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Ustavující zasedání MZ

Ustavující zasedání
Zastupitelstva MČ Praha
Klánovice zvolilo nové vedení MČ
Vážení občané, s přihlédnutím k datu uzávěrky, Vám
sdělujeme, že vyjádření starostů bude uveřejněno v následujícím čísle Klánovického zpravodaje, tj. v č. 1-2/2011.
Ing. Petr Soukup
starosta
Ing. Jana Martinová
1. zástupce starosty
Mgr. Zorka Starčevičová 2. zástupce starosty
Ing. Martina Petráčková
1. radní
Ing. Ondřej Voleš, Ph.D.
2. radní
Ing. Petr Kubíček
předseda Finančního výboru
Bc. Jiří Karban
předseda Kontrolního výboru
Ing. Hrabal Ladislav, CSc. zastupitel
MUDr. Marie Jágrová
zastupitelka
Guiseppe Maiello, Ph.D. zastupitel
MUDr. Ferdinand Polák
zastupitel
Ing. Ivan Prokopič
zastupitel
MUDr. Milan Ročeň
zastupitel
Ing. Tomáš Ruda
zastupitel
Václav Švec
zastupitel

Vánoční přání
Pracovníci úřadu MČ Praha Klánovice přejí všem občanům šťastné a veselé vánoční svátky, plné radosti
a štěstí, k přání se rád připojuje starosta V. volebního období J. Losert.
Nově zvolení zastupitelé MČ Praha Klánovice v čele se
starostou Ing. Petrem Soukupem, zástupci starosty
Ing. Janou Martinovou a Mgr. Zorkou Starčevičovou přejí
klánovickým občanům klidné prožití vánočních svátků,
mnoho radosti a štěstí
Zařazeno po uzávěrce KZ 12/2010

Editorial
Vážení občané, k vánočním svátkům patří krom radosti, rodinné vzájemnosti také vzájemnost a laskavost
občanská. Zařadili jsme proto upozornění na možnost
duchovní obnovy a také na příležitost k obdarování v širším smyslu tohoto slova.
Vánoční bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Klánovicích:
pátek, 24.12.2010, 22.00 hod – Půlnoční mše sv.
neděle, 26.12.2010, 10.30 hod. – svátek Sv. rodiny – Obnova
manželského slibu.
středa, 29.12.2010, 17.45 – Mše sv.
sobota, 1.1.2011, 10.30 – Slavnost Matky Boží

strana

2

neděle, 2. 1. 2011, 10.30 – 2. neděle po narození Páně
Podrobnější informace získáte buď na vývěsní skříňce
u kostelíčka, nebo na webu http://www kolodeje.farnost.cz
(farnost Jirny-Klánovice), popřípadě je podá paní Helena
Podlahová, h.podlahova@seznam.cz; mob. 602 424 653
Nadační fondy – příležitost k obdarování:
Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9 – Klánovice
e-mail: info@klanovickeforum.cz
http://www.klanovickeforum.cz
tel: 604 288 076; IČ 273 98 587
číslo běžného účtu: 51-1069300217/0100.
číslo účtu – VEŘEJNÁ SBÍRKA: 51-1079340247
Jedenáctá Tříkrálová sbírka
Od 2. ledna do 10. ledna 2011 bude probíhat pod záštitou Charity Česká republika již tradiční Tříkrálová sbírka.
Přijměte prosím koledníky s otevřeným srdcem. Skupinka
koledníků, převážně dětí z farnosti pod vedením dospělé
osoby bude koledovat v naší obci se zapečetěnými kasičkami. Arcidiecézní charita podpoří z Tříkrálové sbírky
dům pro seniory v Mukařově, azylový dům v Karlíně, podpoří chudé děti v Bělorusku a stavbu ZŠ v Ugandě.
V rámci Tříkrálové sbírky jste i srdečně zváni na koncert,
který proběhne 9. ledna 2011 od 16.00 hod v chrámu
P. M. Sněžné na Jungmannově nám., Praha 1 kde zazní
Liturgická mše od Z. Pololáníka. Výtěžek bude věnován
této sbírce.
Za farnost sv. Petra a Pavla v Jirnech – Podlahová –
koordinátor Tříkrálové sbírky
Nadace Dětského domova v Klánovicích
„Kdo si hraje nezlobí” byla založena v roce 2004
za účelem realizace projektu výstavby dětského hřiště
na zahradě Dětského Domova v Klánovicích. Kdo má
zájem nám s tímto pomoci, nechť se obrátí na vedení
Dětského domova
e-mail: reditelka@ddklanovice.cz
http://ddklanovice.sweb.cz
Tel.: 281 962 127.
Číslo nadačního účtu: 104 102 23 23 / 5500
Farní charita Neratovice
Charitní zdravotní či sociální služby může potřebovat
každý z nás. Pro ty, kteří nám chtějí finančně pomoci, je
zřízeno toto konto:
e-mail: sekretariát@charita-neratovice.cz
www.charita-neratovice.cz
Č.Ú.0461220399/0800
Finanční dar je možno odečíst od základu daně dle zákona č.586/1992 Sb.
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Upozornění přispěvatelům
Vážení autoři příspěvků a zadavatelé reklam. Prosíme
abyste, do doby než budou stanovena a zveřejněna nová
pravidla editace KZ, elektronickou komunikaci s ÚMČ
adresovali na:
sl. Z. Dörflerovou – texty, upoutávky,
adresa: dorflerova@praha-klanovice.cz
a pí. A. Slezákovou – reklamní materiály,
adresa: slezakova@praha-klanovice.cz.
Užíváním těchto jednoduchých adres pomůžete našim
pracovnicím v pořádání tiskových materiálů. Považujeteli svůj článek za důležitý, a to jistě je, požádejte o potvrzení, že materiál byl doručen pořádku. Rádi bychom jednoduchými prostředky udrželi s Vámi kontakt k všestranné
spokojenosti. Můžete nám i telefonovat na číslo ústředny
281 960 216.
Bohužel musím dopisovatele i předkladatele upozornit
na omezené grafické možnosti Klánovického zpravodaje:
1) veškeré grafické materiály, pokud nejsou realizovány
vloženým, samostatně tištěným, listem, reprodukujeme
jako černo/bílé, doplňková barva je jednotný odstín zelené
(viz obálka); 2) aby byl text, zejména inzerce čitelný, je
třeba šetřit písmenky a znaky. Pozor i mezera mezi slovy
je znak! Prostor řádkového inzerátu (1/12 formátu A4) pojme cca 300 znaků v normálním řezu. Tučné písmo počet
znaků ještě zmenší; 3) text článku v dvousloupcové sazbě
může mít nanejvýš 3 500 znaků a každý mezititulek, obrázek, fotografie, opět „ubírají písmenka“; 4) to vše co tu
bylo řečeno nezáleží na typu písma ve kterém svůj příspěvek předáváte – tiskárna používá svůj typ (řez) písma
a vše co dodáte, její počítač automaticky transformuje (zachovávají se pouze zvýraznění textu – tloušťka písma,
podtržení); 5) při psaní textu prosím pište souvisle, nejlépe
do vpravo nezarovnaných odstavců. Nové odstavce oddělujte prázdným řádkem. Jen tak se můžeme dozvědět,
jak jste chtěli svůj článek strukturovat. Opět platí – tiskárna
text rozláme na odstavce, ale jak jste si představovali
svůj řádek zpravidla nemůže dodržet pro udržení harmonie sazby celého čísla; 6) materiály prosím předávejte
přednostně ve formátech *.doc (text), *.jpg (obrázek, fotografie). Kompletní vzhled celé stránky (bude tištěna samostatně!) je možno dodat ve formátu *.pdf. Pak bude
otištěna tak, jak ji dodáte.
Děkuji Vám za pochopení.
Po uzávěrce (23. 11. 2010) byl na ÚMČ doručen dopis
od Sdružení – Miroslav Petružálek – EKOvoda. Provozovatel výdejního stojanu poblíž Haly starosty Hanzala
nám sděluje, že provoz výdejního stojanu je pro něj, z důvodu nízkého odběru, neekonomický. Uvádí, že my klánovičáci máme nejmenší odběr v celém širokém okolí, ač
i jinde mají vodovod, jako zde. Navrhuje nám, pro udržení
provozu, podílnictví na provozních nákladech stojanu.
Bude to jeden z prvních náročnějších oříšků nového vedení MČ. Bez zájmu občanů o skutečně kvalitní hlubinnou
vodu, to však nepůjde. Přitom cena balené vody v obchodech je vyšší než nabízí stojan a vodu, z řadu (pítko)
MČ také hradí. Děkuji Vám za zamyšlení.
Jaroslav Losert
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Informace z ÚMČ
Vážení spoluobčané, s blížící se zimou bych Vás rád
požádal o porozumění a opravdu ohleduplné parkování
vašich vozidel na místních komunikacích. Jak ÚMČ tak
i firmě, která pro nás zajišťuje zimní úklid sněhu jde
o jedno jediné – co největší vaši spokojenost s úklidem.
Rychlostí, úplností, bezkonfliktností. To ovšem nemůžeme dosáhnout bez Vaší pomoci a pochopení. Čím můžete Vy přispět jednoduchým i když trošku namáhavějším
způsobem: ohleduplným parkováním. Všichni víme, že
naše komunikace jsou na dnešní provoz poněkud úzké
a má-li jimi projet sněhový pluh, stává se situace, kdy se
na obou stranách vozovky parkuje, pro jeho obsluhu neřešitelnou. Prostě pro pluh není žádné místo – a výsledek: chaoticky uklizené komunikace, neefektivně vydané
finanční prostředky, Vaše nespokojenost a bohužel i roztrpčení. Prosím Vás proto, pokud můžete, parkujte
na svých pozemcích. Pokud necháte své vozidlo venku
parkujte prosím po jedné straně komunikace – alespoň
mezi dvěma po sobě následujícími křižovatkami. V ulici
Mechovka jsou k tomu účelu vybudovány odstavné zálivy, prosím používejte je, i když to máte o „pár“ metrů dál
domů. Nejedná se jenom o čištění vozovky, ale také
o bezpečný průjezd sanitních a požárních vozidel, která,
nerad věštím, mohou jet právě k Vám nebo k Vašim blízkým. Požádám o spolupráci Městskou policii, aby preventivně upozorňovala řidiče na jejich prohřešky
a požádám také starosty sousedních obcí, aby v témže
duchu informovali své občany, kteří k nám dojíždějí
na cestu vlakem do Prahy.
Jaroslav Losert

