Další informace budou
k dispozici po 20. 12. 2008 na webových stránkách
úřadu, respektive po tomto termínu bude možné příslušné žádosti si i na našem úřadě vyzvednout. Termín
pro předložení žádostí: do 31. 1. 2009.
Ladislav Hrabal, starosta

Nový kontejner
a dlouhé větve
E-BOX JE TU PRO VÁS!
Na našem Úřadě byl instalován
E-box, je do něj možné odkládat
drobné elektrospotřebiče, např.
vysloužilé kalkulačky, mobilní
telefony, drobné počítačové vybavení. Speciální kontejner je
přístupný v úředních hodinách.

CO PŘEKÁŽÍ ZA PLOTEM? Žádáme občany, na jejichž pozemcích přesahují větve
přes plot, aby je odstranili z důvodů růstu v prostoru osvětlení a též z nemožnosti upravovat veřejné prostranství.
Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.
Alena Janoušková
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Stavební úpravy ve školce
O tom, co se letos podařilo vybudovat v klánovické
školce, jsme si povídali s vedoucím stavebního odboru
ÚMČ Petrem Benešem, aut.tech. V rozsahu prostředků,
poskytnutých Magistrátem, probíhaly změny exteriérů –
bylo vybudováno venkovní schodiště a zpevněné plochy,
došlo také na rozšíření hrací zahrady, úpravy zeleně
a opravy oplocení. Byla zahájena příprava na dokončení
zateplení původní budovy a stavbu další hrací místnosti
v podkroví. Všichni zainteresovaní pracovníci doufají, že
v příštím roce bude poskytnuta další část dlouhodobě
žádaných prostředků tak, aby dostavba a rekonstrukce
Mateřské školy mohla být dokončena.
Tomáš Ruda

Za pejsky se platí!
Přinášíme vám informace o poplatcích za psy.
Ostatně – Vánoce se blíží a leckde se možná objeví i nový
člen rodiny. Proto připomínáme, že za psa chovaného
v bytovkách zaplatí majitel 1500 Kč za rok. Za druhého
psa ten samý majitel zaplatí už 2250 Kč (tento poplatek je
možné rozdělit do dvou splátek, a to do 31. 3 a 31. 8.).
Za psa chovaného v rodinném domě zaplatí majitel 300 Kč za rok. Za druhého psa ten samý majitel zaplatí už 600 Kč. Jestliže majitel psa pobírá invalidní,
starobní, sirotčí, vdovský či vdovecký důchod, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, zaplatí 200 Kč za rok, za druhého
a dalšího psa 300 Kč. Tyto částky platí i pro psy chované
v bytovkách.
Kdo je od poplatků osvobozen? Majitelé psů převzatých z útulků (na území Prahy) po dobu dvou let od převzetí. Služební psi sloužící Policii ČR a Městské policii,
speciálně vycvičení záchranářští a lavinoví psi (pokud
majitelé těchto psů vlastní osvědčení). Majitel očipovaného psa, který se přihlásí do evidence chovatelů psů
v souladu s vyhláškou. Na toto osvobození má poplatník
nárok ve dvou po sobě jdoucích letech.
Každý majitel psa chovaného na území Prahy je
povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců,
trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému EU, nebo tetováním. Označení psa
mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař
a tetování odborně způsobilá osoba. Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, nebo odborně způsobilé
osoby, která provedla tetování psa, si chovatel k doložení
trvalého označení vyžádá potvrzení o označení psa, na
němž je uvedeno číslo mikročipu nebo vytetované číslo.
U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu. Označování psů se provádí
na náklady jejich chovatelů.
Poplatky se platí v hotovosti na ÚMČ. Pokud nemůžete přijít, zavolejte na tel: 281 960 216, na Vaši
žádost Vám zašleme složenku. Poplatek se platí do 31. 3.
každého roku.
Zdroj: Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy o místním
poplatku ze psů ve znění vyhlášky č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy ze dne
21. 10. 2004 s datem účinnosti 1. 1. 2005.

Zuzana Dörflerová
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Místní knihovna

Vážení čtenáři!
Ve dnech 27. 12. až 31. 12. bude Knihovna z důvodů
čerpání dovolené uzavřena. Zamýšlenou četbu si můžete
přijít vypůjčit do 22. 12. Přejeme vám příjemné prožití
vánočních svátků a šťastný rok 2009.
Jitka Frýdmanová

Mateřské centrum

Úpravy a tanec
Mateřské centrum Klánovice bude letos otevřeno jen
do 12. prosince. Pak bychom chtěli za pomoci odborníků
zlepšit prostředí naší herny. Otevřeno bude až v novém
roce - 5. ledna. Děkujeme všem, kteří na zmíněné úpravy
přispěli (Vévodovi, Brýdlovi, Růžičkovi, Sejkorovi, Kubátovi,
p. Kubíčková, p. Feixová, p.Jakešová).
Břišní tance v tělocvičně si pochvaluje řada maminek,
některé však nemohou večer, a tak je pro ně připraven
další kurz od 8.ledna (od 9 h v prostorách MC Klánovice).
V tomto dni se zájemkyně mohou přihlásit a shlédnout
ukázkovou hodinu. Maminky mají možnost účastnit se
tohoto programu i s malými dětmi. Děti najdou spoustu
hraček a možná i prvního kamaráda. Informace na tel.
775 272 515 (dopolední kurzy) a 604 315 231 (večerní
kurzy). Všem maminkám a jejich rodinám, všem příznivcům MC, zastupitelům městské části a panu starostovi
přejeme krásné adventní období, radostné prožití vánočních svátků a šťastné vkročení do nového roku.
Děkujeme za důvěru a podporu. Těšíme se na další
společný rok.
Jitka Dlasková

