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V sobotu 9. října se Na Placinách ryby
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Do další chovné sezóny přejeme:
„Petrův zdar!“
ZDARMA
foto: Jaroslav Losert

Klánovický zpravodaj

11

XIX. ročník

Editorial

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva MČ Praha Klánovice
se uskuteční
ve čtvrtek 11.11.2010 od 18.00 hod
v jídelně Střední školy hotelnictví
a gastronomie, Slavětínská 82.
Jaroslav Losert, starosta

Vážení občané
do editorialu jsem si dovolil zařadit poděkování účastníků komunálních voleb, seřazených podle názvu, pod kterým se ucházeli o Vaše hlasy.
Připojuji se a děkuji občanům Klánovic za tradičně velkou účast ve volbách do místního zastupitelstva. Všem zastupitelům, zvoleným na již VI. volební období, přeji v jejich
nelehké činnosti hodně úspěchů, vůle po shodě a nalezení
těch nejlepších možných řešení v rozvoji Klánovic. K tomu
pak také pevné zdraví a poněkud méně rušnou atmosféru
při jednáních, než jaká provázela období končící.
Děkuje Jaroslav Losert, starosta MČ Praha Klánovice
V. volební období.

HLAS KLÁNOVIC děkuje voličům
Jménem kandidátů volební strany HLAS KLÁNOVIC –
sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů si dovoluji poděkovat všem voličům za účast a hlasy. Díky podpoře, které
se nám a našemu programu dostalo, jsme získali 2 mandáty v zastupitelstvu. Mandát místostarosty Švece byl
ve volbách potvrzen a nově byl do zastupitelstva zvolen
Petr Kubíček. Musíme přiznat, že naše ambice byly, zejména ve vztahu k precizně připravenému volebnímu programu a nasazení kandidátů v kampani, mnohem vyšší.
Chtěli jsme zvítězit a vytvořit tak optimální prostředí pro
realizaci našeho volebního programu. Nyní probíhají jednání o možných koalicích. Doufáme, že výsledkem jednání bude rozumná koalice, která přinese více slušnosti,
rozumu a také tolik potřebný koncepční rozvoj a zachování přírodního rázu Klánovic. Pakliže budou naši zástupci v radě, pak to bude pro voliče signál, že celá
koalice jde tím správným směrem. Do rady vstoupíme jedině tehdy, pokud naše volební priority budou respektovány a naději na jejich potřebné „odpracování“ budou
reprezentovat důvěryhodní, schopní a pracovití lidé.
Ještě jednou díky za podporu!
Jménem kandidátů HLASU KLÁNOVIC Petr Kubíček

Povolební poděkování
Děkujeme tímto všem voličům za nadprůměrnou volební účast., která možná může signalizovat i větší zájem o obec a s tím spojenou nelehkou cestu k občanské společnosti.
O to víc děkujeme všem občanům, kteří volili naší neplnočetnou kandidátku i těm, kteří zariskovali a kromě
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své Nej přihodili i nám nějaký ten hlásek. Všem těmto
voličům se za statisticky nevyužité hlasy pro KDU velice omlouvám. Navíc je odhadnutelné k čemu tyto hlasy
přispěly a to též není potěšitelné. Nepomohou ani „polehčující okolnosti“, které doprovázely tvorbu naší neplnohodnotné minikandidátky. Snad alespoň poučení
z chyby je využitelné, i když ....
Za volební skupinu KDU-ČSL; Zdeněk Trojan

TOP 09 děkuje za vaši podporu!
Vážení a milí spoluobčané, děkuji těm z Vás, kteří v říjnových komunálních volbách podpořili volební stranu TOP
09. Díky těmto hlasům jsme v klánovickém zastupitelstvu
získali tři mandáty. Spolu se svými kolegy MUDr. Milanem
Ročněm a Ing.Tomášem Rudou jsem si vědom velkého
závazku. Po celé volební období hodláme pracovat takovým způsobem, abychom vás nezklamali. Můžete se
na nás spolehnout jako na klidnou sílu, která netrpí přehnanými ambicemi a je ukotvena v politické a společenské realitě. Pro Klánovice uděláme maximum možného.
Jiří Karban

