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MS Portugalsko: K šestému místu Českého družstva na MS v Portugalsku
přispěl Radek Řehák svým třicátým místem v soutěži jednotlivců.





M ČR: Druhé místo v soutěži dvoučlenných družstev na M ČR získali Radek
a Tomáš Řehákovi.
ČRS – Místní organizace Klánovice se má opravdu čím pochlubit.
GRATULUJEME!
Fota: Jiří Řehák
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Stanovisko ředitele Magistrátu
Otiskujeme kopii dopisu ředitele Magistrátu hlavního města Prahy pana Ing. Martina Trnky ve věci podnětu
přípravného výboru místního referenda zastoupeného JUDr. P. Svobodou, Ph.D. Z vyjádření jasně vyplývá, že pan
ředitel považuje usnesení klánovického zastupitelstva č. 28/2009 o návrhu na změnu územního plánu na území
západní části Klánovického lesa za platné. Předchozí články nebo i letáky (např. zastupitele ing. Hrabala-SZ)
s opačným závěrem v této věci tak zcela pozbývají na aktuálnosti.
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Editorial

Vážení přispěvovatelé,
dovoluji si na Vás obrátit s prosbou, která bude v blízké
budoucnosti velmi aktuální. Své příspěvky zasílejte prosím na následující e-mail adresy - Texty a doprovodné
fotografie, prosím se srozumitelnými popisky na
zpravodaj@praha-klanovice.cz. Text musí mít podpis
autora, u fotografií či obrázků též musí být uveden autor.
Vzhledem k tomu, že je v současnosti používáno více
editorů – i některé verze Wordu si mezi sebou nerozumí,
ukazuje se jako nejschůdnější buď nižší verze Wordu (formát
*.doc) nebo texty ve formátu *.rtf. Pokud se týká fotomateriálu,
nejběžnější a nejlépe zpracovatelný se hodí *.jpg. Reklamní
materiály zasílejte na adresu slezakova@praha-klanovice.cz. V tomto případě je vhodný buď formát *.jpg, nebo
u presentačních materiálů *.pdf, ze kterého je možné i vybrat.
S pí Slezákovou je třeba dojednat formát reklamy – A4; A5
(ležatý); A6, neb jinou úpravu. Od formátu a počtu opakování,
v po sobě jdoucích číslech, se také odvíjí cena inzerce.
V každém případě Vám rádi poradíme. Ostatní adresy,
tj. starosta@praha-klanovice.cz event. losert@praha-klanovice.cz prosím nepoužívejte.
A ještě jedno upozornění – pokud používáte na svém
počítači jiný operační systém než Windows, prosím ověřte
si, že zpráva došla v čitelném stavu!
Prozatím zpracováváme vše v KZ i KZ+ vlastními silami a prakticky mimo svoji pracovní náplň. V okamžiku,
kdy vznikne profesionální vedení Zpravodaje, o čemž
uvažujeme, budete včas informováni. S poděkováním
za pochopení a pozdravem
Jaroslav Losert

Slovo starosty

Vážení občané,
ač nerad, musím se s Vámi podělit o poněkud nepříjemný dojem z „fungování“ místního zastupitelstva, potažmo naší pospolitosti. Je mi jasné, že pro některé z Vás
je problém lesa dominantní, způsob jak jej řešíme se již
vymyká rámci občanského soužití. Když odchází již
druhý zastupitel, p. doc. Ing. arch. Jiří Turek, CSc., je to
napováženou. Důvody, které ho k rezignaci přivedly jsou
skutečně tristní. Snad mohu posoudit sám – přišel jsem
ze stejného prostředí jako pan architekt, dokonce
ze stejné vysoké školy. Znal jsem poměry na ČVUT
velmi dobře a proto chápu důvody rezignace. Na Fakultě
architektury byla vždy velmi silná konkurence a přesto nikdy nedošlo k situaci jako v Klánovicích. Diskutovali
mezi sebou totiž odborníci, byť rozdílných názorů. Sám
jsem s některými jeho závěry nesouhlasil – zejména
s úspornou výstavbou školských zařízení. Vím, nejen
z vlastní zkušenosti ale i z besed s odborníky na vzdělávání (v obecném slova smyslu), že škola vychovává
také svou budovou, řešením, dispozicí. Prostě určitým
komfortem pro žáky, který je nezatěžuje zbytečnostmi.
Ve škole by mělo být takové prostředí, aby se žák
(žáci) mohli věnovat tomu podstatnému – učení. Zís-
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kávali informace a umění s nimi aktivně pracovat, poznávat své možnosti i dovednosti – je to podstatné.
Mám v živé paměti slova jednoho starosty, tuším z pomezí Čech a Moravy, který chválil své dávné předchůdce, že stavbou školy zadlužili obec na padesát let.
Pan architekt Turek je však již mimo správní dění, doufám však, že mezi nás bude dále docházet a Strategický plán Prahy-Klánovic s námi dotáhne sice se
zpožděním, ale přece, ke zdárnému konci. Rád panu
architektu Jiřímu Turkovi děkuji za vše, čím přispěl
k náhledům na Klánovice, přeji mu pokud možno pevné
zdraví a ještě dlouhý pohled na obec, nezatížený lokálními spory i dalšími rozmíškami.
S poděkováním za pochopení
Jaroslav Losert

Slovo místostarosty

Rozhodujme racionálně
Vážení občané Klánovic,
dalo se čekat, že tento podzim budou gradovat na našem
klánovickém politickém kolbišti emoce a opravdu se tak
stalo. Z téměř jedenáctileté služby pro naši obec vím, že
bezpečně největší spory se téměř vždy vedou o podružné,
zástupné či marginální věci, kdežto to podstatné zůstává
jaksi stranou. V každém zastupitelstvu se objeví alespoň
jeden „notorický stěžovatel“, který se někdy navíc nepříliš
dobře orientuje a spousta energie se vybíjí v malicherných
tahanicích. To se přesně projevilo na posledním, zářijovém
zasedání, ze kterého mimo jiné vyplynulo, že klánovické
referendum se uskuteční 7. listopadu.
Tomuto aktu bude předcházet samozřejmě kampaň
a dosavadní zkušenosti jednoznačně ukazují, že budete
přímo zahlceni i různými více-méně subjektivními, zkreslenými či přímo nepravdivými informacemi, které je třeba
bohužel stále porovnávat a ověřovat. K tématu i současnému stavu kauzy bylo přitom napsáno již dost. Víme, že
Klánovice ztratily faktické „právo veta“ v této věci, a to
kvůli změně postoje s.p. Lesy ČR, které opustily dříve
deklarovanou vázanost na rozhodnutí klánovického zastupitelstva a počátkem května 2008 podepsaly s golfovým investorem smlouvu o smlouvě budoucí. Tato
skutečnost, ke které došlo v době starostování ing. Hrabala a o níž nebyla tehdy příliš informována klánovická
veřejnost, přitom znamená dosti zásadní průlom v celé
kauze. Městská část i vzhledem ke svému nesamostatnému postavení a dělení pravomocí, které jinak má samostatná obec, s hlavním městem Prahou, tak již nyní
sama o sobě nedokáže zabránit tomuto projektu. Zároveň jej ani nemůže sama o sobě prosadit. To znamená,
že i když v referendu řekneme NE, neznamená to, že
golfový areál v lese nevznikne. Zároveň, i když řekneme
ANO, není vůbec jisté, že tam opravdu třeba za pár let
bude. Klánovice nejsou vlastníkem předmětných lesních
pozemků a ve věci budou nadále působit v podstatě jen
jako účastník příslušných správních řízení. Účastník,
jehož hlas samozřejmě nemusí být vyslyšen. Podle zákona výsledek klánovického referenda není závazný
pro orgány hlavního města Prahy. Jaký postoj a priority
asi má pražské městské zastupitelstvo, vzhledem k jeho
politickému složení, netřeba sdělovat.