Školní sloupek

Vylévání dítěte s vaničkou
Zhruba před dvanácti lety se naše škola připojila k tzv.
„reformnímu“ křídlu české pedagogiky. V té době a v tomto
prostředí jsem se setkal také s lidmi, kteří zcela odmítali
jakékoli tradiční postupy. Tito lidé měli pocit, že učitelé
nemají vést děti k tomu, aby se cokoli učily, cokoli si pamatovaly – všechny informace si přece mohou vyhledat.
Naše škola tento extrémní přístup nikdy nepřijala. Nikdy
jsme nesouhlasili ani s názorem, že před rokem 1989
bylo v českém školství všechno špatně. Učivo typu malé
násobilky nebo tzv. vyjmenovaných slov se podle nás
děti prostě nějak naučit musí.
Uběhlo pár let a na ministerstvu školství se k moci
dostali osvícení lidé, kteří chápali, že české školství potřebuje změnu. Znali výsledky mezinárodních průzkumů,
dobře viděli slabiny českého vzdělávání, a naordinovali
tedy školám reformu. Bohužel shora a bez větší diskuze.
Na jejich obranu ovšem musím říct, že se tuto diskuzi
poctivě snažili několik let rozpoutat, nicméně utahaný
český učitel prostě (pochopitelně) neměl chuť po práci
ještě studovat stohy dokumentů, aby se k celé věci mohl
vyjádřit. Takže teprve nyní mnohým lidem dochází, co se
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vlastně děje, a najednou začínají bít na poplach: Reforma
ničí české vzdělávání! Rámcový vzdělávací program
předpokládá, že české děti jsou dementní! Zabraňme
úpadku českého školství! Vraťme se k tradiční škole!
Tak jako tehdy mám opět pocit, že je s vaničkou vyléváno i dítě, tentokrát z opačného „tábora“. Kritici reformy
zcela pomíjejí fakt, že české školství na tom v některých
ohledech skutečně nebylo dobře a že prostě nějaká reforma přijít musela. Že dnešní děti nejsou jiné, protože
se nyní učí jinak (to by za ty dva roky ani nestihly), ale že
se děti musí učit jinak, protože jsou prostě jiné!!! Jiná je
rodina, jiná je společnost. Každé malé dítě dnes ví, nebo
aspoň tuší, co je to mobil, internet, demokracie, bohužel
také telenovela, porno nebo drogy. Paní učitelka už není
svatá a nemá vždycky pravdu (to byl jistě nesmysl), ale
pro mnoho rodin má naopak status jakési služky, která
bude skákat, jak my budeme pískat. Uvědomují si kritici,
že ortodoxně tradiční škola by dnes prostě neměla šanci?
Možná ve skutečnosti ano, ale když ono se tak pěkně nezávazně kritizuje…
Jistě, kritizujme konkrétní věci. Snažme se je napravit. Nepodléhejme ovšem fanatickým výkřikům typu
„Všechno je špatně!“ Ani ve školství, ani jinde. To, co by
mělo vždycky zvítězit, je dostatečný nadhled, chladná
hlava a zdravý selský rozum.
Michal Černý, ředitel Masarykovy ZŠ Klánovice,
e-mail: cerny@zs-kl.cz

Spolky

Broučci si posvítili
Ve čtvrtek 13. 11. pozval Spolek
přátel klánovické školky (SPKŠ)
všechny malé „broučky a berušky“
na lampionový průvod. Výbor SPKŠ
byl velmi potěšen velkým zájmem
o tuto tradiční akci. Letos jsme zaznamenali rekordní účast: kolem 170
dětí! Sraz byl v parku před Halou,
pokračovali jsme ulicí V Pátém
ke kostelíčku. Zde na malé Broučky
čekalo překvapení. Velmi příjemnou
atmosféru navodil pan Vojtěch se svou harmonikou. Děti
si zazpívaly několik písniček a rozloučily se s broučky před
zimou. Výbor SPKŠ děkuje dobrovolným tatínkům za jejich pomoc při přípravě průvodu. Další informace o naší činnosti najdete na www.msklanovice.cz.
Kateřina Kašparová (kráceno)

O národním klenotu
Na schůzce CLUBU 2002 (11. listopadu) nám náš
častý host, prof. Libor Pátý, vylíčil historii vzniku jedinečného díla – Ottova slovníku naučného. Jeho příběh začíná v 80. letech 19. století. Vydavatel a vlastenec Jan Otto,
který zbohatl na vydávání českých překladů děl světové
literatury ve velkých nákladech a v levném provedení, se
rozhodl investovat část svých prostředků do tvorby abecedně uspořádaného přehledu všech tehdejších vědomostí.
Na přípravě díla pracovalo posléze mnoho znalců z jed-
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notlivých oborů (často
z pocitu vlastenectví
bez nároku na honorář). Prvním redaktorem slovníku byl
T. G. Masaryk. Po šesti letech práce vyšel
v r. 1888 první díl, celkem bylo až do roku
1904 vydáno 28 knih. Vedle slovníku vydával Jan Otto i oborové encyklopedie a velký atlas.
Ve 20. letech 20. století začaly vycházet ještě další
díly tzv. dodatků, které rozšířily původní encyklopedii
o nové poznatky i skutečnosti. Tento cyklus však nebyl dokončen, jeho vydávání bylo zastaveno v r. 1943 po 12 dílech u písmene V. Ottův slovník byl po roce 1990 vydán
v reedici. Přestože dnes v době internetu a elektronického
předávání i zpracovávání informací nemůže tištěná kniha
shrnovat aktuálně nejnovější údaje, představuje Ottův
slovník významné svědectví o době svého vzniku i o mužích, kteří stáli kolem jeho kolébky.
Poslední letošní schůzkou Clubu 2002 bude předvánoční hudební setkání 16. prosince od 18 hodin
v Místní knihovně, které – jak se již stalo tradicí - připraví
spolu se svým synem pan Jiří Suchánek.
Tomáš Ruda/Foto Jaroslav Losert