Klánovická ODS děkuje
voličům za jejich účast ve volbách. Volební výsledek nás
zavazuje. Děkujeme za Vaši důvěru, chceme i nadále
prosazovat náš volební program a tím přispívat ke zkvalitnění života v Klánovicích.
Petr Soukup

Informace z ÚMČ

MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Barvy, baterie všech druhů, včetně olověných
akumulátorů, čistící prostředky, fotochemikálie,
hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla,
nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy,
rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky
můžete odkládat obsluze sběrového vozidla

v úterý 9. listopadu 2010
na těchto místech:
ul. VOTAVOVA (u nákupního střediska)
17,40 hod. – 18,00 hod.
ul. KROVOVA (u pizzerie SAMOS)
18,10 hod. – 18,30 hod.
PŘIMSKÉ NÁM. (poblíž autobusové zastávky)
18,40 hod. – 19,00 hod.
Alena Janoušková

Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha – Klánovice budou přistaveny
v sobotu 20. 11. 2010 od 9,00 do 13,00 hod.
na: Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova
za restaurací SAMOS u transformátoru)
Medinská x Smiřická
Alena Janoušková
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KC Beseda
199 849 Kč Státní rozpočet
Nové centrum Klánovice 4 980 882 Kč
EU
Nové centrum Klánovice 2 789 604 Kč Státní rozpočet
celkem
15 514 575 Kč

Kontejnery na listí
a rostlinný odpad
budou přistaveny:

v sobotu 13. listopadu od 9 do 12 hod.
na křižovatkách: Želkovická x V Cestkách
Aranžerská x Bydžovská
v sobotu 20. listopadu od 9 do 12 hod.
na: Přimském nám.
křižovatce Lovčická x Malšovická
Žádáme Vás, abyste rostlinný odpad
neodkládali před termínem přistavení a okolo
místa přistavení kontejnerů 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.
Alena Janoušková

r. 2008:
MŠ V Žáčku
– dostavba 3. etapy
r. 2009:
ZŠ – 3. etapa dostavby
ZŠ – zateplení
ZŠ – zateplení
ZŠ - zateplení
ZŠ - zateplení
tiční
celkem
r. 2010:
MŠ V Žáčku
– zateplení + dílna
– zateplení
– zateplení
ZŠ – vestavba učeben
celkem
za celé období

Slovo starosty

Přehled investičních akcí
a dotačních programů
v letech 2007 - 2010
Naše Městská část Praha-Klánovice realizovala v tomto
období několik rozsáhlých investičních akcí dotačního charakteru. Na základě přípravy střednědobých požadavků,
ale i potřeb konkrétního rychlého řešení, byly zajištěny
akce zjm. v oblasti školství (Mateřská škola i obě budovy
Masarykovy ZŠ), dále potom veřejně přístupných aktivit
(nové centrum Klánovic a hřiště), záchranných služeb
(sbor dobrovolných hasičů), inženýrských sítí (kanalizace)
a ochrany přírody (vodoteč Šestajovického potoka).
Výkonné složky naší obce – zjm. odbory úřadu městské části – ve spolupráci s příslušnou agendou dotčených
odborů Magistrátu hl.m.Prahy a dalšími subjekty (ÚMČ
Praha 21, SFŽP, OMI MHMP, ZAVOS, CRR Praha,
SEVEn atd.) kompletně zajišťovaly veškeré potřebné
podklady v rámci přípravy, zpracování, vedení i dozoru
a kolaudačního řízení jednotlivých staveb a dodávek.
Pro seznámení s ivestiční a dotační činností vám občanům poslouží následující přehledu:
r. 2007:
Hasičská zbrojnice
Hasiči
ZŠ – projekt zateplení
Vodoteč
– Šestajovický potok
Kanalizace
v ulici Ke kostelíčku
KC Beseda
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900 000 Kč
485 000 Kč
149 900 Kč