Klánovický zpravodaj

10

XVIII. ročník

I ve světle těchto skutečností je třeba k našemu referendu přistupovat. Vzhledem k položené otázce a současným možnostem Klánovic v celé kauze Vám nebudu,
na rozdíl od jiných, předstírat, že jde o nějaký zásadní verdikt ve věci. Na druhou stranu jde přeci jen o něco víc než
o pouhopouhý reprezentativnější průzkum veřejného mínění. Zodpovězme tedy prosím otázku racionálně a s vědomím veškerých širších souvislostí, které již byly v této
věci uvedeny. Jde ve skutečnosti o víc než jen o spor jedno procento výměry Klánovického lesa versus golf.
Děkuji Vám za pochopení
JUDr. David Dušek, zástupce starosty

Názory zastupitelů

Babí léto 2009
V poslední době bylo klánovickým občanům předloženo
několik článků v Klánovickém zpravodaji a zároveň jsme
snad všichni obdrželi do dopisních schránek několik skutečně úderných sdělení, někdy i s obrázky. Klánovice byly navíc ještě ozdobeny osobním dopisem Ing. L. Hrabala, CSc.,
v barevném vyvedení, ve kterém mi přátelsky radí, abych
z mnoha důvodů odstoupil ze ZMČ. Odepsal jsem kolegovi
Hrabalovi. Zvažuji, zda svoji odpověď někdy zveřejním.
Zmiňované články jsou plné nehorázné zloby, nepravd,
urážek. Snad jsme mohli my - ve zmiňovaných tiskovinách
uvedení – dostat ještě prázdnou patronu – tak mafinánské
mi to celé připadalo. Nebo se autoři spletli v čase? Články,
stejně jako ona úderná sdělení jsou ukázkou toho, jak se
opakovaná lež může stát po delší době nakažlivou. Na tom
je založena propaganda, reklama. Lidé tomu všemu začnou
časem věřit. Tady byl cíl - očernit, ponížit, poškodit, poplivat.
Kolik zvrhlé radosti to přineslo asi pisatelům?
Obdržel jsem několik skutečně hnusných e-mailů, několik odporných SMS zpráv. Týkaly se nejen mne, ale i mojí rodiny. A to od lidí, kteří jsou tzv. ochránci lesa, nebo mají vysokou státní funkci. Pokud bych uvedl jen některé, málokdo by
tomu věřil. Podobné zlovolnosti dostali i další kolegové z MZ.
Rozumím nároku na legitimní obranu, která je korektní
a přiměřená 21. století. Nerozumím ale tomu, když si kdokoliv z čehokoliv udělá svůj píseček, kde si hraje, plácá bábovičky a škodí. Hází po jiných a když ublíží, má radost.
Z nedostatku jiné činnosti, z frustrace nad sebou samým
nebo z dlouhé chvíle hází bláto a pomluvy na jiné. Zřejmě
při každé takové činnosti cítí rozkoš, nebo co. Jak jinak si vše
vyložit? Jsou tady jakési politické ambice?
Společný nepřítel sbližuje – a je tady důvod ke vzniku
spolku. Jak dlouho ale vydrží takový spolek, založený
na zlobě? Kdy členové takového spolku začnou válčit
mezi sebou? Někteří už slídí, kdo kdy koho navštívil, kdo
s kým hovořil.
Důvody, proč jsem podpořil změnu územního plánu
z 18 na 9 jamek jsem uvedl již dříve. Považuji za důležité
sdělit - nic jsem nedostal, ani mne nikdo nevydíral.
Jde mi o možnost rozvoje obce. Výsledky práce nového starosty Ing. Jaroslava Loserta vidí každý. Opravená škola, několik nových povrchů vozovek. Problém
s dopravou, respektive s parkováním u nádraží začíná starosta J. Losert řešit po jednáních se starostkou
Újezda n / L paní Andreou Vlásenkovou.
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Co se týče referenda - položená otázka nebyla zcela dokonalá. Kdyby v ní zazněla slova , o kterých se jednalo v dalším bodě – tedy změna územního plánu - nemělo by smysl
podle zákona o Místním referendu o změně územního plánu
vůbec jednat. Respektive, takové usnesení by bylo bezpředmětné, neboť by vyhlášením referenda pozbylo platnosti.
Tedy členové ZMČ neporušili zákon o referendu. Toto
nakonec potvrdilo i konečné stanovisko ředitele MHMP
Ing. M. Trnky. Tedy sdělení, které tvrdilo opak a bylo šířeno
po Klánovicích bylo nepravdivé. Že by omyl?
Zastupitelé se tedy nevysmívali občanům, že dále
jednali o změně ÚP - jak někteří tvrdí. Těm se vysmáli ti,
kteří referendum připravovali. Náhoda? Omyl? Možná
v tom byl záměr – kdo ví.
Jaroslav Brabenec

Slovo k výstavbě
golfového areálu
Golf je jistě krásný sport, ale budovat golfový areál
na úkor lesa v pokročilých demokraciích je už absurdní.
Bohužel v naší ještě postkomunistické demokracii je i les
rádo by Klondaikem.
A tak jsou předváděny různé i nedůstojné metody, jak
kácení Klánovického lesa konečně nastartovat. Příznivcům
golfu se podařilo získat tři zastupitele JUDr. Duška,
MUDr. Brabence a Ing. Loserta. Přes tyto přeběhlíky je však
nás občanů stále dost, abychom vzácný Klánovický les
uchovali pro všechny a ne jen pro úzkou zájmovou skupinu. Když zůstaneme jednotní, nemůžeme prohrát. V současné době probíhá dokončování vyhodnocení procesu EIA
(posouzení vlivu stavby na životní prostředí) k záměru výstavby golfového areálu na úkor Klánovického lesa. K tomuto procesu zaslala řada organizací a občanů své připomínky. Celkem 1172, z toho 1138 nesouhlasných s výstavbou golfu (viz web Újezdský strom). Za naši Městskou
část se „vyslovil“ náš pan starosta Ing.Losert dopisem
ze dne 10.7. t.r. stylem za nás, bez nás, tzn. samozřejmě
pozitivně. Ale uvedl i některé „tvrdé“ požadavky, jako např.
požaduje zapracovat situování vhodných náhradních
ploch pro chráněné druhy (kosatec). Jinými slovy, prostě
ty kosatce dejte někam jinam, ať nám nepřekáží v našem
byznysovém rozkvětu. Dále např. požaduje monitorování
provozního vlivu stavby a monitorování výstavby. Přeloženo,
golf si budujte, ale musíte to aspoň monitorovat, to občany ukonejší, a to, že žádná stížnost nebude vyřízena, to
se dneska přeci hravě zvládá. Ale raději si vážení občané
toto „vyjádření“ pana starosty přečtěte sami, je mj. též vyvěšeno na webu Újezdský Strom.
Samotný projekt předložený letos Zastupitelstvu ještě panem docentem architektem Turkem má též řadu „pikantností“. Např. v lese jsou zakresleny u všech jamek zelené plochy coby hřiště a pak v lese, ve vzdálenosti např.
cca 80 m od nich, jsou malé odpaliště, ze kterých se odpaluje míček na tato hřiště. Že je to úsměvné hrát míček
skrz les, mezi stromy, to říká i golfový slovník: fairway, dráha mezi odpalištěm a jamkovištěm, kde je krátce střižena
tráva. Avšak, že z těchto odpališť na tato hřiště nelze vůbec ani vidět, že míček mezi těmi stromy neproletí, s tím
si pak nejspíš hravě poradí. Prostě se toho pak pokácí víc
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než bylo prezentováno. A domluvit se s příslušným úředníkem, aby to dodatečně povolil, to je pro „schopného“ lobbistu dneska hračka. Za zamyšlení jistě stojí i zvolení cvičné louky v blízkosti zasíťované ulice Blešnovské… .
A že neznáme skutečného investora, jeho bonitu, že
to pány zastupitele JUDr. Duška, MUDr. Brabence
a Ing. Loserta nezajímá? Jistě mají své „důvody“, které je
vedou k takovémuto hazardu s Klánovicemi. A co by nás
díky těmto našim „zastupitelům“ mj. též čekalo? Jenom
během budování golfu (citováno z dopisu MHMP 10.7.09):
„Dovoz stavebního materiálu (štěrk, písek, písčitá zemina) bude probíhat během 120 pracovních dní s denní
intenzitou 18 nákladních automobilů.“ A mj. po vybudování: „Během provozu areálu se očekává příjezd cca 154
osobních automobilů za den a provoz drobných mechanizmů na údržbu trávníků. …“. Je to bohužel realita, že
i tací žijí mezi námi a mají navíc moc… .
Čeká nás referendum. Mají sice pravdu ti, kteří říkají, že
jeho výsledek je závazný pro Zastupitelstvo jen naší Městské části a nikoliv pro Zastupitelstvo Magistrátu hl.m.Prahy.
Ale je to přeci o něčem jiném, když pan Bém nám golfový
areál „naordinuje“ do Klánovického lesa na základě žádosti Klánovické radnice, a nebo „demokraticky“ proti vůli občanů,
proti Usnesení Zastupitelstva Klánovic. A pak navíc, v případě vítězství lesa v referendu, slíbili odstoupit z našeho
Zastupitelstva pan MUDr. Brabenec a Ing. Losert, takže by
se otevřela cesta pro zastupitele, o kterých lze oprávněně
předpokládat, že k „úkonům“ této naší přeběhlické trojice by
se nepropůjčili. I když v případě pana Ing.Loserta slovo „slib“
je cizí slovo, jehož význam už nejspíš nepochopí.
Vážení občané, věřím, že přes všechen ten současný
lobbistický golfový marast nakonec i v Klánovicích přeci jen
zvítězí živý les a stará pravda, že Boží mlýny melou sice
pomalu, ale jistě. A připomeňme si studenty před dvaceti
lety, měli také jenom holé ruce.
Ladislav Hrabal, zastupitel, 18. 9. 2009
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s vyznačením na obálce:
„Územní studie Klánovice-sver“
•

Veřejné seznámení s urbanistickou studií
KLÁNOVICE-SEVER bude v KCB 7. října
2009 od 18.00 hod.