Svaz tělesně postižených
Společně s ostatními místními organizacemi Prahy 9
jsme se zúčastnili všech rekondičních a ozdravných
pobytů a dalších akcí. Byl to především pobyt v Jánských
a Mariánských Lázních, dále v Pískách u Křivoklátu.
I když se těchto pobytů zúčastňuje (díky sponzorským
darům) stále větší počet členů, všechny naše akce proběhly bez jakýchkoliv rušivých příhod, všichni jsme se vždy
vrátili s vylepšenou náladou a větším elánem do života.
Mimo tyto pobyty jsme zorganizovali několik vycházek po Praze. Prohlídku Senátu, Poslanecké sněmovny
a Lidového domu. Vše vždy s výkladem. Úspěch měla
i hromadná návštěva výstavy „Zapomenuté obrazy“
v Muzeu hl.m.Prahy. Každé pondělí probíhá pravidelné
cvičení v našem klubu, jedenkrát měsíčně máme vždy zajímavé přednášky – nejen o problémech zdravotních
(MUDr. Karbanová, MUDr. Jágrová) nebo o potřebě pečovatelské služby (Charita Neratovice), ale i témata historická (Dr.Karkulová – historie Velikonoc). Naposledy nás
navštivili dva starostové: pan Ing. Hrabal (před volbami)
i starosta Sboru dobrovolných hasičů pan Václav Musil.
Besedy jsou vždy bohatě navštívené a sledované s velkým zájmem. Realizovali jsme i dva jednodenní výlety
a pravidelně navštěvujeme různá divadelní představení.
Letošní akce zakončíme opět „Adventem“ , společným
posezením s programem, akce se zúčastňují všechny
organizace Prahy 9, včetně vozíčkářů.
Při organizování veškeré činnosti se zapojuje nejen
náš klánovický výbor, ale i zástupci ostatních místních organizací a nesmíme zapomenout i na finanční podporu
MČ Praha - Klánovice, tak i všech sponzorů. Všem těmto
nadšencům (neb je to práce zcela dobrovolná, hodnocená pouze pocitem způsobené radosti) tímto děkuji

Klánovický zpravodaj

12

XVII. ročník

nejen jako zástupce obvodního výboru, ale i jako předseda místní organizace. Všem našim členům přeji hezké,
klidné prožití Vánoc a hlavně zdraví do nového roku.
Olga Paplhamová

Setkání klánovických rybářů
Výroční členská schůze MS Klánovice se koná v sobotu 17. ledna 2009 v restauraci Na Blatově (Újezd nad
Lesy). Zahájení ve 14 hodin. Výdej povolenek ve 12 hod
(pro mládež) a ve 13 hod (pro dospělé). Na schůzi je poslední možnost k odevzdání Výkazu úlovků za rok 2008.
Po skončení jednání bude probíhat další výdej povolenek.
Výbor MO-Žižkov II. a výbor MS-Klánovce přeje všem
příznivcům rybaření krásné prožití vánočních svátků,
stálé zdraví a mnoho hezkých zážitků od vody v roce
2009. „Petrův zdar!“.
KZ, zdroj: tisková zpráva MO ČRS Žižkov II

Hasiči

Chlouba naší obce
Ještě nestačil oschnout podpis pana ministra Langera na plaketě, kterou byla odměněna Výjezdová jednotka
za pomoc při hašení Průmyslového paláce v Holešovicích
a naši hasiči zasahovali v Praze podruhé. V televizním
záběru se objevila klánovická Tatra, jak dováží vodu
na hašení vietnamské tržnice v Libuši. U vozu, který vyjel
na pomoc na požádání Hasičského záchranného sboru
hl. m. Prahy, se vystřídaly dvě posádky. Važme si, že
na všechnu, i odbornou činnost včetně údržby techniky, členové výjezdové jednotky obětují svůj volný čas, um a dovednost. Važme si jich, pro nezištnou snahu pomáhat všem
v nouzi nejvyšší a poděkujme jim tak, jako za prvý zásah
poděkoval dopisem veliteli výjezdové jednotky pan primátor
MUDr. Pavel Bém. Přejme panu Huserovi
a jednotce hodně úspěchů ve výcviku, péči
o techniku a nám všem
– co nejméně krizových
situací.
Jaroslav Losert
Foto archiv SDH
)

Z hasičského zápisníku

strana

8

Jeden z nejsložitějších
požárů
v Praze
vypukl
6.11. 2008 v 0.30
hod. v Praze – Písnici, v tržnici SAPA.
Naše jednotka byla
vyslána k požáru
před 7. hodinou
a vyjela s vozidlem
CAS 32 Tatra 148
v 7.00 z Klánovic. Na místě zásahu prováděla dodávku vody
pro zásah. Jen naše jednotka navozila v době od 7.35 h,
kdy dorazila
k místu zásahu, do 0.10
následujícího
dne 136 m 3
vody. Vozidlo
CAS 25 Liaz K
bylo v té době
v opravě.