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HASIČI KLÁNOVICE:
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 volejte následující tísňové linky
150 nebo 112
TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
Policie ČR
158
Městská policie
156
Hasiči
150
Zdravotnická záchranná služba
155
SOS - jednotné evropské číslo tísňového volání 112
PORUCHOVÁ VOLÁNÍ:
Elektřina
840 850 860
při ohrožení života:
224 919 473
Internet:
poruchy@pre.cz
Plynárna:
1239
Vodárna:
840 111 112
Veřejné osvětlení, dopravní signalizace,
veřejné hodiny:
telefon:
800 101 109
Internet:
www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html
POPELNICE na směsný domovní odpad si objednáte: Pražské služby, spalovna Malešice
248 091 455
ČD ZASTÁVKA Praha-Klánovice, pokladna:
972 127 680
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Názory zastupitelů

Může jít až o 250 fotbalových
hřišť
Smlouva o budoucí nájemní smlouvě mezi generálním
ředitelem Lesy ČR, s.p. Ing. Jiřím Novákem a předsedou
představenstva FGRP, a.s. JUDr. Milošem Drbalem, byla
podepsána 2.5.2008 a mj. uvádí:
• Předmětem budoucí nájemní smlouvy mají být specifikované pozemky či jejich části, které odpovídají záměru, dle kladného Stanoviska EIA vydaného podle
zák.č. 244/1992 Sb. K tomu dlužno dodat, že od té
doby Klánovický les doznal podstatných změn, mj. je
zde především i Natura 2000, respektive odvolávat se
v současné době na souhlasné stanovisko EIA
z 19.1.1995, tj. před 15-ti lety, osobně považuji za tristní.
(Pozn.: EIA - posuzování stavby z hlediska vlivů na životní prostředí, současný zákon nabyl účinnosti
1. 1. 2002, nyní ve znění zákona 93/200 Sb. V r. 1969
zavedeno v USA a v r.1975 akceptováno v Evropě.
Natura 2000 - evropsky významná lokalita.)
• Nedílnou součástí této Smlouvy je mj. příloha Specifikace pozemků, která udává celkovou možnou rozlohu
1 289 893 m2, což je cca 129 hektarů, pro názornost
může jít tak o cca 250 fotbalových hřišť.
• Budoucí nájemce chce provozovat golfové hřiště, dětské hřiště a jiné.
Ladislav Hrabal, zastupitel;
úplný originální text naleznete v KZ +; redakce