•

MS ODS navrhla zřízení rezidenčního
parkování u zastávky ČD Praha-Klánovice. Prosíme občany Klánovic aby vyjádřili svůj názor na tento projekt (písemně, nebo elektronicky na adresu:
starosta@praha-klanovice.cz).

•

Žádáme majitele nemovitostí, aby zajistili
průchod po přilehlých komunikacích a odstranili převislé větve alespoň do výšky
2,2 m. V případě, že větve budou bránit
akutním údržbovým pracím na veřejných
komunikacích, budeme muset, ač neradi
potřebný zásah udělat sami.

•

Místní zastupitelstvo žádá a upozorňuje
občany, aby si nechali dendrologicky prověřit zejména vysoké stromy z hlediska
odolnosti proti větrným poryvům. Jejich
vývraty, v postatě nyní častější, mohou
ohrozit nejen majetek, ale i životy občanů.
Zejména se obracíme na občany, kde se
na zahradách vyskytují stromy vychýlené
nad veřejné komunikace. Rádi bychom
zmapovali Vaše starosti, abyste si každý
zvlášť sám nemusel zajišťovat patřičnou
službu.

Veřejné projednání územní studie •
KLÁNOVICE-SEVER bude ve čtvrtek
15. října 2009 od 9.00 hod v budově A
Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, Vyšehradská
57/2077 (v sousedství Emauz). Územní
studie je zpřístupněna pro veřejnost od 24.9.
do 23.10 na ÚMČ Praha-Klánovice, ÚMČ
Praha 20 Horní Počernice, OÚ Šestajovice,
MHMP – Odbor územního plánu (Škodův
palác) ÚRM HMP Vyšehradská 57. Stano- •
viska k předloženému materiálu je možné
podávat nejpozději do 6.11.2009. Podněty
a připomínky je nutno adresovat na:

Podobná žádost, zatím v delším časovém
horizontu, se týká parkování na místních
komunikacích. Prosíme, abyste v zimním
období, kdy se odklízí sníh, jednostranně
parkovali zejména na užších komunikacích. Umožníte obsluze odklízecích mechanizmů práci a zajistíte alespoň jeden
vymetený jízdní pruh.

Důležité informace
•

5

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 29/35
111 21 Praha 1

•

Prosíme naléhavě občany aby vakuové
obrazovky TV a PC monitorů odkládali
pouze ve sběrných dvorech! Případná imploze této součástky, pohozené u kontejnerů, je schopna i usmrtit!
Vzpomínkový akt ke vzniku samostatného
Československa vyhlásíme včas na vývěskách.

Klánovický zpravodaj
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Informace ze zastupitelstva
ze dne 22. 9. 2009
•

Složení slibu zastupitele a prohlášení zastupitelem
p. Ing. Petra Soukupa (doc. Ing. arch Jiří Turek, CSc.,
odstoupil, pp. Jiří Hladík a ing. Zdirad Pekárek rezignovali na mandát.)

•

II. úprava rozpočtu MČ za rok 2009.

•

Schválení odměn členům okrskových a místní volební
komise ustanoveným k referendu, včetně financování
všech nákladů na referendum ve výši 15 000,- Kč.
pozn.: Tyto náklady nezávisí na souběhu s jiným volebním aktem, jak jsme se původně domnívali.

•

Na žádost přípravného výboru pro konání místního
referenda stanovilo datum referenda na 7.11.2009
v době od 8.00 do 18.00 v budově Masarykovy základní školy č.p. 200, v souladu se zákonem o místním referendu.

•

Souhlasí se zněním „Smlouvy o umístění vodovodních
a kanalizačních přípojek objektů na veřejných prostranstvích“, což zjednoduší agendu občanů při jejich
zřizování.

•

Souhlasí s výpovědí smlouvy se stávajícím provozovatelem kanalizačních řadů (BMTO) a vypsáním výběrového řízení na provozovatele.

•

Projednalo dva návrhy „Statutu Klánovického zpravodaje“
a doporučilo jeho precizaci pro prosincové zasedání.

•

Projednalo zprávu MS ODS týkající se rezidenčního
parkování během dopravních omezení v Újezdu nad
Lesy a pověřilo starostu jednáním se starostkou MČ
Praha 21 s cílem zajistit potřebné úpravy parkování
v MČ Praha-Klánovice.

•

Na doporučení Komise výstavby a územního rozvoje
schválilo vyplacení mimořádné odměny Ing. Zdeňku
Trojanovi za pořízení studijního materiálu „Nový podchod“. Zároveň upozorňuje, že toto není precedens
pro další akce uskutečněné bez vědomí Úřadu MČ zejména jeho správce rozpočtu.

•

Souhlasilo se jmenováním p. Ing. Karla Roda čtvrtým
členem Pracovní komise Nový podchod.

•

Projednalo žádost zastupitele Ing. Ladislava Hrabala,
CSc,. o anulování odstavce IV. Usnesení č. 58/2009. Vysvětlení: Písemně rozvázal pracovní poměr pouze jeden
zaměstnanec, který má následně uzavřenu s ÚMČ
mandátní smlouvu na dokončení agendy inženýrských
sítí V-K, v současnosti předávané na hl. m. Praha.

•

Projednalo žádost Ing. Ladislava Hrabala, CSc.,
o předložení finančních dokladů (odměny pracovníků
ÚMČ) z konce roku 2008. Úřad na ochranu osobních
údajů, na podkladě poskytnutých kompletních materiálů ing. Hrabala sdělil, že nominální výše platu či odměny podléhá zákonné ochraně. Ke konkrétnímu
jménu je možné sdělit pouze tabulkové zařazení.

•

Doplnilo FV ZMČ o dva členy pp. Martina Peffeka
a Jindřicha Lukáše a ustanovilo p. Ing. Petra Soukupa
předsedou FV.
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•

Schválilo zařazení starosty jako uvolněného člena
Zastupitelstva.

•

Projednalo a přijalo dar FGRP a.s. MČ a subjektům
v MČ působícím, předání specifikovaných částek bude
provázeno darovacím dopisem.

•

Zrušilo své Usnesení č. 59/2008, kterým ustavilo
Organizační výbor ZMČ.

Dar pro Klánovice
Obchodní společnost Forest Golf Resort Praha, a.s. se
rozhodla darovat Městské části Praha-Klánovice finanční dar
v celkové výši 1,5 milionu korun s tímto účelovým určením:
1) 500.000,- Kč – úprava povrchu ulice Blešnovská
v úseku mezi ulicemi Kuchařská a Axmanova,
2) 500.000,- Kč – pro Sbor dobrovolných hasičů Klánovice,
3) 50.000,- Kč – pro Klánovický dětský sbor Claireton
Chorale,
4) 50.000,- Kč – pro dětský oddíl MS rybářů v Klánovicích,
5) 100.000,- Kč na pořízení pevně instalovaných laviček
na veřejných prostranstvích v Klánovicích,
6) 150.000,- Kč – na záměr Masarykovy ZŠ pořídit
lanové centrum a
7) 150.000,- Kč – na sociální oblast dle rozhodnutí
Městské části.
Klánovické zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání vyslovilo souhlas s přijetím tohoto daru a pověřilo pana
starostu podepsáním příslušných darovacích smluv.

Lípa podpory za celistvost
Klánovického lesa
Dne 20.9.2009 byla v Úvalech na náměstí Arnošta
z Pardubic vysazena starostou města Úval panem MUDr.
Janem Šťastným, předsedou místní organizace ODS, lípa
symbolizující trvalou podporu občanů Úval zachování celistvosti Klánovického lesa.
Akci připravili členové Klubu přátel historie a přírody Úval
a okolí vedeným panem dr. Vítězslavem Pokorným.
Na závěr slavnostního aktu požehnala vysazenou lípu farářka
Církve československo husitské paní Mgr. Jitka Pokorná.
Vysazením „Lípy podpory“ občané Úval vyjádřili jasné NE
golfu prosazovanému v Klánovickém lese.
Boris Procházka, OSZKL
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Klánovické střípky