Pavel Jaroš

Přání občanům Klánovic
Vážení občané, dovolte mi, abych jménem svým
a jménem Sboru dobrovolných hasičů Klánovice Vám
popřál klidné a radostné Vánoce a štastný nový rok 2009.
Václav Musil, Starosta SDH

Kulturní pořady

Koncert mladých muzikantů
Základní umělecká škola (Učňovská 1, P-9) vás zve
na vánoční koncert žáků z poboček Újezd nad Lesy
a Klánovice. Koná se v pondělí 15. prosince (od 18 hod)
v sále Masarykovy ZŠ v Újezdě, zúčastní se ho 30 vybraných žáků prvního až třetího ročníku základního studia.
Ostatní žáci budou vystupovat na interních koncertech,
v KC Beseda 8. a 11.12. (více v programu KCB na zadní
straně tohoto vydání).
KZ, zdroj: tisková zpráva ZUŠ

Dětská vánoční hra
Holky a kluci, kteří chodí na náboženství do ZŠ
Klánovice a na faru v Kolodějích, zahrají vánoční hru.
Představení v KC Beseda se koná v neděli 14.prosince
od 16 hodin. Společně s dětmi se budeme letos účastnit
„už x-té konference o nápravě člověka“. Nebešťanstvo,
které se k této konferenci v nebi sejde (a my v sále také),
bude rokovat o člověku, jeho významu, proč byl stvořen
a jak by se dal „napravit“. Postupně se tak projde několik
starozákonních příběhů, ve kterých se ukazuje, že každý
člověk nakonec podléhá pokušení a není nikdo, kdo by byl
vůči němu naprosto rezistentní. Nebešťané nakonec dospějí k tomu, že na svět by se měl poslat někdo docela
jiný – mesiáš – a tak přemýšlejí, kdo by se jím měl stát…

Klánovický zpravodaj
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Ve hře s písničkami vystoupí 47 dětí, které ji nacvičily pod
vedením Lenky Kvasničkové. V doprovodu písní zazní
housle Jana Kvapila a kytara Jany Zamazalové.
Bohuslava Gabrielová (kráceno)

Kulturní centrum Beseda

Kavárna pod novou taktovkou
Od listopadu vídáme
za barovým pultem kinokavárny KC Beseda novou tvář
– patří Matyáši Nádassymu,
který je jejím novým nájemníkem. Položili jsme mu tedy
několik otázek.
Co vás přivedlo k nám
do Klánovic?
Vlastně přítel ze studií Jan Nejedlý (spisovatel, novinář
a organizátor Klánovických svařáků, pozn. redakce), se
kterým jsme společně tady v Klánovicích organizovali
v létě dětské odpoledne při příležitosti zahájení výstavy
Attily Gála. Ale moje první působení v Klánovicích je poněkud staršího data. Při studiu na vysoké škole jsem zároveň pracoval v kavárně Divadla v Řeznické a k tomu
bylo zapotřebí absolvovat obor kuchař – číšník zde v klánovickém učilišti.
Tím jste zároveň zodpověděl moji druhou otázku
- jaké máte zkušenosti s provozováním kavárny.
Tak tedy jinou - co je vlastně vaší profesí?
Vystudoval jsem maďarštinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy – nutno podotknout, že díky otci, který pochází z Maďarska, jsem pro tento obor měl řekněme jisté
předpoklady. Překládání a tlumočnictví se ale věnuji pouze
okrajově. Po škole jsem mimo jiné pracoval v Maďarském
kulturním středisku v Praze jako knihovník, který se však
podílel i na jeho programové náplni. Celý život se vlastně
pohybuji v kulturní sféře – spolupracuji s filmovou společností, překládám televizní pořady, rád organizuji různé
akce. Také miluju hudbu a hraju na bicí.
Proč tedy právě klánovická kavárna?
Vážím si obětavosti lidí, kteří věnují svůj čas a energii provozování tohoto kulturního centra. Je to krásné místo,
výborně vybavené a mělo by se plně využívat. Nepřišel
jsem do Klánovic pouze jako kavárník, mám ambici přispět k rozšíření místní kulturní nabídky.
Co tady hodláte změnit?
Tato kavárna by se neměla stát pivnicí, proto se zde také
nekouří, ale skutečným kulturním centrem, místem setkávání lidí zajímajících se o kulturu a dění. Denně je tu
k dispozici čerstvý tisk, chystáme nabídku knižních novinek.
Potěší nás každý, kdo si dá třeba jen čaj a celé hodiny tu
proklábosí. Kavárna by se měla stát jakýmsi doplňkem kulturní služby a rádi uvítáme každého, kdo za námi přijde
s vlastním nápadem. Například mnozí z nás mají doma
staré desky, ale již nefunkční gramofon. Tak ať si je přijdou
přehrát k nám třeba při kafíčku. Důležitá je také kvalita nabízeného sortimentu. Přijďte se podívat.
Martina Petráčková (kráceno)
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Lukyho folkový čaj 5
Soňa Jányová (brněnská herečka a finalistka
slovenské show Elán je
Elán) v doprovodu klavíristky Dady Klementové
a basisty Vítka Šujana
přiblížíla tvorbu J.Skácela
a M.Rúfusa v dílkách inspirovaných šansonem,
jazzem i minimalistickou hudbou. Druhým protagonistou
pořadu byl Martin Rous, zakladatel legendární skupiny
Sluníčko, kapelník a tvůrce repertoáru skupiny Šantí a v posledních dvou letech také vítěz
soutěže Porta v kategorii písničkář. Součástí programu byl křest
výtvarné knihy Vánoční inspirace
Markéty Lukáčové.
KZ / Foto Jaroslav Losert