Klánovické střípky

Trocha z prevence
Důsledná preventivní opatření při nakládání s topidly
a komíny se vyplatí. Nejenže zabezpečí majetek před požáry, ale současně ochrání vaše zdraví i životy. Proto
mějte vždy na paměti:
DESATERO BEZPEČNÉHO PROVOZU TOPIDEL
1. Při instalaci nového topidla se vždy řiďte návodem výrobce.
2. Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím „vylepšením“.
3. Dodržujte vždy bezpečné vzdálenosti od hořlavých
předmětů.
4. Na topnou plochu nikdy neodkládejte hořlavé předměty.
5. Topné těleso na tuhá paliva musí stát na nehořlavé
podložce.
6. Plynová topidla nechte jednou ročně zkontrolovat odborníkem.
7. Při změně druhu paliva si nechte u odborníků zkontrolovat komín.
8. Do kamen nedávejte nic, co do nich nepatří, např. plastové láhve.
9. Kamna na tuhá paliva nikdy nezapalujte pomocí hořlavých kapalin.
10.Popel ukládejte jen do neporušených nehořlavých nádob s víky.
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DESATERO RAD PRO BEZPEČNOST KOMÍNŮ
1. Komíny a kouřovody se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu.
2. Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa
musí být správně izolován.
3. Dbejte na řádné stabilní a těsné zaústění kouřovodu
do komínového tělesa.
4. Zajistěte pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání
nečistot z komínu.
5. Alespoň jednou ročně nechte komín zkontrolovat kominářskou firmou.
6. Před instalací topidla nebo změně paliva nechte provést revizi komínu.
7. Dbejte na dostatečné zajištění vymetacích a vybíracích
komínových dvířek.
8. V žádném případě nepoužívejte komíny u nichž byly
zjištěny závady.
9. Na půdě ukládejte hořlavé předměty nejméně 1 metr
od komínového tělesa.
10.Do komínového zdiva nesmí zasahovat žádné hořlavé
stavební prvky.

Výjezdová jednotka informuje
V sobotu dne 23. 10. v 11.13 na výzvu Operačního střediska HZS vyjela jednotka s CAS 32 Tatra 148 na požár
stohu do ulice Jilemnické v Praze – Kbelech. Posléze
byla jednotka vyzvána i k výjezdu družstva s CASS 25
Liaz K. Na místě jsme prováděli kyvadlovou dopravu vody
a hašení slámy při rozebírání stohu. Při hašení byly použity dýchací přístroje. Na základu se jednotka vrátila
v 21.00 hodin.
Další výjezd na sebe nedal dlouho čekat. Dne 27.10.
v 01.37 byla jednotka s CAS 32 povolána na požár opuštěné budovy na autobusovém nádraží Florenc. Na základnu se jednotka vrátila v 02.41.
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Vážení občané, dovolte, abychom jménem Sboru
dobrovolných hasičů Klánovice Vám popřáli klidné
a radostné vánoce a Šťastný nový rok 2011.
Pavel Jaroš, SDH Klánovice; fotografie archiv SDH

Na vlastní oči
To, o čem píši, jsou vzpomínky z okupace fašisty
a těsně po ní. V tomto období mě bylo mezi 8-14 lety.
1) Němečtí vojáci do Klánovic přitáhli po okupaci Československa. Utábořili se u školy a ubytovali se v ní.
Kolem stála vojenská technika. Na chodníku bylo
několik polních kuchyní. Byl čas oběda a tak se
z kotlů kouřilo. Nakukoval jsem, co dobrého vaří.
Zpozoroval mě kuchař, vzal ešus a volal na mě,
abych šel, že mi dá oběd. Pochutnal jsem si,
v omáčce bylo hodně masa. Vojáci tou dobou byli
na nás milí a přátelští. Potkával jsem vojáky, jak
nesou náruče housek. V Německu stála houska
jednu marku. Tady měla (marka) hodnotu 10 Kč.
Houska byla za 20 haléřů. Vojáci byli jako u vytržení,
jak je zde lacino a kolik je tady potravin.
2) V dnešní budově pošty se usídlil Hitlerjugend. Mladí
chlapci, stejné košile, krátké kalhoty, podkolenky. Jeden
jako druhý. Potom jsem viděl, jak obědvali. Dlouhý stůl
byl uprostřed zahrady. Židle, talíře, příbory a sklenice
s pitím byly přesně vyrovnány. Hoši přišli, stoupli si
na svá místa. Na povel sedli, na povel jedli, na povel
skončil oběd, bez ohledu na to jestli měli snědeno. Měli
tvrdý vojenský režim. Byly i útěky a přísné tresty. Jednoho uprchlíka dohonili dva soukmenovci, tloukli ho,
a když upadl, kopali nemilosrdně do něj. Pak přijelo
auto a chlapce odvezlo.
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3) Jelikož školu zabrali vojáci, učili jsme se v Besedě v tělocvičně. Učil nás p. učitel Laušman. Seděli jsme
na židlích bez stolů. Nás to neučení bavilo, ale mnoho
jsme se tou dobou nenaučili. Později jsme se učili
ve veliké budově v Bělečské ulici vedle tenisu. Bylo tam
nás několik ročníků pohromadě. Chudáci učitelé, neměli to s námi lehké.
4) Jako správný kluk jsem byl neustále venku a sledoval
to vojenské dění. Šel jsem lesní ulicí, dnes V pátém,
ke kostelíčku. Najednou se na obloze ozvalo několik
výbuchů. Zvedl jsem hlavu a vidím, jak nad kostelem
ve velké výšce letí letadlo, ze kterého se kouří. Od letadla se oddělila tečka, která se rychle zvětšovala. Čekal
jsem na otevření padáku a utíkal ke kostelu. Padák se
ale neotevřel a já viděl, jak pilot dopadl asi 60 m od kostela. Byl na maděru. Byla to pěkná rána, když dopadl
na zem. Letadlo pokračovalo dále v letu a pilot, co zpanikařil, za to zaplatil životem. Za chvíli přijeli vojáci a odvezli tělo pilota pryč.
5) Američtí piloti (hloubkaři) napadali stále častěji vlaky.
Párkrát nalétli na vlak, vystřelili pár varovných výstřelů,
po kterých cestující a obsluha vlaku zmizela v lese. Potom se hloubkař vrátil, rozstřílel lokomotivu a odletěl.
Nalétávali tak nízko, že se dal rozeznat i pilot. Na tato
místa jsme chodili velice rádi, neboť jsme hledali
„hilzny“ (nábojnice) a jiné střelivo. V kolejnicích jsme
obdivovali díry od kulek a bylo nám divné, že ta kulka
po ocelové kolejnici nesklouzne. Pak jsme zjistili, že
střely mají olověné špičky a ty se při nárazu na kolejnici přilepí.
6) Čím více čas plynul, tím častěji nad našimi, hlavami přelétávala letadla spojeneckého letectva. Letěla na Berlín,
Drážďany aj. Jak jsme uslyšeli temné dunění, vyběhli
jsme na zahradu a čekali, až z letadel budou padat staniolové proužky, které jsme si schovávali na památku.
Byla to ochrana proti zaměření letadel a mátlo to protiletadlové kanóny. Byla to staniolová chumelenice. Pohled na přesně seřazené svazy letadel, které jako vlna
za vlnou letěly na nebi, byl úchvatný.
7) Jednoho dne jsem šel Bělečskou ulicí ze školy. U tenisových kurtů na roku Bělečské ulice a V pátém byl
kanálek na odpadovou vodu. Pršelo a mně se zdálo, že
je kanálek ucpaný. Vzal jsem klacek a jal se šťourat do
trubky od kanálku, abych ji protáhl. Zároveň s klackem
jsem vytáhl pečlivě zabalený balíček. Rozbalil jsem ho
a to bylo něco. V ruce se mi objevil revolver. Pěkně čistá
a funkční zbraň. Po tom, co jsem se přesvědčil, že mě
nikdo nevidí, jsem jej strčil do kapsy a pelášil domů.
Po první euforii se ale dostavily starosti. Již tehdy jsem
věděl, že je za toto trest smrti. Risk byl příliš vysoký
a tak jsem se svěřil svému otci. Reakce byla děsivá.
Otec řekl: „Za tohle nás můžou popravit všechny. Co já
teď s tím?“ Nad míru zděšen popadl revolver a letěl
na četnickou stanici, která se nacházela nedaleko.
Naštěstí naši četníci byli velice loajální a po vysvětlení,
jak se k revolveru přišlo, to vzali rozumně. Nikdy z toho
žádný problém nebyl. Jen tatínek musel slíbit, že se nikdy o tom nikde nezmíníme. To jsme s radostí učinili.
8) Jednoho slunného dne nám dal otec za úkol vykopat
na zahradě jámu. Za prvé v ní byl výborný písek a za
druhé se tam sypal popel. Byli jsme tak v polovině
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práce, když tu opět zazněl nebeský hukot. Zase ten
známý svaz a úchvatný pohled. Žádný staniol tentokrát
nespadl. O pět let starší bratr povídá: „Mohli by nám
sem šoupnout malou bombičku a měli bychom jámu
hotovou“. Dělal si legraci z nastalé situace. Brzy nás
však všechna legrace přešla, neboť se ozvalo silné dunění a hřmění. Vyhrkli jsme: „Bombardují Prahu“. Bratr
popadl kolo, já naskočil na rám a už jsme pádili na Počernicko, odkud byl dobrý výhled na Prahu. Viděli jsme
stoupat k nebi dým, záblesky, bomby, slyšeli jsme
hřmění. Byl to nálet na nádraží v Libni a na továrnu
Kolben-Daněk. Později jsme se tam byli podívat. Viděli
jsme to dílo zkázy. Několikatunové plechy byly zaseknuté ve zdech domů. Prý létaly vzduchem a sekaly vše,
co jim stálo v cestě.
Pokračování příště...
L.P. 5.12.2010, Bohumil Houžvička