Zateplení objektů Masarykovy ZŠ
– pokračování stavební činnosti
Práce na zateplení obou školních budov, zahájené
na počátku prázdnin, se nyní chýlí ke konci. Vlastní zateplení školní budovy ve Slavětínské ul.č. 200 je hotovo.
Nad rámec zateplovacích prací bylo provedeno důkladné vyčištění pískovcového soklu objektu, odstranění
nevzhledných mříží u suterénních oken a v současné
době se připravuje výměna hlavních vstupních dveří
do šaten v suterénu (1.PP).
Práce budou dále pokračovat provedením nových parapetů u suterénních oken a doplněním chybějících prvků
dle potřeby ZŠ ( např. instalace žaluzií, okenních sítí proti
hmyzu atp.)
V průběhu měsíce září byl zahájen výběr firem zadáním 1. a 2. etapy vestavby učeben do druhé části podkroví budovy Slavětínská 200. Začátkem října bude
uskutečněno výběrové řízení prováděcí firmy z nabídek 5ti uchazečů. Tato akce ( etapové provedení úpravy střešního pláště a jeho zateplení, úprava statických konstrukcí
krovu a podlahy) bude uskutečněna již za plného provozu
školy a proto bude velmi náročné sladit a skloubit stavební práce s provozem ZŠ tak, aniž by docházelo k narušení výuky.
U objektu školy ve Smržovské ul. č.1 musely být v souvislosti se zateplením realizovány značně komplikované
a technicky náročné vícepráce. Jednalo se o úplnou rekonstrukci komínového tělesa z plynové kotelny, včetně dodávky
nové komínové vložky. Také byly vyměněny a upraveny
klempířské prvky, nátěry dřevěných dílů vikýřů a pod.
Celá strana budovy směrem ke školnímu hřišti bude
opatřena novými mřížemi pro ochranu oken a nové fasády.
Nová zateplená fasáda bude kompletně opatřena grafickými
prvky, které napodobí její původní vzhled. Rovněž v budově
jsou organizovány veškeré práce tak, aby byl co nejméně narušen běžný provoz ZŠ i obecní knihovny.
Veškeré práce, související se zateplením obou budov,
budou dle plánu dokončeny v průběhu měsíce října. O zahájení, průběhu a dokončení plánované vestavby učeben
budeme občany informovat po ukončení výběrového řízení na provedení stavby.
Ing. arch. Jana Segetová

Rezignace Ing. arch. Jiřího
Turka z obecních funkcí
V zářijovém čísle Zpravodaje pan arch.Turek popisuje
jeho důvody odchodu z jeho práce v obci. Některé pochopím. Stárneme a nebezpečí hrozící klánovické přírodě
a především lesu trvá přes čtyři roky. Bohužel klánovická
ODS je golfovou stranou v Klánovicích. Jste nespokojen
s pokrokem ve Vaší koncepci rozvoje obce a studií Klánovice-sever. Koncepci připravil starosta Ing.Hrabal
do kina začátkem roku. Celá složka byla pak k nahlédnutí
na MÚ a knihovně. Sám a asi jediný čtyřikrát po hodině
jsem věnoval čtení této zprávy a dal připomínky na 3 lis-
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tech rukopisu. Na mnohé mám jiný názor. Občané také
nebyli seznámeni s mým názorem a stále čekám.
Usnesením zastupitelstva č.27/2009 ze dne
23.6.2009, kde jste svým hlasem přispěl, pohasl zájem
o výše zmíněné záležitosti. A plnou silou se obrátil do lesa
a stavbě golfu. Nejdříve dětské hřiště v oplocení, nějaký
ten tenisový kurt a tak dále. Také se mně nelíbí co se staví
a jak se staví v obci. Zadlážděnost kolem školy, školky
a Místního úřadu. Aby Klánovice neskončily jako holá
noclehárna jako u sousedů. A to za přispění naší komise
a úřadu v Újezdě n/Lesy.
Miroslav Jarolím, 15. 9. 2009

Referendum bude 7. listopadu
Klánovické zastupitelstvo vzhledem k nekonání předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
stanovilo jiný termín konání místního referenda na sobotu dne 7. listopadu 2009. V tento den v budově Masarykovy ZŠ budou v době od 08.00 hodin do 18.00 hodin
otevřeny volební místnosti. Hlasování v místním referendu
probíhá v hlasovacích okrscích, jejichž územní vymezení
se shoduje s územním vymezením stálých volebních okrsků. Právo hlasovat v místním referendu má každý státní
občan České republiky, který alespoň v den konání referenda dosáhl věku nejméně 18 let a zároveň je v den referenda přihlášen k trvalému pobytu v Městské části
Praha-Klánovice a dále státní občan jiného státu, který
splňuje podmínky stanovené shodně pro občana ČR
a jemuž zároveň právo volit přiznává mezinárodní
úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen
„oprávněné osoby“). K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob
zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí
v místním referendu je však závazné jen tehdy, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob,
které se místního referenda zúčastnily, a zároveň alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech
oprávněných osob. Takové rozhodnutí bude však závazné
pouze pro zastupitelstvo městské části, nikoliv však pro
zastupitelstvo či jiné orgány hlavního města Prahy.
JUDr. David Dušek

Všem „váženým spoluobčanům“
distribuovalo Občanské sdružení Pro-GOLF 2005 dne
18.9.2009 pozvánku (podepsanou představenstvem sdružení) na každoroční „Den otevřených dveří“. V domnění,
že nebude od věci „na vlastní oči získat představu o skutečné podobě záměru“ (jak pozvánka píše), jsem se
na slibovanou procházku s výkladem (sraz 13,45 u klubovny FGCK) vypravila.
V 13,45 bylo u klubovny živo, nikoli ale bohužel „vycházkově“. Informace žádné. Ve 13,55, deset minut po určeném srazu, mi ochotná slečna v recepci (na můj dotaz
ovšem), sdělila, že „někdo tam přijde“. Nepřišel ani ve 14,00,
kdy měla procházka dle doručené pozvánky začít. A nepřišel ani ve 14,10, kdy jsme s dalšími „váženými spoluobčany“
bez vysvětlení (neřkuli slůvka omluvy) a bez naděje dobrat
se oné slibované představy o golfovém záměru odcházeli.
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Teoretici komunikace, experti na chronemiku, dobře
vysvětlují, co takové nakládání s časem znamená. Co vypovídá o lidech, kteří nechávají „ty druhé“ čekat, co vypovídá o jejich názoru na ty, kteří jsou k čekání manipulováni (a čekají). Obyčejný občan si pomyslí přinejmenším
to, že něco se prostě nedělá - zvlášť ne tehdy, pokud člověk chce „ty druhé“ (ony „vážené spoluobčany“ z pozvánky) získat pro svou věc.
Alena Macurová

Zábavné odpoledne s hasiči
Dne 12.9.2009 se uskutečnil 2. ročník Zábavného odpoledne s hasiči, pořádaného Sborem dobrovolných hasičů Klánovice, pod záštitou Úřadu Městské části Praha – Klánovice.
Pro děti byly připraveny soutěže, dopravní hřiště
Městské policie hl.m. Prahy, opékání buřtů a trampolína.
Pro děti byla připravena ukázka výcviku psů a slaňování se psem od kynologů Městské policie Praha,
ukázka techniky SDH Klánovice a HZS Praha.

Počasí se vydařilo a děti se mohli vyřádit na připravených soutěžích. Jen škoda, že takováto akce je našimi zastupiteli opomíjena.
Při vyhlašování výsledků bodovaných soutěží se
dětem a jejich rodičům naskytla praktická příležitost
vidět jednotku při výjezdu k požáru do lesa. I to je
ukázka toho, že je jednotka SDH Klánovice schopna
vždy zasáhnout při mimořádné události.
Poděkování za průběh zábavného odpoledne patří
zejména členům SDH Klánovice, Úřadu MČ Klánovice

za poskytnutí grantu, SDH Dubeč za zapůjčení trampolíny, Městské policii za zapůjčení dopravního hřiště, oddílu psovodů Městské policie za ukázky výcviků psů
a HZS Praha za zapůjčení techniky a všem, kdo se
na zábavném odpoledni podílel.

text a foto SDH Klánovice

Nespalujme listí
Spalování listí, trávy a jiného odpadu ze zeleně je
zakázáno. Kdo by takto znečišťoval ovzduší, riskuje
pokutu až do výše 150 tisíc korun. Případy postihuje
městská policie a klánovický Úřad.
JUDr. David Dušek

Co nového u hasičů
Uplynulé období přineslo několik zásahů Klánovických hasičů. Dne 7.9.2009 v 11.53 hod., na základě
oznámení občanů, vyjela jednotka do lesa k Štamberku.
Na místě zjistila požár lesní hrabanky a mlází na ploše
cca0,5ha. Na místo se postupně sjeli jednotky HZS Praha
ze stanic 4, 5, 10, hasiči Českých drah a dobrovolní hasiči
z Dubče, Satalic, Kunratic, Horních a Dolních Měcholup.
Naše jednotka se vrátila na základnu v 15.50 hod.
Ještě týž den, 7.9.2009 vyjela jednotka v 17.30 hod.
na dohlídku požářiště. Na místě likvidovala několik ohnisek požáru. Na základnu se vrátila v 18.50 hod.
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Další výjezd byl dne 12.9.2009 v 16.56 hod. Místo zásahu
les, nedaleko Štamberka, kde hořela lesní hrabanka na ploše
cca 5m2. Jednotka se vrátila na základnu v 18.07 hod.
Poslední výjezd naší jednotky byl dne 17.9.2009
v 17.59 hod., kdy o pomoc požádal občan Klánovic.
Pomoc spočívala v odčerpání vody z technologické šachty
bazénu. Šachta měla rozměry cca 3x4m.
text a foto SDH Klánovice