Z publika

Dekadentní večírek
Stálicí programu KC Beseda se stal
„Klánovický svařák“ - hudebně-literární
kavárna, do které zve autor pořadu Jan
Nejedlý literáty, hudebníky, zajímavé
hosty a talenty. Dne 10.11. 2008 jsme
si mohli vyslechnout dekadentní verše
J. H. Krchovského, kterého doprovodila
harmonikářka, pianistka a herečka
Terezie Palková. Duševně jsem se
tedy připravila na pesimistickou náladu
a pocity zmaru, a tak mě příjemně překvapilo zjištění, že i v těch nejmorbidnějších básních vystrkoval růžky humor.
Samozřejmě černý. Pro ty diváky,
na které bylo temné dekadence příliš a komu chmury
z mysli nezahnalo ani dobré černé (též stylové) pivo, byly
osvěžením verše tragicky zesnulého klánovického básníka
Jáchyma Jelínka ve vynikajícím podání J. Nejedlého (námi
diváky po pořadu přezdívaném „klánovický Cimrman“). Myslím si, že i tentokrát Svařák dostál svému mottu:
KVALITNÍ SUROVINA POTŘEBUJE
NEOBYČEJNÉ OCHUCENÍ… Bylo
to neobyčejné. Těším se na příště.
Helena Černochová (kráceno)
Foto Jaroslav Losert

Sociální služby

Potřebujete podporu či radu?
Obraťte se na poradenský servis, který Vám pomůže
v nepříznivé životní situaci (ztráta zaměstnání, právní problematika, problémy s bydlením, v rodině aj.). Služba je
ze zákona poskytovaná zdarma a využít ji můžete i ano-
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nymně. Kontaktovat nás můžete na tel. 739 491 633 nebo
e-mailem: vera@neposeda.org. Pokud nemáte přístup
k telefonu ani k internetu, najdete nás každé pondělí
od 9.30 do 11.30 na ÚMČ Praha – Klánovice.
Věra Jílková (kráceno)

Na návštěvě

Předvánoční Dětský domov
Již déle než šest let děti z tanečního kroužku klánovického Dětského domova pravidelně vystupují při slavnostních příležitostech – namátkou připomeňme otevírání
školního hřiště nebo naposledy oslavu 90. výročí vzniku
Československa, kde vedle tanečnic všechny přítomné
uchvátil zpěv nevidomé Kateřiny Herákové. V předvánočním
čase, kdy by si lidé měli být navzájem blíže, jsme se
za nimi do Dětského domova vypravili.
Dívky nacvičují pod vedením vychovatelky paní
Blanky Štálové, repertoár jim připravuje jiná „teta“ Lucka.
Vedle vystupování v Klánovicích účinkují také na akcích
svých sponzorských firem, které pro ně na oplátku pořádají rekreační pobyty i sportovní programy. Na soutěži
dětských domovů zvítězily loni tanečnice se svým flamengem a Katka Heráková v sólovém zpěvu. Paní Štálová si
pochvaluje spolupráci s naší radnicí, k níž položil základy
bývalý starosta Oldřich Hanzal, který byl rovněž předsedou nadačního fondu „Kdo si hraje, nezlobí“. Po jeho
smrti zastupuje úřad městské části v nadaci paní Libuše
Pavlíčková.
Jak již bylo řečeno, zaslouženou pozornost si svým
vystoupením na oslavě 28. října získala Katka Heráková
– nejen krásným zpěvem, ale i tím, že ještě ne zcela naučený text při zpěvu kontrolovala ze záznamu v Braillově
písmu. Katce je 16 let, v klánovickém Domově pobývá
osm let, je žákyní Speciální školy Jaroslava Ježka
v Praze 1, kde přes týden bydlí na internátě, do Klánovic
se vrací vždy na víkend. Od malička viděla velmi špatně,
asi v šesti letech zcela oslepla. Hudba je její velkou láskou, chtěla by se jí nadále věnovat. Vedle zpěvu hraje
i na klavír, zkoušela to i na příčnou flétnu. Ve škole zpívá
ve sboru, moc ráda také hudbu poslouchá. K jejím nejoblíbenějším skladatelům patří Vivaldi a Bach. Jak už to
někdy bývá, dostala v absolutním sluchu alespoň malou
náhradu toho, co jí bylo odepřeno vidět. Když třeba slyší,
jak se rozbije sklenice, ví jasně: tohle bylo „c“. Základem
výuky na škole bylo zvládnutí Braillova písma. Jako průpravu žáci přebírali jemné korálky, aby co nejlépe rozvinuli
cit v konečcích prstů. Vedle čtení se pak také učí psát
na speciálních strojích, které vytvářejí záznam v Braillově
písmu, takže si z ostatních předmětů mohou dělat poznámky. Velikou pomocí jsou pro děti počítače s připojením k internetu a s hlasovým výstupem - získají tak
informace, k nimž by se jinak jen obtížně dostaly. Katka
zmínila také své vánoční přání – chtěla by dostat speciální
mobil, který předčítá nahlas došlé zprávy.
Na závěr našeho povídání zazpívala Kačenka krásným hlasem vánoční koledu – z Dětského domova jsem
odcházel s pocitem pokory i díků za tohle krásné předvánoční setkání.
Tomáš Ruda
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Sport