Láska nejvyšším darem
a dobrovolně povinná
Připomínáme si narození Ježíška a na poselství, které
nám zanechal, nevzpomeneme. To, že máme milovat bližního, jako sami sebe, nám jaksi uniká.
Je to však jediná cesta ke štěstí, která se dá projít jenom s ním. Tak to má Bůh zařízené. Kdo si myslí, že se
obejde bez Boha, toho čeká soud. Není nic horšího, než
padnout do rukou živého Boha.
Přeji Vám, aby letošní vánoční svátky Vám otevřely oči
i srdce a všichni jste nalezli cestu do království Božího.
Miroslava Šimíková

Rubrika seniorů

Ze života Svazu tělesně
postižených
V září t.r. jsme absolvovali poslední letošní rekondiční
pobyt, a to v hotelu ŠARZ-Vršov v Horním Bradle. Málokde jsme se setkali s tak pěkným prostředím, jak ubytování, prostory pro cvičení a ostatní ozdravné procedury
a velice ochotný a příjemný personál, všechna naše přání
byla splněna dříve než jsme je vyslovili. Denně odpoledne jsme podnikali výlety po okolí, krásný zážitek jsme
měli při návštěvě hřebčína se Slatiňanech, kde jsme měli
štěstí vidět zahánění cca 110 koní z pastvin do stájí. Další
hezké odpoledne jsme zažili na Veselém kopci a v Hlinsku,
rovněž se nám líbila Chrudim a také starý kostelík v Kočí,
samozřejmě i keltské muzeum v Nasavrkách.Prostě celý
rekondiční pobyt se nám povedl.
Doma jsme zahájili pravidelnou činnost se cvičením, návštěvami divadelních představení a uspořádali jsme i zajímavé přednášky. Nejprve nás navštívila pí. Fuková
z firmy DMA a předvedla nám novinky v kompenzačních
pomůckách, které ulehčí tělesně postiženým jejich životní
situaci. Vysvětlila nám také všechny právní možnosti, jak
si tyto pomůcky obstarat (s přispěním zdrav. pojišťoven
apod.). Poslední přednáškou bylo vyprávění dr. Šmída
z hotelové školy v Klánovicích, který nám velice zasvěceně objasnil nové trendy stolování ve světě. Obě besedy
měly velký ohlas.
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V prosinci máme před sebou ještě návštěvu divadla
na Vinohradech a samozřejmě ve spolupráci s Obvodním
výborem STP Praha 9 pořádáme v sobotu 4. 12. 2010
v tělocvičně Beseda oblíbený "ADVENT".
Také si ještě v prosinci zacvičíme, abychom se potom
mohli v klidu věnovat vánočním přípravám. A tak se s přáním klidného prožití nejen celého adventního období, ale
samozřejmě i klidných a spokojených vánočních svátků
pro letošní rok s vám všemi loučím.
O. Paplhamová

Farní charita Neratovice
– středisko Praha
Provozuje také v Klánovicích pečovatelskou službu
a zdravotní ošetřovatelskou péči v rodinách. Činnost naší
organizace je zaměřena na poskytování sociálních a zdravotních služeb pro klienty, kteří tak mohou zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Převážně se jedná o seniory a zdravotně postižené občany. Propojení těchto
dvou služeb je pro klienty výhodné především z hlediska
komplexní péče.
Pečovatelská služba je zaměřena na pomoc v domácnostech klientů. Jedná se o pomoc při osobní hygieně, pomoc na toaletu, pomoc při úklidu domácnosti, donáška
obědů, nákupy (včetně donášky balené vody), podávání
(případně ohřátí) stravy klientům, praní a žehlení prádla,
dohled, doprovod klienta k lékaři, pochůzky (k lékaři
pro recept, lékárna..).
Úhrada klienta za tyto služby se počítá minutově a činí
100 Kč/hod (např. 15 min./25 Kč apod.) Služba je zajišťována každý všední den od 7.00 do 15.30 hod.
Obědy pro klienty se dováží ze ZŠ Újezd /n Lesy, jeden
oběd v ceně 55 Kč + 15 Kč dovoz ke klientovi. Platba
za obědy se vybírá na konci měsíce – dle počtu odebraných obědů.
Zdravotní ošetřovatelská péče je indikována klientům po
propuštění z nemocnice, nebo praktickým lékařem. Tato
péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.
Pečovatelskou službu pro Farní charitu Neratovice
v Klánovicích zajišťuje paní D. Pekárková
Vaše dotazy rádi zodpovíme na kbely@charita-neratovice.cz; socialni@charita-neratovice.cz
soc. pracovnice Petra Musilová, Dis. 731 411 556
vedoucí soc. pracovnice p. Hana Jarská 736 670 631
vrchní sestra Jana Francová 731 610 562
Jana Francová

Polemiky

Vandalské rozbíjení zastávky
na Přimském náměstí
Milí čtenáři,
chceme Vás seznámit s naším problémem, ale určitě
netrápí jen nás. Celý letošní rok jsme dokumentovaly vandalské řádění a rozbíjení zastávky autobusu na Přimském náměstí. V okolí zastávky bývá často plno skla a nepořádek. Zavolaly jsme na DP a zjistily jsme, že celková
částka na opravu skleněných výplní přesáhla 40 000,- Kč.