DŮLEŽITÁ TEL. ČÍSLA NA HASIČE
Velitel JSDH

Stanislav Huser - 603 578 405

Zástupce velitele

Bc. Pavel Jaroš - 607 551 670

Strojník

Milan Šup

- 607 603 814

Starosta SDH

Václav Musil

- 602 333 860

Případně tísňová linka 150 či 112

Polemiky

Hrátky s objektivitou
V minulém čísle KZ vyšel článek ing. Jana Kinšta nazvaný „(Místo)starostenské hrátky s KZ“. Tento článek
obsahuje znovu i nepravdivé, zkreslené, subjektivně atendenčně pojaté informace, které je opět třeba uvést
na správnou míru:
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1. Pan Kinšt se mýlí v tom, že uzávěrka čísla 7-8/09
byla 23.6.09. Stačilo se přitom podívat do tiráže
předchozího čísla…
2. Nepravdivé je Kinštovo tvrzení, že „….starosta
Ing. Losert umožnil jednomu místnímu zastupiteli
JUDr. Duškovi, aby své články….. dodal s více než
desetidenním zpožděním“. Ve skutečnosti jen jeden ze čtyř článků - reakce na zcela nepřípustný
exces v podobě třetího čísla zeleného časopisu
„Čas pro Klánovice“ (ČPK), vydávaného SZ - byl
dodán osm dní po uzávěrce. Bezprostřední otištění stanoviska k těmto zcela bezprecedentním
a štvavým lživým útokům, navíc zřejmě načasovaným právě do doby, kdy měl původně KZ vyjít,
bylo jednoznačně správným krokem a budeme
takto v případě potřeby i nadále postupovat. Nebo
tu snad byl zájem, aby lživé útoky obsažené
v ČPK č. 3 co nejdéle bez adekvátní reakce působily na klánovickou veřejnost?
3. Pan Kinšt tvrdí, že mé články v KZ byly „vesměs
s progolfovou rétorikou a dehonestující své kritiky“.
Je snad za „progolfovou rétoriku“ považováno uvádění objektivních skutečností (které ovšem určitá
část vůdčích osob „zeleného tábora“ tak nerada
slyší) a za „dehonestaci kritiků“ obrana vůči tendenčně pojatým lžím, výmyslům a polopravdám?
4. Pozoruhodným sdělením je určitě to, že prý „KZ je
obecní měsíčník patřící zdejší veřejnosti“. Tato věta
by klidně mohla zaznít před dvaceti lety, kdyby
slovo „veřejnosti“ bylo nahrazeno slovem „všem“ či
„lidu“ resp. „pracujícímu lidu“. Její uvedení přesně
vystihuje určitý aspekt myšlení některých vůdčích
představitelů zeleného tábora. Co vše asi v Klánovicích - tedy jen podle představ těchto osob ještě
v roce 2009 (!) - patří „všem“?
5. Podle pana Kinšta prý hrozí, že KZ vydávaný
Městskou částí může být „kýmsi“ zneužit. A jako
obranu proti tomuto možnému zneužití navrhuje,
aby byla „jeho redakce“ ihned odebrána starostovi resp. místostarostovi této městské části,
tedy ve skutečnosti jejím legálním a demokraticky zvoleným představitelům (!) Komentáře
zřejmě netřeba.
6. Skutečným důvodem posunutí termínu vydání KZ
6-7/09 byl jednak odklad rozhodnutí zastupitelstva o změně Statutu KZ a volbě nového koordinátora (z červnového zasedání na zářijové) a jednak již předem avizované – týdenní - posunutí
uzávěrky tohoto čísla. Zpoždění rozhodně nezpůsobilo vložení jednoho článku před korekturou
vydání.
Křiklavě neobjektivní přístup není sice v poslední
době v klánovických tiskovinách, a to zvlášť v některých, žádnou zvláštností, ale přeci jen to trochu víc
zaráží u pisatele, který zastává velmi vysoký a řekněme také docela atraktivní veřejný post na nadnárodní (evropské) úrovni. Je členem Evropského účetního dvora (ECA). Zároveň však vlastní nemovitost
v Axmanově ulici, ležící velmi blízko od příjezdové
cesty ke golfovému areálu. Od počátku tzv. golfové
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kauzy patří k nejhlasitějším kritikům investičního záměru. Bohužel zvlášť v poslední době postupuje i
cestami, které nemohou zůstat bez odezvy a neměly
by také zůstat bez omluvy z jeho strany.
JUDr. David Dušek, zástupce starosty

Dvakrát v téže věci
V Klánovicích se v současné době vede (poněkud
kocourkovská) právní polemika. Týká se otázky, zda
usnesení klánovického zastupitelstva č. 28/2009
ze dne 23.6.2009 o návrhu na změnu územního plánu
hl. m. Prahy, spočívající v novém vymezení ploch pro
golfová hřiště v Klánovickém lese, pozbylo platnosti, či
nikoli. Naši občané si v minulém čísle Klánoviského
zpravodaje mohli na toto téma přečíst dvě protichůdné
zprávy. První, která byla ode mne, tvrdila, že uvedené
usnesení pozbylo platnosti dnem vyhlášení místního
referenda, tj. dnem 7.7.2009. Druhá, které byla
od JUDr. Davida Duška, tvrdila, že uvedené usnesení
platnosti nepozbylo.
Jak to tedy vlastně je? A jak se v tom právním
zmatku má normální člověk vyznat?
Jak jsem již psal, podal jsem dne 16.7.2009 v zastoupení členů přípravného výboru pro konání místního referenda na Magistrát hl. m. Prahy podnět (stížnost). V něm jsem argumentoval, že zmíněné usnesení
o návrhu na změnu územního plánu pozbylo platnosti
dnem 7.7.2009, kdy bylo vyhlášeno místní referendum. Uvedené usnesení totiž koliduje s otázkou navrženou pro místní referendum.
Na můj podnět reagoval ředitel Magistrátu hl. m.
Prahy postupně dvěma dopisy - vyjádřeními. V prvním
vyjádření ze dne 6.8.2009 mi napsal, že se ztotožňuje
s naším právním názorem a že usnesení o návrhu
na změnu územního plánu pozbylo platnosti. V druhém vyjádření ze dne 27.8.2009 mi pak ale najednou
napsal, že své první vyjádření musí „zkorigovat“ a že
uvedené usnesení platnosti nepozbylo. Nezmínil přitom
žádné věcné skutečnosti ani argumenty, které by
změnu jeho právního názoru vysvětlovaly.
Ředitel Magistrátu hl. m. Prahy se tedy s časovým
odstupem 3 týdnů vyjádřil dvakrát v téže věci zcela odlišně – nejprve ANO a poté NE.
Protože takový právní kotrmelec je i na české poměry docela kuriózní, podal jsem proti němu v zastoupení členů přípravného výboru dva podněty (stížnosti). Jeden na Ministerstvo vnitra, druhý k Veřejnému
ochránci práv. V podnětech argumentuji mimo jiné tím,
že v souladu se správním řádem mohl ředitel Magistrátu hl. m. Prahy své původní vyjádření zrušit jen kvalifikovanou formou usnesení po předchozím přezkumném správním řízení. Protože tak ale učinil jen formou
prostého dopisu, je jeho druhé, „korigující“ vyjádření nicotným aktem z důvodu absolutního nedostatku formy.
Jsem přesvědčen o tom, že Ministerstvo vnitra
a Veřejný ochránce práv dá členům přípravného výboru
za pravdu. A že o tom budeme moci klánovické občany
v brzké době informovat.
Každopádně však prosím všechny, komu není
osud Klánovického lesa lhostejný, aby se nenechali
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zmást mediálním šumem nejrůznějších protichůdných
názorů a zpráv a aby udělali jediné: Přišli hlasovat v místním referendu o klíčové otázce „Souhlasíte s výstavbou
golfového areálu na pozemcích, které jsou v současné
době lesními pozemky v katastrálním území Klánovice?“
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. advokát