Fotbalisté myslí na postup
A-mužstvo FK Klánovice (na snímku) se po třinácti
zápasech usadilo na prvním místě tabulky I.B třídy. V závěrečných kolech podzimní části se postupně střetlo se
čtyřmi rezervními týmy. Nejprve prohrálo doma s Horními
Měcholupy 1:2, poté vyhrálo v Újezdě n.L. 3:2, na půdě
Tempa dokonce 5:2 a závěr zvládlo na domácím hřišti
proti Meteoru - 1:0. Klánovičtí získali celkem 28 bodů,
druhý Slovan Bohnice má o tři body méně. B-mužstvo si
ve III.třídě vedlo nad očekávání dobře a překvapivě patří
k týmům, kterého mohou na jaře zasáhnout do bojů o postup do vyšší soutěže. V závěrečných kolech naše rezerva
pilně sbírala body – doma s Radlicemi 1:1, v Točné 1:0,
ve Vinoři 2:1 a nakonec doma s béčkem Nuslí 1:1. Naše
rezerva je v podzimní tabulce s 22 body čtvrtá, vedoucí
Junior C má o čtyři body více.
Dorostenci v I.třídě zdolali venku Řeporyje 1:0, pak
dvakrát doma odevzdali body Tempu 1:4 a Radotínu 2:7.
Tečku za podzimní částí soutěže udělali na hřišti Loko Vltavín, odkud si přivezli debakl 0:8. V tabulce jsou s 9 body
na 11.příčce (ze 14 účastníků), od chvostu je dělí čtyři
body. Starší žáci (I.třída) prohráli venku s béčkem Střešovic 0:3, doma s Aritmou 2:4, poté uhráli remízu 2:2
v Ďáblicích a v posledním podzimním kole doma porazili
Union Žižkov 2:0. Se 7 body jsou na 10.místě tabulky
(z 12 účastníků), od posledních Ďáblic je dělí čtyři body.
Mladší žáci (II.třída) prohráli dvakrát venku – s PSK
Unionem 2:3 a s lídrem soutěže, béčkem Admiry 2:13.
Doma si však poradili s Viktorií Žižkov 3:2, když dokázali
zvrátit nepříznivý stav. V tabulce jsou s 9 body na 8.místě
(z 12 týmů), od poslední Viktorky je dělí čtyři body. Starší
přípravka Mini 10 ve II. třídě vyhrála nejprve v Třeboradicích 5:1 a v závěrečném podzimním kole převálcovala
doma Koloděje 10:0. V tabulce jsou naši kluci s 24 body
na třetím místě, přičemž na vedoucí Háje ztrácejí pouhé
dva body. Mladší přípravka Mini 8 ve II. třídě vyhrála v
Běchovicích 3:1, doma podlehla vedoucímu Loko Vltavín
0:8, s Točnou prohrála jen těsně 1:2 a v posledním podzimním utkání vyhrála v Hostivaři 9:0! Po polovině soutěže je s 15 body na 6.místě (z 12 týmů), na suveréna
tabulky Loko Vltavín ztrácí osmnáct bodů. Více informaci
najdete na www.fkklanovice.cz, na tomto webu je také videogalerie, kde si můžete přehrát několik gólových situací.

JK / Foto FK Klánovice
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Adventní výzva

Hledáme pěstouny!
Všude žijí dobří lidé, proto je tato výzva věnovaná
i občanům Klánovic. Pěstouni mají ve společnosti výjimečnou a cennou roli, protože poskytují domovy a péči
opuštěným, ohroženým a potřebným dětem, které nemohou jít do adopce. Děti v pěstounské péči mohou být
ve věkovém rozmezí od miminka až do dospělosti. V péči
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mohou být samy nebo se svými sourozenci. Všechny
ale potřebují někoho, kdo by se o ně staral, kdo dokáže
pochopit, odkud přicházejí; někoho, kdo tu je pro ně.
Nestátní organizace Natama hledá lidi, kteří jsou
vřelí, laskaví a otevření, a mají čas i trpělivost a hlavně
chuť starat se o děti a mladé lidi. Pěstouny se mohou
stát jednotlivci, stejně tak vítáme volně spolu žijící páry
i manželské dvojice. Zavoláním do Natamy vám nevzniká žádný závazek, získáte řadu důležitých informací.
Tel: 222 733 307, e-mail: info@natama.cz.
KZ / zdroj: tisková zpráva Natamy

Příští vydání KZ č.1-2/2009 k Vám doputuje začátkem února!
Inzerci na příští rok přijímáme už nyní. Kontaktujte nás!
Z redakční schránky

Koncert u sousedů
Populární klánovický dětský sbor CLAIRETON CHORALE (pod vedením Světlany Tvrzické) zve všechny své
příznivce na předvánoční koncert do Horních Počernic.
Vystoupení se koná v neděli 14. prosince (od 18 hodin)
(KZ)
v hornopočernickém Divadle.

Přání ze školky
Kolektiv Mateřské školy v Klánovicích Vám přeje
krásné Vánoce, plné pohody, porozumění, harmonie
a lásky. Ať se vám v příštích dnech vyplní nejedno přání!
Do nového roku 2009 přejeme hodně zdraví, štěstí
a životního optimismu! Zároveň děkujeme všem rodičům,
sponzorům a zřizovateli za spolupráci v letošním roce.