Dále jsme se dozvěděly, že se DP rozhodly přístřešek zastávky nezasklívat. Jsou to prý „vyhozené“ peníze. To znamená, že slušní lidé, kteří tady bydlí budou doplácet
na agresivní chování místních vandalů!
V.+K. Kašparovy, foto autorky příspěvku
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Nesuďte den před večerem!
(Otevřený dopis panu Jiřímu Karbanovi)
Ještě nemáme ani zvolenu místní radu, její pravděpodobné složení jsme se dozvěděli z celostátních médií a Vy
ji už zpochybňuje na webovém fóru výroky typu: "Jaký je
asi hlavní důvod tohoto překvapivého spolčení? Například
se vyplatí v blízké budoucnosti sledovat, kdo se stane novým tajemníkem a kdo bude získávat obecní zakázky."
Sám jsem před lety udělal stejnou chybu, když jsem dopředu odsoudil starostu Hanzala. Po této osobní zkušenosti si proto dovolím reagovat tímto otevřeným dopisem.
Především si musíme uvědomit, že v důsledku dlouhodobé negativní kampaně proti obnově golfu, která byla postavena z velké části na lžích a pomluvách, přestali klánovičtí občané vnímat pozitivní informace a pozitivně
laděné kampaně. Pokud by tomu tak nebylo, musela by
v Klánovicích nutně zaznamenat podstatně větší úspěch
kandidátka Spolu pro Klánovice, která měla výraznou,
marketingově dobře nastavenou pozitivní kampaň. Na druhou stranu i v jejích řadách jsou někteří lidé, kteří se aktivně podíleli na negativní kampaní před referendem, teď
sklízí, co před rokem sami zaseli.
Petr Šafránek, Klánovice
úplný originální text naleznete v KZ +; redakce

FGRP opět útočí na Klánovický les!
Zničení části Klánovického lesa je stálou touhou
FGRP. I přes jasné stanovisko občanů v referendu i výsledku voleb do místní samosprávy neustává jejich
snaha pomocí svých „přítelíčků“ ve vrcholné struktuře
ODS, MŽP a dalších snaživých úředníčků MHMP tajně
bojovat o dosažení svého cíle.
FGRP podal dne 15. 9. 2010 žádost na stav. úřad MČ 21
o územní rozhodnutí na výstavbu golfového hřiště dle projednané EIA z minulého století. Tato EIA z roku 1995 již
dávno neplatí, ať již rozdílností projektu, tak novými skutečnostmi jako je změna zákona pro posuzování EIA, vyhlášení
Natury 2000, přírodní památky Blatovského potoka a dalšími
změnami. Jen pro připomenutí EIA na obdobný projekt byla
projednávána v roce 2008-9 a těsně před konečným verdiktem oponenta , investor řízení dne 2. 10. 2009 zastavil, zřejmě
z obavy, že odborný posudek vyzní v neprospěch projektu.
O existenci podání z 15. 9. 2010, spis založen
11. 10. 2010 zn. SZ 16799/2010, jsem se dozvěděl pouze
náhodou 12. 11. 2010 a pořídil kopie některých podkladů.
Vedoucí stavebního odboru MČ 21 nás zřejmě záměrně
o zahájení správního řízení neinformoval.
B. Procházka
úplný originální text naleznete v KZ +; redakce

Ustavující zasedání
zastupitelstva se neshodlo
V listopadovém zpravodaji starosta oznamuje svolání
na 11. 11. 2010 ustavující zasedání nového 15-ti členného zastupitelstva do jídelny učiliště. Sloupek pokračuje děkováním „Hlasu Klánovic“ za zvolení dvou členů
do zastupitelstva a jejich přáním potřebného rozvoje
a zachování charakteru obce. Děkuje i KDU-ČSL
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za své hlasy. „Topka“ slibuje jen dělání maximálně možného. S odstupem se hlásí i leader Hlasu Klánovic,
který propadl „zakroužkováním“. V závěru s přáním zachování jedinečného přírodního charakteru.
Ze 7 volebních uskupení 6 ve svém programu vlastním způsobem si přálo zachování přírody a zeleného
rázu naší obce v obklopení lesem. Občané jim dali
hlasy a tak v zastupitelstvu většinou sedí nové tváře.
Zachování přírody a „rozvoj“ dost dobře nejde dohromady. V podstatě bouráme Klánovice. Byla zbourána „Kinotechnika“, dům v ulici U Trativodu, megalomanské přestavby nejen na Slavětínské. Necháme
developerům přestavět „Besedu“ a ohrozit Martina
a Brůnu v zadním traktu bloku? Alarmující jsou dvě
stavby v Aranžerské ulici po zbourání.
Zdravím příznivce
Miroslav Jarolím, dne 17. listopadu 2010
úplný originální text naleznete v KZ +; redakce

Exkurze do provozů
zpracovávajících odpad
mají smysl!
V letošním školním roce nabízí exkurze do provozů
na zpracování odpadu Ekocentrum Koniklec ve spolupráci s občanským sdružením Ekodomov do 8 pražských a 15 mimopražských provozů zpracování odpadu. Jednotlivá stanoviště nabízená Ekocentrem
Koniklec navštívilo od počátku září do konce října 787
žáků z 10 pražských základních a středních škol.
Z pražských provozů je nejpopulárnější ZEVO - Zařízení na energetické zpracování odpadu (Spalovna
Malešice), které navštívilo celkem 118 žáků. Žáci se
dozvěděli, kde končí odpad, který vyprodukují v domácnosti. „Většina z nich vůbec netušila, co se s odpadem může dít“, zhodnotila přínos exkurze v Malešicích paní učitelka Hájková ze ZŠ Lyčkovo náměstí.
Na závěr ještě dodává: „Snad dnešní exkurze povede
i k jejich budoucímu ekologičtějšímu chování ve smyslu
minimalizace produkce odpadu a jeho recyklace“.
Z mimopražských sklárna Nenačovice se 188 žáky
a kořenová čistička odpadních vod v obci Mořina, kterou navštívilo 147 žáků. Velký zájem žáků i pedagogů
vzbudila návštěva skládky odpadů Uhy. Kromě velkých
strojů zaujala i odborná přednáška a mimo jiné i fotodokumentace výstavby skládky. Že vidět skládku na
vlastní oči na děti opravdu zapůsobí, potvrzuje např.
paní učitelka Peterová ze ZŠ Ružinovská: „Pro naše
děti je výborné vidět, kolik odpadu vyprodukujeme.
Exkurze je pro ně motivací k třídění odpadu“.
Jelikož na některé mimopražské provozy je omezený počet exkurzí, doporučujeme školám včasnou
objednávku - zejména zmíněná skládka odpadů •A•S•A•
- provozovna Uhy a kompostárna JENA Úholičky. Exkurze jsou financovány Hlavním městem Praha z prostředků EKOKOMu. Více informací naleznete na:
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/exkurze-do-provozuna-zpracovani-odpadu.
Lucie Vančurová
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Kultura a sport