MHMP
MHMP
MHMP

2 500 000 Kč

MHMP

2 500 000 Kč
1 009 340 Kč

MHMP
EU

1 500 000 Kč

MHMP

5 000 000 Kč
MHMP
3 188 200 Kč
EU investiční
251 000 Kč EU neinvestiční
187 500 Kč SFŽP investiční
14 800 Kč SFŽP neinves8 641 500 Kč

4 000 000 Kč
934 500 Kč
54 969 Kč
3 884 000 Kč
8 873 469 Kč

MHMP
EU (FS)
SFŽP
MHMP

34 529 544 Kč

Dále se na získávání financí pro dění v MČ Praha Klánovice podílelo SRPŠ při MŠ v Praze 9 Klánovicích, vedené Ing. J. Martinovou, které se soustředilo zejména
na vybavení dětských hřišť: v MŠ, učebny v přírodě – Nové
centrum Klánovic a na nám. Hedviky Vilgusové. Za sponzorství vděčí také ČSOP Stopa vedená Ing. P. Macháčem
p. M. Voráčkovi, MHMP a MŠMT ČR. Obecně pak sportovci
klánovického fotbalu, Mateřské centrum a Okrašlovací spolek pravidelně pořádající „setkávání automobilových veteránů”, KCB a jistě i další, kteří přispívají ke zpestření života
v naší městské části. Nepřehlédnutelný je také podíl
Ing. P. Soukupa při prodeji Švestkovy vily, jehož výtěžek
bude zveřejněn po ukončení transakce.
Za účast a pomoc při realizaci uvedeného přehledu děkuji všem zastupitelům, Ing. L. Hrabalovi, CSc., starostovi
v V. volebním období, i nejmenovaným pracovníkům
a dobrovolníkům, neb všichni přispěli v uplynulém rušném čase ke zlepšení a úpravě životních podmínek
v Praze Klánovicích.
Děkuje Ing. Jaroslav Losert.

Klánovické střípky

Co nového u hasičů
Dne 11.října 2010 v Brožíkově síni na Staroměstské
radnici převzali zástupci klánovických hasičů „Čestné
uznání“ za obětavou práci v letech 2002 – 2010. Toto ocenění jim předal JUDr. Rudolf Blažek 1. náměstek primátora hl. m. Prahy.
K udělení „Čestného uznání za obětavou práci“ našim hasičům upřímně - a věřím, že i s Vámi všemi občany – děkuji
a gratuluji a do další služby Klánovicím přeji hodně úspěchů.
Za vše, co pro občany a obec vykonali, si je zaslouží.
Jaroslav Losert
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do vysokých teplot, hořlavé materiály by se proto v jejich
blízkosti (asi 1 metr) neměly vůbec vyskytovat.
Topidla se samozřejmě nesmí po „domácku“ upravovat.
Typicky zimními příčinami vzniku požárů však je vznícení
sazí a požáry způsobené jiskrami uniklými z komína. Tyto
příčiny jdou jednoznačně na vrub zanedbáním čištění komínu a kontrol jeho stavu. Zanesený komín přitom nepřináší
jen risiko vznícení sazí a popraskání komínu, ale i špatné
hoření, je proto dobré mu věnovat dostatečnou pozornost.
Dále do komínového tělesa nesmí ústit žádné hořlavé konstrukce a všechny nosné dřevěné konstrukce od omítnutého
líce komínu musí být vzdáleny nejméně 5 cm. Do vzdálenosti alespoň jednoho metru od komínového tělesa by neměly být skladovány hořlavé materiály. Taky netěsné vymetací otvory mohou být příčinou požáru. Proto musí být
zabezpečeny proti náhodnému otevření a vypadnutí žhavých jisker. Všechny vymetací otvory musí být uzavřeny
těsnými dvojitými betonovými nebo plechovými dvířky.
Dnem 1. ledna 2011 nabývá účinnost nové nařízení
vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové NV
počítá s povinností u topidel s výkonem do 50 kW nechat
vyčistit a zkontrolovat komín od odborné firmy nejméně
jednou ročně, ale možnost čistit komín svépomocí častěji
za splnění určitých podmínek.
SDH Klánovice