Ilona Grešková

Děkujeme za přednášky!
Placená inzerce
HOSTEL SOLTAN, Šestajovice, Revoluční 715
NOVĚ POSTAVENÁ UBYTOVNA Cena za osobu
a den: 175 Kč/týden a déle, 200 Kč/ 4 -7 dní, 220 Kč/1-3
dny (+ 50 Kč za koupelnu na 1 osobu za den). Kapacita
28 osob: 2x2, 6x4. Samostatné sprchy, společné: kuchyně, DVD, TV, SAT, internet zdarma, parkování na pozemku, kamerový systém, recepce non-stop.
www.hostelsoltan.cz, tel. 608 770 132

STAVBY NA KLÍČ
REKONSTRUKCE
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
MALOVÁNÍ
TEL : 775 555 584

Velké poděkování patří MUDr. Haně Karbanové.
Pro členy Svazu tělesně postižených a seniory v Klánovicích připravila dvě skvělé přednášky (o demenci
a depresích). Vyprávění paní doktorky bylo pro nás starší
nejen zábavné, ale hlavně velmi poučné. Těšíme se, že
si na nás najde čas i v roce 2009. Je důležité vědět, co
dělat, aby se nám takové nemoci vyhýbaly, nebo abychom věděli, jak je oddalovat a v neposlední řadě - jak
s nimi žít.

Věra Houžvičková

HLEDÁM UBYTOVÁNÍ
PRO 2 OSOBY
NA DELŠÍ DOBU

TEL : 775 555 584

ZÁMEČNÍKY PRO INTERIÉROVOU

RICHARD KRAFT

A EXTERIÉROVOU VÝROBU + MONTÁŽ SKLA

OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA II
Kolbenova 5a, 190 00 Praha 9-Vysočany
Tel.: + 420 284 011 561
PRIVAT:
Slavětínská 14, 190 14 Praha 9
Mobil: + 420 737 761 502

PŘIJME FIRMA V ŠESTAJOVICÍCH
TEL: 281 960 425, PO 15 HOD. 602 320 993

pojišťovací poradce
Allianz pojišťovny, a.s.

Klánovický zpravodaj
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Ošetřování a kácení stromů
www.osetrovani-stromu.cz
- ošetřování a kácení stromů pomocí
lanové techniky (plošiny)
- frézování pařezů, odvoz a likvidace
- navrhování a zakládání zahrad
- posuzování zdravotních a statických
poměrů stromů
- kompletní údržba zeleně a péče
o travnaté plochy
- výsadba a tvarování zeleně

Ing. Lukáš Adámek
tel.: +420 724 857430
e-mail: adamek@osetrovani-stromu.cz
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KURZY ANGLIČTINY A PRÁCE NA PC V BĚCHOVICÍCH
Otevíráme druhý semestr kurzů angličtiny- začátečníci,
mírně pokročilí, pokročilí, konverzace s rodilým mluvčím
a kurz základů práce na počítači.
Výuka probíhá v malých skupinách. Příznivé ceny.
Zahájení kurzů: únor 2009.
Více informací na www.neposeda.org/vpp
Kontakty: mobil 733 685 911
e-mail: neposeda.janek@email.cz

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

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264

AGELENA

❐ pokládka parket

dřevěné a laminátové podlahy

❐ pokládka plovoucích podlah

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

❐ čištění koberců a čalounění

❐ broušení a lakování parket

tel./fax: 281 971 284
mobil: 603 523 210
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Rádi Vás uvítáme v našem novém

KVĚTINÁŘSTVÍ J a s m í n
v novém centru Blatov (vedle Penny
Marketu v Újezdu nad Lesy), které
otvíráme v prosinci 2008.Těšíme se
na Vaši návštěvu. Rádi Vám poradíme,
ochotně obsloužíme a splníme všechna
Vaše přání, která budou v našich
možnostech Vám splnit.
1.DEN OTEVŘENÍ (přesné datum
najdete na našich letáčcích) dostane
KAŽDÝ, kdo se přijde jen podívat, od nás
malý dáreček.
PROVOZNÍ DOBA
PO-PÁ
7.30 - 19.30 h.
SO
7.30 - 19.30 h.
NE
8.30 - 17 h.
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Firma ZOTT s.r.o. zastupující v České republice
významného výrobce mlékárenských výrobků
přijme

ASISTENTA/KU
OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ
Požadavky:
•
•
•
•
•

SŠ vzdělání
znalost práce na PC (MS Office)
pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost
znalost NJ
řidičský průkaz B

Nabízíme:
• motivující platové ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• práce v příjemném prostředí
Místo výkonu práce: Praha 9 Klánovice
Nástup: dle dohody

Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím zašlete svůj
strukturovaný životopis na e-mail: Jindrich.Vanis@zott.cz
nebo na adresu:
ZOTT s r.o.
Podlibská 630
190 14 Praha 9 Klánovice
Tel.: 281 960 234
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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 prosinec 2008
Pondělí 1.12. 2008, 19.30

KINO – MAMMA MIA! (s písničkami skupiny ABBA)
USA, 2008, 108 min, muzikál, titulky, od 12 let. Režie: Phyllida Lloyd. Hrají: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård ad.
Úterý

2.12. 2008, 18.00

Čtvrtek 4.12. 2008, 19.30

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRAZŮ TAŤÁNY MACHOLDOVÉ
KINO – SLEPÉ LÁSKY

Slovensko, 2008, 77 min, dokument, od 12 let. Režie: Juraj Lehotský. Čtyři neobyčejné příběhy o docela obyčejných láskách. Poutavě natočený dokument o světě plném
temnoty, ve kterém však i přesto každý den vychází slunce. Film oceněný na festivalu v Cannes vzbudil pozornost také v soutěži dokumentů v Karlových Varech

Pátek

5.12. 2008, od 17.00
MIKULÁŠ A ČERT V BESEDĚ Také máte každý rok problém, jak sehnat na poslední chvíli Mikuláše s čertem?
Tak letos máte o starost méně! Přiveďte děti do KC Beseda v době mezi 17.00 a 19.00 spolu s dárky a případně seznamem jejich „prohřešků“.