Odstupte!
Nahradí Vás náš člověk!
Minulý KZ přinesl i článek podepsaný Zitou Kazdovou nazvaný „Slib zastupitele Brabence“, který,
na rozdíl od jiných podobně zaměřených textů, v plné
nahotě odhaluje pozadí a skutečný důvod velmi silného nátlaku s prvky bezostyšného citového vydírání,
který již určitou dobu směřuje vůči nejdéle sloužícímu
klánovickému zastupiteli MUDr. Jaroslavu Brabencovi.
Několik představitelů „zeleného“ tábora se tak snaží
zasáhnout do ústavně garantovaného veřejného subjektivního práva pana kolegy doktora Brabence podílet
se na správě věcí veřejných v Klánovicích prostřednictvím mandátu člena zastupitelstva, řádně získaného v demokratických volbách. Takovéto počínání
velmi silně připomíná určité praktiky používané v totalitních režimech, případně pojetí v moderním demokratickém státě nepřijatelného tzv. imperativního
mandátu (platný zákon přitom jednoznačně stanoví, že
členové zastupitelstva jsou povinni vykonávat svůj
mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy - § 51 odst. 1 zákona
o hlavním městě Praze). Navíc, když zjevnou motivací
tohoto nátlaku je, aby do zastupitelstva nastoupil náhradník s určitým již očekávaným úkolem. Tyto skandální nedemokratické praktiky je nutno důrazně
odmítnout. Dovoluji si požádat pana kolegu Jaroslava
Brabence, aby v žádném případě tomuto bezostyšnému a neférovému nátlaku, který nemá žádný zákonný podklad a ani v klánovických poměrech
precedent, nepodlehl a nadále vykonával svůj mandát,
který mu byl klánovickými voliči demokratickým způsobem pro celé volební období svěřen.
JUDr. David Dušek, zástupce starosty

22. 9. 09 MZ
Na schůzi MZ MČ P9 Klánovice zazněla mnohá
slova, která vyvolala překvapení. Například požadavek, aby nebyl proplacen 10 000,- Kč za studii o možnostech budování nádražního podchodu. Ing. Z. Trojan
vyvinul mimořádné úsilí v tomto směru, studii zaplatil
ze svých prostředků. Tato studie oslovila i vedení
MČ Újezdu n / Lesy, kde vznikla pracovní skupina,
která uvedenou ideu zpracovává a tato studie je i součástí podkladů pro jednání s investorem. Dokonce někteří členové MZ velice zpochybňovali sdělení
Z. Trojana. Zejména vadilo, že bude proplaceno něco
bez předchozího oficiálního schválení, tedy občanská
angažovanost, nadšení, invence. Čas, znalosti a úsilí
Z .Trojana oceněno v této částce není.
Referendum, které vyhlásilo OSZKL původně avizovalo, že bude vyhlášeno ve dny parlamentních
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voleb, aby nevznikly žádné finanční náklady. Referendum, bylo vyhlášeno na den 7. 11. 2009 – bude stát
minimálně 15 000,- Kč. K této skutečnosti se nikdo nepřihlásil.
Ke konci schůze byl na programu bod, kterým
FGRK nabízí MČ finanční dar ve výši 1 500 000,- Kč.
Dárce současně uváděl, komu a na co mají být peníze
poskytnuty. Vadilo zejména to, že byl zmíněn Claireton
Chorale a MS rybářů - resp. jejich dětský den. Proč prý
tyto peníze dárce nedá přímo zmiňovaným organizacím? Zástupce FGRP dr. M. Drbal se ohradil proti
těmto úvahám. Kupodivu ale nikomu nevadilo, že i jiné
cílové kapitoly mají své konkrétní určení, mimo jiné
500 000,- Kč na opravu prašné Blešnovské ulice.
Během schůze byla diskutována i atmosféra v obci,
pomlouvačné tiskoviny , plné urážek, stejně jako uvádění veřejnosti v omyl. Kupodivu, nikdo z přítomných
se k autorství nehlásil.
Ing. P. Soukup jako nový člen MZ vyslovil údiv nad
urážkami a invektivami , které někteří členové MZ častují své kolegy. Doufejme, že grafomani z Klánovic,
kteří své úvahy a myšlenky šíří po obci ustanou
ve svých zlobných myšlenkách a pokud budou cítit potřebu – cokoliv sdělit veřejnosti – budou se vyjadřovat
jako gentlemani.
Jaroslav Brabenec

Kutura

Pozvánka na koncert
Psí vojáci je pražská skupina, jejíž ústřední postavou
je zpěvák, pianista, skladatel a textař Filip Topol. Skupinu
založil už v roce 1979 se svými tehdejšími spolužáky ze základní školy bubeníkem Davidem Skálou a baskytaristou
Janem Hazukou. Název Psí vojáci si zvolili podle válečného
spolku indiánského kmene Šajenů z románu Thomase
Bergera Malý velký muž. Hudba Psích vojáků má kořeny ve
světovém undergroundu, značný je však i vliv skladatelů
druhé půle 18. století. Psí vojáci poprvé veřejně vystoupili
už v roce 1979 na IX. Pražských jazzových dnech a vzápětí
se stali předmětem zájmu Státní bezpečnosti. Bylo jim
tehdy pouhých 13 let. Filip Topol byl u svého prvního výslechu ještě ani neměl občanský průkaz. Skupina nemohla
veřejně vystupovat a účastnila se jen soukromých undergroundových akcí (jako například Na hrádečku u Václava
Havla). Během několika let skupina prošla změnami stylu
i obsazení. Zpočátku textařsky spolupracovala s Filipovým
bratrem Jáchymem, později začal skládat texty sám Filip.
Od poloviny 80. let kapela vystupovala pod krycím názvem
P.V.O. (Psí vojáci osobně) a její domovskou scénou se stal
pražský Juniorklub Na Chmelnici (nyní působící v Paláci
Akropolis). Po roce 1989 se Psí vojáci - kromě klubových
koncertů - účastní i řady festivalů. Podnikli klubová turné
po Maďarsku, Rakousku, Německu a Holandsku, představili se na festivalech v Belgii a ve Francii. Jejich písně byly
použity ve filmech (Žiletky režiséra Zdeňka Tyce, kde si Filip Topol zahrál hlavní roli), podíleli se i na scénické hudbě
k několika divadelním představením. V KC Beseda vystoupí 16. 9. 2009 od 19.30 hod.
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Sport

ČRS – MO Klánovice
představuje ve fotografiích úspěchy svých začínajících
rybářů.

Foto: Jiří Řehák

Tenis zdarma ve školách
a školkách
Česká výprava v Portugalsku

Srdečně zve příznivce vody, ryb a pobytu na zdravém vzduchu na výlov rybníka „Na Placinách“ který začne
10.10.2009 v 8.00 hod. Občerstvení, jako vždy, je zajištěno.

Top Tennis Academy slaví jeden rok existence. K tomuto výročí jsme připravili malý dárek pro základní a mateřské školy v okolí našeho působiště. Pro ZŠ Klánovice
se tato akce uskutečnila 8.9.09 na školním hřišti u Haly
starosty Hanzala. Pro mateřskou školku 14.9.09. (Další
školy a školky zahrnuté do akce: Šestajovice, Jirny, Újezd
nad lesy, Koloděje, Zeleneč)
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Děti se zúčastnily tréninkové hodiny v jejíž struktuře
a metodické stavbě se odráží způsob naší koncepční
práce. V tenisové hodině prošly stanovišti kondiční, technické, taktické a psychologické přípravy . Jednotlivá cvičení byla zasazena do motivačně-zábavného rámce. Tento
typ pedagogického působení se zároveň kryje se dvěmi
hlavními zásadami naší práce: 1. Pokud máš k dispozici
několik stejně účinných cvičení, vyber vždy to, které je zábavnější. 2. Pokud jsi vnitřně motivován zvládneš i tu nejtěžší práci. Zásady fungují nejen na děti,ale i na dospělé,
o čemž se jak doufáme přesvědčili všichni rodiče, kteří si
přišli vyzkoušet tenisové tréninky na naše dny otevřených
dveří.
Fotografie z těchto akcí je možno zdarma stáhnout
na našich internetových stránkách www.topta.cz pod kolonkou: galerie, fotky.
Text a foto Arnošt Krtek

Podzimní fotbalové boje
Týmy FK Klánovice rozehrály podzimní část mistrovských soutěží. Zklamáním jsou zatím výsledky A-mužstva,
které v prvních čtyřech kolech I.B třídy vybojovalo pouze jeden bod. V Bohnicích prohrálo 0:4, doma s rezervou ČAFC
1:2, v Hostivaři 1:2 a na domácí půdě remizovalo s týmem
Satalic 2:2. B-mužstvo (nováček II. třídy) vyšlo v prvních
dvou kolech soutěže naprázdno: v Hloubětíně podlehlo 0:1
a poté doma s mužstvem Troja B dokonce 1:7.
Dorost (I.třída) na úvod porazil na domácím hřišti Rapid 1:0, v dalším kole doma prohrál s PSK Unionem 2:8
a pro bod si dojel do Přední Kopaniny (0:0). Starší žáci
(I. třída) nejdřív porazili venku King 2:0 a poté prohráli
na domácím pažitu s Loko Vltavín vysoko 0:5. Mladší
žáci (II. třída) remizovali na Žižkově s SK Viktoria 2:2,
poté podlehli venku mužstvu Háje C 1:5 a Meteor C
doma udolali 2:1. Starší přípravka Mini 10 (II. třída) zahájila těsnou prohrou v Kolovratech 0:1, zatímco ve druhém utkání zvítězila doma nad týmem Sportovní Jižní
Město 2:1. Mladší přípravka Mini 8 (II. třída) podlehla
doma Infernu 2:5 a hned v druhém kole si kluci spravili
chuť v Hostivaři, kde vyhráli 5:4. Další zápasy byly na programu až po uzávěrce tohoto vydání KZ.
Jak už jsme uváděli minule, zájemci o fotbal jsou vítáni
na klánovickém hřišti každé pondělí či ve středu v 16.30 hod.
Další informace včetně aktualit a kontaktů najdete
jako obvykle na internetu, www.fkklanovice.cz.
Jiří Karban
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KONTEJNERY NA LISTÍ
A ROSTLINNÝ ODPAD
Kontejnery na listí a rostlinný odpad
budou přistaveny:

v pátek od 15 hod. do 18 hod.
v těchto dnech

16. 10. 2009

Lovčická x Malšovická
Medinská x Smiřická
(u Bytového družstva)