HLAS KLÁNOVIC
a komunální volby
Trocha z prevence
Právě začínající topná sezóna jistě opět přinese mnoho
požárů způsobených nesprávným provozem topidel a nedostatečnou údržbou komínů. Právě proto je potřeba dodržovat základní pravidla pro uskladnění paliv, instalaci topidel, péči o komíny a chyby v průběhu samotného topení.
Určitě nebude na škodu připomenout si některé zásady
skladování tuhých paliv. Nejnáchylnější k samovznícení
jsou brikety a méně kvalitní druhy uhlí s vyšším obsahem
prachu, velikost hromad a přítomnost zbytků snadněji
hořlavých materiálů, například úlomků dřeva.
Na jedné kupě se spolu nesmí skladovat různé druhy tuhých paliv, například dřevo a uhlí, hnědé a černé uhlí a pod.
Náležitou opatrnost je také potřeba věnovat i stavu
a umístění topidel. Topné těleso na tuhá paliva by mělo
být zabezpečeno ochranou – nehořlavou podložkou pod
topidlem. Ochranná podložka by u všech spotřebičů
na pevná paliva měla přesahovat půdorys spotřebiče
nejméně o 30 cm před přikládacím otvorem a 30 cm
na bočních stranách, v případě spotřebiče k vaření se
jedná o 60 x 30 cm. U krbu jsou zásady ještě přísnější
80 x 40 cm.
Pokud se jedná o plynové vytápění, je vhodné dodržovat lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolovat, zda správně fungují. Uživatelé plynového kotle
musí minimálně jednou ročně zajistit kontrolu celého
spalovacího procesu, čistotou hořáků počínaje a funkcí
pojistkového ventilu či termostatu konče.
U elektrických topidel je nutné dávat pozor např. v koupelnách na často používané infrazářiče. Ty se rozžhaví

Vážení spoluobčané, v polovině října proběhly komunální volby, ve kterých jsem kandidoval jako lídr kandidátky
Hlasu Klánovic. Na jejich přípravě jsem, společně s některými dalšími členy naší kandidátky, dlouho a intenzívně pracoval a přemýšlel nad každým projektem v našem volebního programu. Voliči, občané Klánovic, však
rozhodli jinak a já jsem nedostal potřebný počet hlasů,
abych mohl dění v Klánovicích jako zastupitel ovlivňovat.
Musím se přiznat, že jsem očekával lepší výsledek, snad
ani ne tak pro Hlas Klánovic, nebo pro někoho z nás, jako
hlavně pro naše poctivé záměry a smysluplný program.
Děkuji všem, kteří mi svoji důvěru dali a bylo vás více než
200. Gratuluji Petrovi Kubíčkovi a Vaškovi Švecovi, kteří
z naší kandidátky uspěli a bude nyní na nich, aby naše
programová předsevzetí prosazovali. S lidmi z Hlasu Klánovic jsem pracoval velmi rád a považuji vše za zajímavou
a inspirující životní zkušenost. Doufám, že úsilí, které
jsme do naší práce vložili, nebude marné a našimi nápady
se budou inspirovat ti zastupitelé, kteří budou akceschopní, pracovití a přemýšliví.
Nejsem politik a v tom jsou pro mne tyto volby velkým ponaučením. Mylně jsem se domníval, že je voličům potřeba
hlavně říci co chceme pro ně a pro obec udělat, že je potřeba
říkat pravdu a být čestný. Přiznávám, že některá rozhodnutí
voličů jsou pro mne překvapením, některým moc nerozumím.
Z výsledku voleb lze odvodit, že se řada voličů při svém rozhodování řídí zcela jinými podněty. Značně jsem též podcenil tendenci voličů rozlišovat a někdy i neoprávněně podsouvat kandidátům levicové či pravicové zaměření.
K zajímavostem letošních komunálních voleb v Klánovicích bezesporu patří ztráta několika set voličů u někte-