Podzimní sezóna klánovických
fotbalistů se vydařila
Fotbalové týmy Klánovic odehrály na podzim již všechna
mistrovská utkání a polovina sezóny se nám nad očekávání vydařila. Zejména muži, mladší žáci a přípravka „8“
zvládli podzim na výbornou. Konečně posuďte sami:
Muži (II. třída) – 11 zápasů, 8 výher, 1 remíza, 2 prohry, skóre 35:12, 25 bodů, 2. místo v soutěži
Muži skvěle zvládli těžký závěr podzimu a všechna utkání
vyhráli. Dokázali dokonce zvítězit na hřišti vedoucího Suchdola, který dosud neztratil ani bod. V posledních čtyřech zápasech postupně vyhráli v Cholupici 2:0, s PSK Union 4:0,
na Suchdolu 3:2 a se Slavojem Podolí 5:1. Na podzim se
12x trefil Václav Zajíček, 7x Jan Vojtíšek a 4x Petr Cón.
Dorost (I. třída) – 11 zápasů, 4 výhry, 1 remíza, 6 proher, skóre 40:32, 13 bodů, 8. místo v soutěži
Závěr podzimní části se dorostencům vydařil jen z části,
postupně prohráli doma s Admirou 3:5, v Řepích 2:5,
doma s Boheminans 0:5 a v posledním kole vyhráli na Bílé
Hoře 4:2. Na podzim se 12x trefil Marek Fuchs, 8x Tomáš
Loužecký a 6x David Vašíček.

Starší žáci (I. třída) – 11 zápasů, 3 výhry, 8 proher, skóre
17:51, 9 bodů, 8. místo v soutěži Starší žáci se v posledních
zápasech zlepšili: dvakrát vyhráli (s Bohnicemi 2:1 a v Ďáblicích 2:0) a dvakrát prohráli (1:8 ve Střešovicích a 2:6 s Radotínem). V podzimních zápasech se 6x trefil Jakub Palata,
4x Adam Ščuka a 3x Pepa Bílý z mladších žáků.
Mladší žáci (II. třída) – 9 zápasů, 6 výher, 1 remíza,
2 prohry, skóre 35:7, 19 bodů, 3. místo v soutěži
Závěr sezóny vyšel také mladším žákům skvěle – vyhráli
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7:0 v Dolních Měcholupech a 3:0 s Infernem. Na jaře se
tak budou snažit udržet skvělé třetí místo či zaútočit na zatím stříbrné Kunratice. Kanonýrem mladších žáků je se 12
góly Pepa Bílý, na druhém místě je s pěti góly dvojice Marek Halasz a David Hochmaul.
Přípravka „10“ (I. třída) – 11 zápasů, 2 výhry, 1 remíza, 8 proher, skóre 18:45, 7 bodů, 11. místo v soutěži.
Těžký podzim má za sebou také přípravka „10“
v 1. třídě. Celý podzim jsme odehráli proti o rok starším
klukům a tak si i přes předposlední místo ceníme sedmi
získaných bodů. Z posledních tří zápasů jsme vyválčili
skvělé 4 body (5:3 jsme porazili Motorlet, 1:3 jsme prohráli
s Admirou a 2:2 jsme remizovali v Bohnicích) a naše výkony se výrazně zlepšují. Nejlepším střelcem podzimu je
Kuba Svoboda s 11 góly, 4x se trefil Filip Hruška a jeden
gól dal také Denis Pik a Pavel Půta.
Přípravka „8“ (I. třída) – 11 zápasů, 6 výher, 1 remíza,
4 prohry, skóre 30:28, 19 bodů, 6. místo v soutěži Osmičky
skvěle válí 1. třídě, v posledních kolech čtyřikrát vyhrála:
v Lipencích 4:2, s Kingem 4:0, s Infernem 5:3 a na Unionu
Žižkov po boji 1:0. Střelecky se dařilo mladým puškám –
12x se trefil Tomáš Mirovský, 10x Matěj Houžvička a 2x
Patrik Šmerda.
Přípravka „mini“ se po dvou bronzových místech umístila na dalším z turnajů v Horních Počernicích na 6. místě.
Na turnajích se střelecky vedlo zejména těmto nadějím: 4x
David Beránek, 4x Honza Liška, 3x Filip Čermoch.

Nejlepší střelci se představují
Podzimní sezóna skončila a tak si můžeme dovolit rekapitulaci nejlepších deseti střelců podzimu.
Další informace o klánovickém fotbalu naleznete na
adrese www.fkklanovice.cz.
Pořadí
1.
2.
2.
2.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

Jméno
Bílý Josef
Fuchs Marek
Mirovský Tomáš
Zajíček Václav
Svoboda Jakub
Houžvička Matěj
Loužecký Tomáš
Vojtíšek Jan
Palata Jakub
Vašíček David

Gólů
15 gólů
12 gólů
12 gólů
12 gólů
11 gólů
10 gólů
8 gólů
7 gólů
6 gólů
6 gólů

Tým
mladší žáci
dorost
přípravka „8“
muži
přípravka „10“
přípravka „8“
dorost
muži
starší žáci
dorost

Tomáš Svoboda, tomiks@seznam.cz; foto autor

Klánovický zpravodaj
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Upoutávky

WEB KZ +
Na webových stránkách KZ naleznete plné znění krácených příspěvků:
„Může jít až o 250 fotbalových hřišť“ Ing. Ladislava Hrabala, CSc., zastupitele;
„Nesuďte den před večerem!“ Ing. Petra Šafránka;
„FGRP opět útočí na Klánovický les!“ pana Borise Procházky;
„Ustavující zasedání zastupitelstva se neshodlo“ pana
Miroslava Jarolíma.
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Naši jubilanti
V prosinci oslaví své narozeniny
naši spoluobčané
Jaroslav Paroubek
Anna Freyová
Bohuslav Artman
Jaroslav Hrbek
Karel Forman
Eva Gruberová
Taťána Zikmundová
Eva Ježková
Marie Horáková
Josef Fexa
Hanna Petroušková
Božena Koubová
Hana Votavová
Blahopřejeme!!!

Klánovický zpravodaj
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DIVADLO U 22
Společnost CapArt s.r.o. a Divadlo U 22,
K Sokolovně 201, Praha 22 – Uhříněves, www.u22.cz
Předprodej vstupenek na prosinec zahájen 25. 10.
2010.
Nezapomeňte!!!
Dětská představení začínají od 14:30 hod.