23. 10. 2009

Přimské nám.
Aranžerská x Nové Dvory

30 .10. 2009

Dobřenická x Voňkova
Nepasické náměstí
Žádáme Vás, abyste rostlinný odpad neodkládali před
dnem přistavení kontejnerů a v okolí udržovali pořádek.
Nabízíme možnost přistavení kontejneru na rostlinný odpad na Váš pozemek za úhradu 500,- Kč.
Přistavení kontejneru objednávejte u pana Husera
tel.č. 603 578 405. Podmínkou je vytřídění na kompostovatelný rostlinný odpad (tráva, listí) a větve.
V pracovních dnech je možné odkládat rostlinný
odpad též v ul. Smidarská (bývalá deponie Naidr)
za přítomnosti pracovníka údržby po předchozím
nahlášení na tel. č. 605 272 413 nebo 603 578 405.
Podmínkou je vytřídění na větve a kompostovatelný rostlinný odpad (tráva, listí).
Alena Janoušková

KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
v MČ Praha – Klánovice
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny:

v sobotu 24. 10. 2009
od 9,00 hod. do 13,00 hod.

Upoutávky

na místech:

Všestarská ul.

CYKLISTICKÉ MAPY

(křižovatka s ul. Krovova

Magistrát hlavního města Prahy vydal nové
mapy cyklistických tras. Zájemci je mohou
získat jako propagační materiál na ÚMČ
v úředních hodinách.

za restaurací SAMOS u transformátoru)

Alena Janoušková

Přimské náměstí
Medinská x Smiřická
Alena Janoušková
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Naši jubilanti
V říjnu oslaví své narozeniny
naši spoluobčané:
Laboutka Stanislav
Rak Stanislav
Hladíková Jana
Jančík Břetislav
Machová Marcela
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Zahradnická
burza
Třetí klánovická zahradnická burza proběhne ve dnech
30. a 31. října 2009 v parku před KC Beseda. Jak to
bude probíhat? Své výpěstky – obvykle přehuštěné
výsadby na zahradě, ale i pokojové rostliny a podobně
– mohou obyvatelé Klánovic a okolí připravit a odevzdat v určený den. 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.
Kdy to vše proběhne?

Langmajerová Miluše
Švec Václav
Jarošová Jiřina

Sběr rostlin k prodeji:
pátek
30. října

13 – 17 hod.

Burza (prodej):
sobota
31. října

13 – 17 hod.

Vracení neprodaných rostlin:
sobota
31. října
17 – 19 hod.

Blahopřejeme!!!

Pomoc a podporu
Pomoc a podporu v situaci, ve které nevíte jak dál,
najdete v Běchovicích a na Újezdě!
Pokud máte problémy s prací, bydlením, financemi,
v rodině, v zaměstnání, chcete vědět, jakou finanční
podporu v nepříznivé situaci můžete získat od státu,
jaký druh rodičovské si zvolit, či se potřebujete poradit
v právním problému, obraťte se na poradenský servis
PORSE.
Pomůže Vám se v situaci zorientovat a poradíme, co
dále dělat. Servis je určen všem, kteří si se svou situací
nevědí rady a nemohou si dovolit placeného poradce - to
platí převážně u právních problémů.
Najdete nás
v pondělí 16.00 - 18.30 hod.
a úterý 14.30 - 16.30 hod. v Běchovicích
na adrese Mýtní 73, 190 11 Praha - Běchovice
(v prostorách ZŠ Běchovice) změna adresy!!
nebo ve středu 11.00 - 15.00 hod.
na adrese Středisko osobní hygieny,
Živonínská 1630, Praha - Újezd nad Lesy.
Své dotazy můžete konzultovat i na
tel. č. 733 765 615 pro dotazy pouze ve středu,
na tel. č. 739 491 633 pro dotazy v ostatní dny
nebo mailem na adrese porse@neposeda.org.
Před navštívením servisu se telefonicky či osobně
objednejte. Možné je individuální setkání v jinou než
pevně stanovenou dobu.

vše v prostoru parku před KC Beseda.
Nevyzvednuté neprodané rostliny budou následně
zlikvidovány.
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Hledáte bydlení?
Nabízíte zajímavou službu?
Rádi byste něco prodali?
Inzerujte
v Klánovickém zpravodaji!
SOUKROMÁ LOGOPEDICKÁ AMBULANCE
Lovčická 322, Praha 9 - Klánovice
(V prostorách Soukromé mateřské školy Smíškov)
MGR. ROMANA OUBRECHTOVÁ
TEL.: 777 302 239
E-MAIL: OUBRECHTOVA@SEZNAM.CZ

KONTEJNERY KRÁL
s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

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

602 260 264
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KURZY ANGLIČTINY V BĚCHOVICÍCH
Po prázdninách opět otevíráme - začátečníci, mírně
pokročilí,středně pokročilí, pokročilí. Výuka probíhá
v malých skupinách. Příznivé ceny, kvalifikovaní lektoři.
Termín I.semestru: říjen 2009 – leden 2010
Více informací na www.neposeda.org/vzdelavani
Kontakty: mobil 733 685 911
e-mail: vzdelavani@neposeda.org

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ
Od října opět zahajujeme individuální doučování
žáků ZŠ v předmětech: matematika, český jazyk,
angličtina, po dohodě i dalších předmětů.
Cena lekce: 200 Kč.
Doučování bude probíhat v budově Běchovické Základní
školy.V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel:
733 685 911, vzdelavani@neposeda.org

STREETDANCE, VÝTVARNÉ TECHNIKY
Koncem září v Běchovicích NOVĚ otevíráme kroužky
těchto směrů. Jsou určeny především dětem a mládeži
do 21 let.
Více informací a přihlášky ke stažení
na www.neposeda.org. V případě zájmu nás prosím
kontaktujte na tel: 733 685 911, 739 491 638,
vzdelavani@neposeda.org
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Nově otevřená

Kadeřník ROMAN děkuje všem svým

LÉČIVÁ SOLNÁ JESKYNĚ

zákaznicím, které ho navštěvují již více než 15
let a také pro Vás otevírá nový kadeřnický salon

v Horních Počernicích, Božanovská 884
LÉČIVÁ KŮRA V DÉLCE 45 MINUT
dospělí
150 Kč
děti do 15 let
100 Kč
dítě do 10 let v doprovodu 1 dospělé osoby zdarma
studenti, důchodci a ZTP100 Kč
pronájem celé jeskyně (max. 15 osob)
1200 Kč
PERMANENTKY
dospělí:

15 vstupů
10 vstupů
6 vstupů
studenti, důchodci a ZTP: 10 vstupů
6 vstupů
Rezervace na tel. č.: 212 236 302
E-mail: tomanova@solnajeskyne-hp.cz,
www.solnajeskyne-hp.cz

1650 Kč
1200 Kč
750 Kč
900 Kč
550 Kč

OTEVÍRACÍ DOBA
pondělí až pátek ……
8.45 až 20.00 hodin
sobota a neděle …….
13.45 až 19.00 hodin
Hodiny pro rodiče s dětmi:
10.00 až 11.00 a 14.00 až 16.00 hodin

Nechte se unést pohádkovou atmosférou solné jeskyně,
ve které alespoň na chvíli zapomenete na každodenní
shon a stres a načerpáte síly.

v Úvalech u Prahy - Přišimasy (Praha - východ)
Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9.00 - 21.00
Tel. 604 589 584, 321 672 661
www.sefl-hairstyle.com, r.sefl@post.cz
- stříhání vlasů
- kreativní střih
- melírování
- barvení vlasů
- opalování vlasů
- techniky zahušťování vlasů
- trvalá do tvaru
- spirálovitá trvalá
- zpevňování vlasů
- typologie vlasů a pokožky
- svatební úcesy
- poradenství
- školení kadeřníků pro práci v zahraničí
KONZULTACE ZDARMA
Pracuji s kosmetikou: Selective, Loreal, Wella, Redken
Englisch Speaking
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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 2009
Čtvrtek 1. 10. 2009, 19.30

KINO - MARY A MAX

Austrálie 2009, 92 min,animovaný,od 15 let, režie: Adam Elliot. Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje tento cool
animovaný film pro dospělé. Příběh dvou osamělých duší - osmileté holčičky Mary a osamělého Maxe. Originální pohled na dva obyčejné
lidi balancující na hranici černého humoru a smutné reality se dotýká věcí jako je samota, alkoholismus, netolerance a neporozumění.