Klánovický zpravodaj

11

XIX. ročník

rých politických stran. Možná se dodatečně někteří zvolení
zastupitelé dokáží zamyslet i nad tím, zda se propůjčují
ke správným záměrům a cílům. Napadání a zcela lživé
útoky a výroky, které byly proti mně vedeny pak asi u někoho patří k běžnému projevu. Je jen škoda, že si toho zatím všimla jen část voličů.
Ještě jednou děkuji voličům, kteří mi dali svoji důvěru
a je mi líto, že pro ně nemohu udělat to, co jsem jim nabízel. Jsem rád, že v Klánovicích žiji a doufám, že s novým zastupitelstvem bude zachován jejich jedinečný přírodní charakter a bude zajištěn i jejich koncepční rozvoj.
Vladimír Sršeň

Stopa v roce 2010
Oddíl Stopa vstoupil do roku 2010 s 23 dětmi. Naše činnost byla jako vždy založena na pravidelných schůzkách,
které pro děti připravujeme vždy v pondělí odpoledne.
Děti každým školním rokem provází celoroční hra složená s různých poznávacích, pracovních a zábavných
aktivit. Za nasbírané body v podobě kartiček (ve školním
roce 2009-10 se jednalo o fotografie z naší činnosti) mají
děti možnost jet na závěr školního roku na tajný výlet. Výlet se nenazývá tajným jen tak. Nikdo z dětí ani dospělých
totiž předem neví, kam se vlastně jede.
Nový rok jsme zahájili tradičním výletem do Škvorecké obory. Samozřejmě nechybělo vaření polévek na lihovém vařiči a drobné hry. Vzhledem k mrazu a sněhové
nadílce to byl opravdu zimní výlet. Podobné počasí nás
čekalo o 3 týdny později, kdy jsme se vypravili do lesa
čistit ptačí budky.
Příchod jara jsme oslavili opět na výletě, kdy jsme se
s malou skupinkou dětí toulali v lesích za Čelákovicemi.
Během výletu jsme se s dětmi věnovali v dřívějších dobách tradiční jarní zábavě v podobě hraní kuliček. Týden
na to jsme pomohli přírodě vyčistěním lesní studánky
a koncem dubna úklidem odpadků v lese.
Mezi tím vším jsme uspořádali víkendový výjezd
do kempu v Sedmihorkách, kde se jak našim dětem, tak
i vedoucím vždy líbí.
V květnu a červnu naše činnost finišovala. Začali jsme
pro děti připravovat tábor a tajný výlet. V květnu jsme se
jako každoročně zúčastnili celopražské soutěže Zelená
stezka – Zlatý list. Na stupně vítězů jsme sice letos nedosáhli, ale 4. místo v kategorii starších bylo pěkné. Koncem května připravily naše děti akci pro mateřskou školku.
Malé děti procházely lesní stezkou se 6 zastávkami, kde
plnily různé úkoly zaměřené na přírodu. Za touto akcí
hned následovalo značení tras na Běhu naděje a pak už
děti čekal vytoužený tajný výlet.
Pro tajný výlet byl letos vybrán autokemp Kokořín. Zde
na děti čekaly stany na malebné loučce vklíněné do lesa.
Les nám dal dřevo pro přípravu pokrmů, loučka poskytla
vedle stanů i místo pro hry. Děti také absolvovaly výstup
na hrad a na jeho věž. Sobotní večerní táborák nám předčasně ukončil prudký déšť – program byl přesunut
do chaty, kterou jsme zde měli pro tyto případy objednanou. Déšť naštěstí netrval dlouho a tak se dostalo
i na stezku odvahy ve skalách. Neděle se nesla ve znamení hledání vlajky, kterou nám odnesl král Miroslav. Výlet byl prostě jedinečný.