PROSINEC 2010
SO 04.12. – 20:00 - Koncert skupiny „OLYMPIC“
(Vstupenky na stání 350 Kč, k sezení na balkoně 400,-)
ÚT 07.12. – 19:00 - P. Fiala, J. Dvořák:
„S PYDLOU V ZÁDECH“
Legendární semaforská inscenace. Postavička prostého
lidového dobráka, který se zaplétá v šachové partii mocných,

Klánovický zpravodaj
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poskytuje vynikajícímu Josefovi Dvořákovi prostor pro řadu
brilantních klaunských čísel. hrají: J.Dvořák, M.Hrubešová
a další. Režie: J.Dvořák (Divadelní společnost J.Dvořáka)
NE 12.12. – 14:30 - „TŘI POHÁDKY NA DOBRÝ DEN“
Úsměvné pohádkové leporelo ve formě pohádkového kabaretu. Je zábavné a současně i poučné. (Divadlo Glans).
Pro děti od 3 let.
PO 13.12. – 19:00 - TRAVESTY SHOW KOČKY
„PEKELNÁ KUCHYNĚ“
Zveme vás na ďábelsky odvážnou jízdu předních českých
TRAVESTI umělců. Tito muži svým osobitým ztvárněním přivedou na scénu celebrity jako je Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Tina Turner, Lady Gaga, Michael Jackson a mnoho
dalších. Účinkují: Pity (Petr), Gina Adriana (Jirka), Cathrin
Magic (Martin), Kelly Ferarri (Bedřich), Denisa Slim (Petr),
Miky Paris (Miroslav) (cena vstupenek 270,- a 320,- Kč)
19.12. – 14:30 - „VÁNOČNÍ POHÁDKA“
Na obláčku v souhvězdí psa se anděl Kryšpín s nebeským dědečkem chystají na vánoce. Víla Zlomyslína chce
svátky překazit a tak ukradne Zlatou vánoční hvězdu bez
které vánoce nemohou být. Anděl Kryšpín dostane
za úkol vánoční svátky zachránit. Pro děti od 3 let.
NE

PO 20.12. – 20:00 - „Vánoční koncert IVETY
BARTOŠOVÉ“
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ST 22.12. – 19:00 - Jakub Nvota: „LÁSKA NARUBY“
Příběh neúspěšné herečky Viktorie, které nezbude než
přijmout místo "zpěvačky" v show, v níž jinak vystupují
muži převlečení za ženy. Má to samozřejmě jednu podmínku: naše hlavní hrdinka musí předstírat, že je muž!
Gejzír komických scén, který z této situace vyvěrá, doplňuje motiv dvou citových vzplanutí: Viktorie má dva nápadníky - jeden ji nemůže milovat, protože si o ní myslí,
že je muž, druhý ji miluje právě proto, že si myslí, že muž
je. Hrají: J.Paulová, D.Gondík, P.Zedníček, B.Klepl a další.
Režie: J.Nvota (Divadlo Kalich)
Ceny vstupenek na divadelní představení:
320 Kč, 370 Kč, pokud není jinak uvedeno.
Ceny vstupenek na všechna dětská představení:
Děti 80 Kč, Dospělí 120 Kč
Předprodej vstupenek v pokladně Divadla U 22, K Sokolovně 201, Praha 22-Uhříněves: Po; St; Pá 15:00 –
19:00 a v den, kdy se koná divadelní představení nebo
jakákoliv jiná akce 17:00 – 19:00 hod.
Rezervace a informace o představeních u pokladny
nebo na tel.č. 724 185 750 v době, kdy je pokladna
otevřena, nebo na www.u22.cz
Martina Svačinová

Placená inzerce
Hledáte bydlení?
Nabízíte zajímavou službu?
Rádi byste něco prodali?

INZERUJTE
v Klánovickém zpravodaji!
Tel.: 281 960 216
e-mail: slezakova@praha-klanovice.cz

K A D E Ř N I C T V Í U B E S E DY
v Kl án ovicí ch
Stříhání pánů opět v provozu!!
Bez objednání
Po-12-18, Út-12-18, St-9-14,Čt-12-18, Pá-9-14 hod.

tel.732 796 814, 281 960 232

Snadno a rychle zaparkujte přímo u nádraží.
Parkovací místo v oploceném areálu, Slavětínská 84,
Praha 9 – Klánovice (ve dvoře restaurace „U Dašů“).
Vyhrazené místo je k dispozici 24 hodin denně
Bližší informace: REBAC s.r.o., Klánovice, Slavětínská 84,
první patro, telefon: 281 961 618, 602 215 198
NEPOSEDA o.s. nabízí individuální
doučování matematiky, českého, anglického,
německého jazyka (po dohodě i jiných
předmětů) pro žáky ZŠ i SŠ. Doučování
probíhá v ZŠ Běchovice.
Více informací na www.neposeda.org
nebo na tel. 733 685 911,
e-mail: vzdelavani@neposeda.org

Klánovický zpravodaj
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T26star DVD- Blu-ray
Videopůjčovna
Jsme videopůjčovna s tradicí 11 let provozu ve vašem okolí. Půjčujeme DVD a Blu-ray nosiče. Skladem
máme přes 5000 DVD a okolo130 Blu-ray disků. DVD a blu-ray lze objednávat přes náš on-line systém,
kde zákazník vidí přímo do půjčovny co je půjčeno, rezervováno, nebo co se bude vracet.
Bližší informace u obsluhy!!!
www.t26star.cz

Nyní velký výprodej DVD od 49 Kč, VHS od 16 Kč a plakátů od 29 Kč.
Prodáváme cigarety, tabák, noviny, časopisy, jízdenky, dobíjecí kupóny, DVD, CD, cukrovinky a nápoje...
Dále provozujeme sázkovou činost SAZKA s možností sázet a dobíjet telefony
VODAFONE, O2, T-mobile, prodej vstupenek a losů.

Nově v naší provozovně sázková společnost

FORTUNA - Příjem kurzových sázek na zápasy.
Připravujeme od října službu pro zákazníky
rozvoz DVD a Blu-ray disků domů.
Ceník služby a ostatní informace pro naše zákazníky se dozvíte na telefonních číslech:
776 690 663, 281 972 103.
PROVOZNÍ DOBA T26star s.r.o.
ADRESA: T26star s.r.o.
00
00
00
00
Po-Pá
6 -11
13 -20
Újezd nad Lesy, Praha 9
30
00
00
00
So
9 -12
15 -20
Starokolínská 95
00
00
190 16
Ne
15 -20
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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
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AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

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
Agelena - Z. Zídková
PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210
e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Prodám rodinný dům 3+1 v Šestajovicích.
Zastavěná plocha 125 m. Krásná zahrada
454 m se vzrostlými stromy. Cena 4.300.000.
Při rychlém jednání sleva.
Kontakt: Alice Koniakovská,
mobil: 604 483 563. RK nevolat!
KULTURNÍ DŮM KYJE – KVIZ PRAHA 14

Praha 14 – Kyje, Šimanovská 47, tel. 281 867 609,
http://www.kvizpraha14.cz
TIP - České dráhy: Klánovice - Kyje (cca 10 minut)
PROGRAM:
3. pá. Karel Kahovec se skupinou George & Beatovens – 19.00 – 20.30 h
8. st. Olats Otesoc, Marie Doležalová: Saša z kultovního TV seriálu Comeback se svou skupinou.
Vánoční koncert – 19.30 – 21.00 h
10. pá. Remedium, „Divadlo bude!“ humorné divadelní
představení – 19.00 - 20.30 h
18. so. Fly Box. Historicky první živé vysílání z Prahy
14 do USA. Vernisáž uměleckých artefaktů
a projekce orig. němého filmu Upír Nosferatu,
který je zrekonstruován k promítání digitální
technologií – od 19.00 h
19. ne. Pohádková neděle: Pohádky kozy Lujzy –
15.00 – 17.00 h
Každou středu: Klub seniorů.