Sobota 6.12. 2008, 19.00

KONCERT – DVA ŠANSONOVÉ SVĚTY Komorní improvizovaný pořad, který se pokusí najít společná témata
francouzského a českého šansonu. Účinkují: Eva Kriz (zpěv), Eva Dvořáková (zpěv a kytara), Milan Dvořák (klavír). Vstupné: 100,-Kč.

Neděle 7.12. 2008, 16.00

KINO - HORTON USA, 2008, animovaný, rodinný, 85 minut, dabing. Režie: Jimmy Hayward, Steve Martino.Tvůrci
Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i dospělé.Příběh z pera Dr.Seusse, který si už po celém světě získal své fanoušky. Pozor, přichází HORTON!

Pondělí 8.12. 2008, 17.00

INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1, Praha 9, pracoviště Újezd n/L.

Úterý

9.12. 2008, 18.30
PŘEDNÁŠKA O ŠIKANĚ Aktivista proti šikaně Tomáš Petrůj si pozval hosty, kteří o školní šikaně budou hovořit
z mnoha úhlů - co šikana vůbec je, co způsobuje, jak se ji bránit, na koho se obrátit při řešení. Jaké jsou časté omyly a obstrukce při řešení šikany? Jak ji řešit a především předcházet z pohledu školy? Budou vysvětleny předpisy použivané v české legislativě. Nechte se poučit, nikdy nevíte, kdy se vám to může hodit!

Středa 10.12. 2008, 9.00 - 12.00 KURZ – UMĚLECKÁ ŘEMESLA A VÝTVARNÉ TECHNIKY
SVÍČKY - výroba svíček gelových, ze včelího vosku, parafínových. Sebou "ozdoby" do gel. svíček. Cena (včetně materiálu) 250,-Kč. Lektorka Andrea Janotová, členka
Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245

Čtvrtek 11.12. 2008, 9.30

DĚTSKÉ DIVADLO – PUTOVÁNÍ ZA ŠŤASTNOU HVĚZDOU

Pohádkový příběh plný vánoční pohody. Hraje divadlo Vysmáto Aleše Bílka. Vstupné: 40,-Kč/os

Čtvrtek 11.12. 2008,16.00

INTERNÍ KONCERT ZUŠ Učňovská 1, Praha 9, pracoviště Újezd n/L.

Čtvrtek 11.12. 2008, 19.30

SUPER KINO – NESTYDA

ČR,2008, 88 minut, komedie, od 15 let. Režie: Jan Hřebejk .Hrají: Jiří Macháček, Emília Vášáryová, Simona Babčáková, Pavel Liška, Pavel Landovský, Nina Divíšková ad. Film, který Michal Viewegh s nadsázkou označuje jako neromantickou komedii o manželství a sexu.

Sobota 13.12. 2008 18.30

ADVENTNÍ KONCERT – SOUBOR MUSICA DOLCE VITA

Soubor MUSICA DOLCE VITA se věnuje interpretaci skladeb pro flétnu a harfu všech stylových období v podání špičkové sólové flétnistky Žofie Vokálkové a skvělé
harfenistky Zbyňky Šolcové ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely Demuthové. Na koncertě zazní hudba A.Vivaldiho, G.F.Händela, J.S.Bacha,
J.J.Ryby, adventní písně a pastorely. Vstupné: 80,-/100,-Kč

Neděle 14.12. 2008,16.00

VÁNOČNÍ HRA – PATERO POKUŠENÍ V nebi se sejde nebešťanstvo k „Už x-té konferenci o lidské nápravě“.
Rokují o člověku, jeho významu, proč byl stvořen a jak by se dal „napravit“. Postupně se tak projde několik starozákonních příběhů, ve kterých se ukazuje, že každý
člověk nakonec podléhá pokušení a není nikdo, kdo by byl vůči němu naprosto rezistentní. Nakonec dojdou diskutující k tomu, že na svět by se měl poslat někdo docela jiný – mesiáš a andělé přemýšlejí, kdo by se jím měl stát. Jejich diskuze je přerušena archandělem Gabrielem, který jejich pozornost soustřeďuje na Zemi, kde
se právě narodil Spasitel, docela jiný, než by očekávali. Hru s písničkami zahraje 47 dětí, které chodí na náboženství do ZŠ v Klánovicích a na faru v Kolodějích.

Čtvrtek 18.12.2008, 19.30
KINO – VICKY CRISTINA BARCELONA USA,Španělsko, 2008, 96 min, komedie, titulky, od 15 let. Režie:
Woody Allen. Hrají: Javier Bardem, Patricia Clarkson, Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Kevin Dunn, Rebecca Hall, Chris Mesina. Do Barcelony odjíždějí na léto
dvě mladé Američanky. Poněkud příkrá a zásadová Vicky a její hédonická kamarádka Cristina. Potkávají spontánního malíře a jeho krásnou, ovšem nepříčetně žárlivou ex-manželku. Srážka tak temperamentních charakterů na malém prostoru nemůže skončit jinak než žhavým dobrodružstvím…
Od 5.12. 2008
Úterý

23.12. 2008 17.00

BETLÉM S OVEČKAMI V PARKU KC BESEDA
KONCERT - PRAŽSKÁ ZVONOHRA (U HALY STAROSTY HANZALA) Akci zajistil ÚMČ Praha – Klánovice.
O programu více na www. Klanovickeforum.cz, nebo na tel. 604 288 076

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

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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