Pátek 2. 10. 2009, 18.00

MAĎARSKÁ LIDOVÁ VESELICE A TANČÍRNA

Ochutnávka maďarského folklóru včetně tradičních jídel a sudových vín. Hrát bude HuzaVonó - seskupení vynikajících hudebníků.
Jejich repertoár maďarské lidové hudby vychází z tradiční vesnické produkce a stylově zahrnuje v podstatě celou oblast původní
Rakousko - Uherské monarchie. Sólové vystoupení tanečního mistra podpoří soubor lidového tance Nyitnikék.Přijďte se naučit pár
tanečních kroků! Vstup volný pro všechny věkové kategorie.

Neděle 4. 10. 2009, 17.00

KONCERT - LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ

koncert začne zajímavá dvojice velice schopných muzikantů, která si říká Hudbanda. Ze Slovenska přijede Janko Majerčík.
Nejenom, že je ze srdce Slovenska - z Liptovského Mikuláše, ale hraje velice zajímavé písničky inspirované folklórem.
Poslední účinkující je sázka na jistotu. Vokální skupina Pětník už působí na folkové scéně dlouho a jejich vokály jsou propracované
do nejmenšího detailu. K tomu všemu, jako obvykle, čaj podávaný na pódiu. Vstupné: 50,-Kč

Pondělí 5. 10. 2009, 19.30

KINO – HANEBNÝ PARCHANTI

USA, 2009, 150 min, akční, od 15 let, režie: Quentin Tarantino. Hrají:B. Pitt, E. Roth, D. Kruger, M. Laurent, Ch. Waltz, T. Schweiger,
D.l Brühl. Hanebně zparchantělá jízda plná krve, potu, slz a touhy po pomstě. B. Pitt je velitelem jednotky židovsko-amerických vězňů
vytrénovaných na vojáky za 2. světové války. Jsou posláni na misi, jejímž cílem je zlikvidovat skupinu předních nacistických důstojníků.

Čtvrtek 8. 10. 2009, 19.30

KINO – OPERACE DUNAJ

ČR, 2009, 102 min, tragikomedie, od 12 let, režie: Jacek Glomb. Hrají: J. Menzel, E. Holubová, M. Stuhr, J. Dušek, B. Polívka,
M. Issová, J. Budař. Příběh z 21. srpna 1968, který měl nečekaně zábavný rozměr. Úspěšný polský divadelní režisér Jacek Glomb pod
odborným dohledem J. Menzela stvořil komediální příběh o jednom ostře sledovaném polském tanku, který se střetl s českou realitou.

Neděle 11. 10. 2009, 14.00 17.00

KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK

ŠPERKY Z KORÁLKŮ Cena 250,- Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen.
Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo andreajan@seznam.cz

Neděle 11. 10. 2009, 16.00

KINO - HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE

USA 2008, 153 minut , dobrodružný režie: David Yates. Hrají: D. Radcliffe, E.Watson, R. Grint, M. Gambon. Harry začíná již 6 rok
v Bradavicích a do rukou se mu dostává stará kniha, která je velmi zvláštně označena - „Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve“.
Zároveň se dozvídá další střípky z Voldemortovy temné minulosti.

Čtvrtek 15. 10. 2009, 19.30

KINO - JÁNOŠÍK - PRAVDIVÁ HISTORIE

Slovensko, Maďarsko, Česko, 2008, historický, 140 minut, režie: Agnieszka Holland, Kasia Adami. Hrají: V. Jiráček, I. Martinka,
M. Zebrowski, S. Zoe Canner, Marián Labuda, Richard Krajčo. Zbojnická balada. Výpravný velkofilm vznikl podle scénáře Evy
Borušovičové, která několik let studovala archivní záznamy a dokumenty

Pátek 16. 10. 2009, 19.30

KONCERT – PSÍ VOJÁCI

Pražská kapela, jejíž ústřední postavou je zpěvák, pianista, skladatel a textař Filip Topol. Poprvé veřejně vystoupila roku 1979
na legendárních Pražských jazzových dnech. Zpočátku textařsky spolupracovala s Filipovým bratrem Jáchymem, později začal skládat
texty sám Filip. Od poloviny 80. let kapela vystupovala pod krycím názvem P.V.O. (Psí vojáci osobně). Po devětaosmdesátém se Psí
vojáci stávají oblíbenou kapelou a kromě klubových koncertů se účastní i řady festivalů. Jejich písně byly použity ve filmech (Žiletky
režiséra Zdeňka Tyce, kde si Filip Topol zahrál hlavní roli), podíleli se i na scénické hudbě k několika divadelním představením. Hudba
Psích vojáků má kořeny ve světovém undergroundu, značný je však i vliv skladatelů druhé půle 18. století. Vstupné: 150,- Kč

Pondělí 19. 10. 2009, 19.30

KINO – DUŠE PAULA GIAMATTIHO

USA 2009, 100 min, černá komedie, titulky, od 12 let, režie: Sophie Barches. Hrají: Paul Giamatti, Emily Watson, David Strathairn,
Dina Korzun. Originální příběh líčí potíže herce Paula Giamattiho, který se rozhodne zbavit své duše. Skutečně ji odloží a uschová
ve skladu duší. Dostaví se úleva, ale i prázdnota... Zkusí chvíli existovat s implantovanou duší ruské básnířky, ale nějak to není ono.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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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

Čtvrtek 22. 10. 2009, 19.30

KINO – ROZERVANÁ OBJETÍ

Španělsko 2009, 100 min, drama, thriller, titulky, od 12 let, režie: Pedro Almodóvar. Hrají: Penélope Cruz, Lluis Homar, Blanca
Portillo, José Luis Gómez, Tamar Novas, Rubén Ochandiano. Film o natáčení geniální komedie. Milostný trojúhelník, režisér – herečka – její starý a vlivný milenec, vygraduje během natáčení filmu posedlostí a tragédií.S odstupem let se slepý režisér pokouší poskládat střípky událostí tak, aby došel rozhřešení a znovu našel sebe samého.

Neděle 25. 10. 2009 14,00 - 17,00

KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK

PEDIG - výroba podnosu nebo košíčku s pevným dnem. Sebou ručník na klín, kdo má - šídlo a nůžky na pedig.
Cena (včetně materiálu) 250 - 350,- Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen.
Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz

Úterý 27. 10. 2009, 10.30

DĚTSKÉ DIVADLO – NA TOM NAŠEM DVOŘE

Pohádka o tom, jak důležité je kamarádství nejen mezi dětmi , ale i mezi zvířátky. Hraje divadlo Koloběžka.Vstupné: 40,- Kč/os.

Středa 28. 10. 2009, 13.00

III. ROČNÍK OTEVŘENÉHO TURNAJE V PÉTANQUE „O ČESKÉ SRDCE“

Do souboje tříčlenných týmů můžete zasáhnout také vy. Ženy, muži i děti. Kdo nepřijde, ten nevyhraje. Registrace družstev a sraz
účastníků 28.10. ve 13.00 hod v parku KC Beseda. Odměna pro vítěze bude sladká!

Čtvrtek 29. 10. 2009, 19.30

KINO – BRUNO

USA 2009, 81 min , komedie, od 15 let, režie: Larry Charles. Hrají: Sacha Baron Cohen, Gustaf Hammarsten, Clifford Bañagale, Chibundu
Orukwowu. Včera vás dostal Borat, dnes přichází Bruno. Bruno nikdy nebyl profi model. Touží po životě jaký mají všichni normální
Rakušani: Postavit dům, pod ním sklep a v něm vychovat rodinu.

Pátek 30. 10. 2009, 13.00 – 17.00
Sobota 31. 10. 2009, 13.00 – 17.00

III. KLÁNOVICKÁ ZAHRADNICKÁ BURZA – sběr rostlin k prodeji
III. KLÁNOVICKÁ ZAHRADNICKÁ BURZA – PRODEJ

Jak bude burza probíhat? Své výpěstky – obvykle přehuštěné výsadby na zahradě – mohou obyvatelé Klánovic a okolí připravit
a odevzdat vhodně zabalené v určený den v KCB. 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
majitelům. Vše bude probíhat v parku KCB
Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,- Kč pro dospělého a 60,- Kč
pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz). Rezervace vstupenek
na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky nevyzvednuté
nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena
Poděkování
dárcům

Projekt Multimediálního prezentačního, školícího
a kulturně-společenského centra v Klánovicích
podpořila ze svých zdrojů Evropská unie.
Velice si vážíme pomoci a podpory,
kterou aktivitám Klánovického fóra poskytuje ÚMČ Praha Klánovice.

ÚMČ Praha – Klánovice
Onlio, a.s. – nové jméno pro český web

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Online partner Klánovického fóra

www.onlio.com

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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