strana

5

Školní rok jsme zakončili táborákem a pak hurá na tábor.
Ten jsme měli letos ve středisku ekologické výchovy Chaloupky, které leží mezi Jihlavou a Třebíčí. Celý týden utekl
jako voda v téměř souvislém řetězci her, přírodovědných
soutěží, topografie, orientačních závodů a výletů. Po večerech děti rozdělené do 4 skupinek stavěly za táborové peníze pracně vydělené přes den osady a silnice vedoucí je
k pokladu. Poklad také skutečně hledaly v Pohádkovém
lese. Na tento les s množstvím záludných míst a zpět vedoucích cest budou jistě všichni dlouho vzpomínat. Jediným
problémem bylo na táboře koupání. Blízký rybník je totiž
soukromý a děti z Chaloupek do něj nesmí. Nakonec jsme
si vystačili s přehradou vybudovanou na lesním potoce.
Začátek nového školního roku se nesl v generační obměně dětí v oddíle. Přihlásilo se nám 10 nových dětí
z 2. až 4. třídy a bude určitou dobu trvat, než oddíl tyto nováčky „vstřebá“. Do oddílu začalo chodit 25 dětí, které
až na výjimky chodí pravidelně. Z tohoto důvodu vyhlašujeme v současné době stop stav na příjem dalších dětí.
Nejvýznamnější akcí podzimu byl víkendový výjezd
do Vlašimi, kde má místní ZO ČSOP velmi pěknou ubytovnu. V sobotu jsme s dětmi vyrazili na Blaník. Vrcholu
však dosáhlo pouze družstvo starších dětí, protože ty
malé nováčky bychom asi zpět do Vlašimi už nedotáhli.
Trasa výletu měla délku 18 km. Do konce roku děti ještě
čekají dva jednodenní výlety, předvánoční krmení zvířátek
v lese a několik schůzek konaných v lese za tmy.
Závěrem mi dovolte vyjádřit poděkování našim hlavním
donátorům, bez kterých by naše činnost nemohla být tak
bohatá. Jedná se především o pana Voráčka a jeho Nadaci pro obnovu a rozvoj, dále získáváme nemalé prostředky na činnost od Místní části Praha Klánovice, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
Ing. Petr Macháč, vedoucí oddílu Stopa

Pojeďte se podívat do Berlína,
co dělat s dešťovou vodou
ve městě
V rámci projektu „Pusťme si domů dešťovou vodu“ financovaného SFŽP ČR a MŽP ČR právě probíhá dotazníková akce pro obce a školy z celé republiky. Cílem akce
je nejen zjistit postoj obcí a škol k problému klimatické
změny a nakládání s dešťovou vodou, ale také navázat
kontakt s jejich zástupci, kteří mají zájem se aktivně podílet na stabilizaci klimatu. Ti budou mít možnost se
zdarma zúčastnit exkurze do Berlína, kde je k vidění řada
příkladů dobré praxe. Během exkurze uvidí účastníci nejen kašny zásobované dešťovou vodou z náměstí, ale
i např. úspornou a k životnímu prostředí šetrnou klimatizaci využívající dešťovou vodu.
Jak se může Vaše obec/škola zapojit? Stačí si jen napsat
o dotazník a průvodní dopis na e-mail destovavoda@ekocentrumkoniklec.cz nebo ho rovnou stáhnout z webu
www.ekocentrumkoniklec.cz/destovavoda a poslat na uvedený e-mail. Dotazník je stručný a samotné jeho vyplnění
nezabere více než 10 minut. Tím se zástupci obcí a škol
dostanou nejen do okruhu těch, ze kterých budou vybráni účastníci exkurze, ale rovněž získají možnost bez-
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platného poradenství poskytovaného regionálními poradci
projektu. Ti jim mohou zodpovědět i tak závažné a aktuální
otázky jako např. jak zabránit povodním nebo zmírnit jejich důsledky.
Projekt „Pusťme si domů dešťovou vodu“ je realizován ZO
ČSOP Koniklec od počátku června 2010 za podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního
prostředí ČR. Klade si za cíl informovat veřejnost o problémech klimatické změny především v souvislosti s vodním režimem krajiny. Nejedná se však pouze o informační
kampaň, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nabízí totiž širokou paletu dílčích opatření s ohledem na možnosti
a potřeby jednotlivců a klade si za cíl tato opatření rovněž
uvádět do praxe. Více informací o projektu a možnostech
zapojení se do něj najdete na www.ekocentrumkoniklec.cz/destovavoda
Za ZO ČSOP Koniklec pí Vančurová