14

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

odvoz kontejnery
sutě. odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz

Klánovický zpravodaj
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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 2010
Čtvrtek 2. 12. 2010, 18.00 a 20.00

KINO – HABERMANNŮV MLÝN

ČR / 2010 / 95 min / drama/ od 12 let / Juraj Herz, hrají: Karel Roden, Zuzana Kronerová, Jan Hrušínský, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser. Legendární režisér se rozhodl
otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců. Jednou z obětí dějin psaných vítězi měl být i německý průmyslník Habermann,
který žil s rodinou na severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné.

Pátek 3. 12. 2010, 18.00

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – TAŤÁNA MACHOLDOVÁ- SPOJENÍ SE ZEMÍ

Výstavu obrazů klánovické malířky Táni Macholdové zahájí svým vlídným slovem Mgr. Jeroným Klimeš, PhD., uznávaný český psycholog. Výstava je prodejní, potrvá
do konce měsíce.

Neděle 5. 12. 2010, od 16.30

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Jako každý rok i letos přijde Mikuláš do KC Beseda. V parku KCB bude pro Vás a Vaše ratolesti přichystaný Betlém a letos poprvé i vánoční perníčky a perníkové
chaloupky od šikovné paní perníkářky. V sále KCB se děti mohou těšit na setkání s Mikulášem, čertem i andělem. Dárečky pro své ratolesti vezměte jako již tradičně
s sebou i se seznamem zásluh i prohřešků, jako nápovědu Mikulášovi. Začátek je v 16.30, ale Mikuláš počká s dárky i na později příchozí.

Neděle 5. 12. 2010, 14 – 17.00

KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK

PEDIG - kurs pletení z pedigu, tentokrát vánoční drobnosti - zvoneček a ryba. Cena 250 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo
email: andreajan@seznam.cz

Pondělí 6. 12. 2010, 19.30

BLUES JAM SESSION

Blues Jam Session je akce určená pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se spřízněnými dušemi bluesové standardy. Hudební nástroj může být jakýkoliv,
vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Předpokládá se, že podle účasti bude mít každý možnost zahrát si nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové
a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky.
Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se bude konat každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.

Úterý 7. 12. 2010, 10.30

DĚTSKÉ DIVADLO – POPLETENÁ ZIMNÍ POHÁDKA

Přijďte a určitě ji společně s divadélkem Koloběžka rozpletete! Pohádka je doprovázena veselými písničkami. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Čtvrtek 9. 12. 2010, 19.30

KINO – NA CESTĚ

Bosna a Herzegovina, Rakousko, Chorvatsko / 2009 / 110 min / drama / Jasmila Zbanic. Hrají: Zrinka Cvitesic, Leon Lucev. Zamilovaný pár Luna a Amar se
ze všech sil snaží překonat překážky, které ohrožují jejich vztah. Poté, co Amara dramaticky změní fundamentalistická komunita, řeší Luna ohromné dilema – snaží
se zjistit, jestli pouhá láska dokáže udržet vztah na stezce k životnímu štěstí.

Pátek 10. 12. 2010, 16.00 a 18.00

KINO – JÁ PADOUCH

USA / 2010 / 95min / rodinný / dabing / Pierre Coffin, Chris Renaud. Na ospalém předměstí zastavěném rozkošnými domky s upravenými předzahrádkami žije
největší zloduch pod sluncem a udržet se na špici světového zločinu dá pořádnou fušku.

Neděle 12. 12. 2010, od 14.00

KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK

Malý Betlém z ovčího rouna – 5 postaviček – vhodné i pro děti od 8 let, 2 hod, 350,-. Lektorka Markéta Tondlová, počet míst omezen – rezervace na
marketa.tondlova@fantom.cz, nebo na 603 194 623

Neděle 12. 12. 2010, 16.00

DĚTSKÉ DIVADLO – O SNĚHURCE

Klasická loutková pohádka O Sněhurce a sedmi trpaslících je určena pro nejmenší diváky. Text je doplněn písničkami a živým doprovodem houslí, kytary, zobcové flétny
a rytmických nástrojů. Loutky jsou řezané marionety. Hraje Malé divadélko Praha. Vhodné pro děti od 3 - 9 let. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý

Pondělí 13. 12. 2010, 19.30

KINO - TAJEMSTVÍ MUMIE

Francie / 2010 / 107min / fantasy/ od 12 let / Luc Besson. Hrají:Louise Bourgoin, Mathieu Amalric. Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka je ochotna učinit
vše, aby dosáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá do boje s podvodníky, šílenými vědci, ale i zkorumpovanými politiky. Ve chvíli, kdy Paříž ohrožuje 136 milionů let
starý ptakoještěr, je to právě ona, kdo přispěchá městu světel a jeho obyvatelům na pomoc.

Čtvrtek 16. 12. 2010, 19.30

KINO – PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

ČR / 2010 / komedie / 105 min / od 12 let / Jan Švankmajer, hrají: Václav Helšus, Klára Issová, Zuzana Kronerová. Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden
v realitě a druhý ve svých snech. Chodí za psychoanalytičkou, která se mu pokouší vykládat, co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál, který mu umožňuje kdykoliv
navštěvovat své sny. Když je pak svojí manželkou postaven před rozhodnutí mezi realitou a snem, odchází definitivně do svého snu.

Neděle 19. 12. 2010, 16.00

ADVENTNÍ KONCERT – PŘEDVÁNOČNÍ HUDEBNÍ ZASTAVENÍ

Přijďte strávit chvíle klidu a pohody při koncertu, na kterém zazní mimo známých koled a vánočních písní také některé spirituály a těšit se můžete na Agnus Dei
od Wolfganga Amadea Mozarta v podání Zbyňky Šolcové – harfa, Rostislava Beneše – klavír, Aleny Nejedlé a Aleny Skutilové – zpěv. Slavnostním odpolednem Vás
provede Jan Nejedlý. Vstupné: 70 Kč dospělí, 50 Kč děti

Od 5. 12. 2009

BETLÉM V PARKU KCB

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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