Klánovické farmářské trhy
jsou bez chyby
Prosím, odpusťte mi tuto malou nadsázku, zajisté, někomu zde může něco chybět. Rád bych jen upozornil, že
v druhém roce konání se trh rozšířil: k vínu, sýru, najdete
tu také rybu. A nejen to – milovníci nápojů tu naleznou
i něco „ostřejšího“ a ti, kterým palírna ani jiné kvasné nápoje prostě „nejedou“ sem míří pro přírodní mošty. Výběr
zeleniny a ovoce je opravdu široký, mlsné jazýčky naleznou perfektní cukrovinky i přehršel masných dobrot. Nikdy
nechybí ani to co bývalo na „jarmarcích“ také k máni – keramika pro radost i užitek. Přál bych si a vy jistě také, aby
bylo počasí příznivé a trhy pod širým nebem mohly po-

kračovat ještě celý listopad. Také a v tom se snad shodneme všichni aby ta milá tradice pokračovala i v dalších
letech jak jen to počasí dovolí. Děkuji za sebe i Vás organizátorkám trhů a přeji jim hodně elánu, nové nápady a vytrvalost. Věřím, že občané v blízkosti bydlící ten sobotně-
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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 služba155
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:
Občané Prahy-Klánovic, kteří si sjednávají odvoz
směsného domovního odpadu si objednají popelnici u:
Pražských služeb, spalovna Malešice
tel.: 248 091 455

Klánovická MŠ se probouzí
do nového
Před zimním obdobím je dokončeno zateplení pláště a
podkroví původní budovy školky. V nově vzniklém podkroví
vznikly další prostory pro tvořivou práci našich nejmenších občánků. Na projekci a realizaci se podíleli: ak. arch. M. Hrouda,
Ing. A. Matoušek, fa. Rebos. Za MČ rád jmenuji P. Beneše, aut.

dopolední ruch, i přes jistá úskalí, přijmou. ÚMČ hledá
možnosti jak zamezit, někdy opravdu ohrožujícímu, chaotickému parkování.
Jaroslav Losert
Fotografie J. Loser
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Rubrika seniorů

Senior-Centrum - výsledky ankety

tech., Ing. K. Milerovou, Ing., dále Ing. A. Hermanovou a Ing.
S Duška. Spolupracovala MŠ – representovaná pí H. Fišerovou a další, přispívající svými postřehy. Všem děkuji za aktivitu a obětovaný čas.
Ing. J. Losert, foto archiv ÚMČ

13.10. 2010 proběhla v průběhu Kulatého stolu na téma
Senior-Centrum v Klánovicích písemná anketa přítomných účastníků s cílem zjistit názor veřejnosti na tento projekt. Anketní lístek odevzdalo 46 osob (z toho 89% tvořili
občané Klánovic), největší zastoupení bylo ve věkové
skupině 61-80 let. Zde jsou stručné výsledky ankety:
89% účastníků považuje výstavbu za velmi potřebnou,
11% za možnou; 91% se domnívá, že zařízení by mělo
sloužit převážně klánovickým občanům, 9% chce, aby
zařízení sloužilo bez rozdílu všem občanům Prahy. 93,5%
doporučuje finanční spoluúčast klientů, 6,5% doporučuje
plnou úhradu služeb klientem (tedy bez dotací).
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Většina klientů upřednostňuje zařízení poskytující kombinaci služeb, přičemž největší zájem by dle ankety byl o:
senior klub (místo pro setkávání soběstačných seniorů),
denní stacionář (tzv. školka pro seniory),
odlehčovací služby (možnost krátkodobého umístění seniora či tělesně postiženého – max. na 4-6 týdnů).
Anketní lístek i přehledné výsledky najdete na
www.odsklanovice.cz, kde také uvítáme vaše další názory
na tento projekt.
MUDr. Ferdinand Polák

Polemiky

Ekologické zatížení
Klánovického lesa
Máme po volbách a je zřejmé, že voliči se zachovali
obdobně jako v referendu, což je pozitivum těchto našich komunálních voleb. Doufejme jen, že i návazné povolební vyjednávání kdo s kým, kdy a za co, skončí pro
Klánovice příznivým kompromisem, že výsledek
umožní více pracovat než politikařit, a že se také opět
dostanou k činnosti nenahraditelné pracovní komise.
Boj o záchranu celistvosti Klánovického lesa stále
není ukončen a dokonce se mi z golfových kuloárů doneslo, že nelze vyloučit i příchod mocnějšího investora.
Jak je známo, pražský magistrát kauzu Klánovického
lesa v září opět odložil, a tak současný statut „SO2“ nadále nahrává komerčním zájmům. Osobně považuji za
hrubou chybu tento stav jakkoliv podceňovat! K tomu si
dovolím uvést i tento ne zrovna korektní deklarovaný
argument. Na únorovém zasedání magistrátu nový pan
radní pro oblast životního prostředí Ing. Mareček podal
informaci, že v Klánovickém lese bylo provedeno ekologické šetření, které prokázalo, že byly naměřeny hodnoty i 7x přesahující přípustnou normu ekologické zátěže. Na červnovém zasedání magistrátu tuto informaci
pan radní Ing. Mareček veřejně opět zopakoval s tím,
že naměřené hodnoty v Klánovickém lese přesahují
přípustnou normu zátěže dokonce 15x i více. Jelikož
našeho pana starostu i náš Kontrolní výbor tato závažná informace nechávala v klidu, požádal jsem proto
ze své funkce zastupitele ještě v červnu el. poštou
pana radního Ing.Marečka o poskytnutí protokolů z příslušných měření v Klánovickém lese. Především kdy
a na jakých konkrétních místech bylo měření prováděno a jaké kontrolní hodnoty byly naměřeny. Jelikož
na tuto mou e-mailovou žádost se mi odpovědi nedostalo, podal jsem svou žádost znovu, a to písemně
do podatelny magistrátu. Po měsíci mi přišla přeci jen
odpověď, ve které se uvádí, že letos proběhlo vzorkování a analyzování vod Blatovského potoka, a že byly
provedeny odběry vody z Běchovického a Šestajovického potoka. A dále, že byl proveden videoinspekční
průzkum zatrubnění části Blatovského potoka do 53 m
od vyústění. Přiložená zpráva potvrzuje zjištění vysokého množství těžkých kovů (mj. Berylium - překročení
téměř 15x vůči limitům z NV 229/2007, kobalt 10x,
kadmium 4x, dále zinek, nikl, měď). Tyto vysoké koncentrace byly však naměřeny pouze v místě vyústění
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zatrubnění části Blatovského potoka, a to jen v bezprostřední blízkosti, respektive jen v oblasti nezastavěné parcely č.477/1, k.ú. (u Blešnovské ul.). Analýzy
povrchových vod Šestajovického a Blatovského potoka
ukázaly, že hodnoty jsou pod mezní hranicí. K obdobným závěrům se zpráva vyjadřuje v návaznosti na odebrané vzorky zeminy. Lze tak usuzovat, že nadlimitní lokální koncentrace kovů v oblasti nezastavěné parcely
č.p. 477/1 byla zapříčiněna černou skládkou, neboť vizuální posouzení jeví známky navezení terénu o 0,4 m.
Tento rozbor tak vylučuje vyjádření pana radního
Ing. Marečka, že nadlimitní hodnoty koncentrací škodlivin se obecně vyskytují v oblasti Klánovického lesa.
Nicméně komise životního prostředí by měla novému
zastupitelstvu odborně doporučit, jak toto lokální ekologické zatížení parcely č.477/1 urychleně řešit.
Ladislav Hrabal, 22.10.2010
K výše uvedenému příspěvku bych rád podotkl:
Škodliviny se vyskytují nejen v místě, které pan
Ing. Hrabal uvádí, ale také ve vodoteči Blatovského
potoka. Tam byl zjištěn i výskyt PCB. Škodliviny obsahují i sedimenty nádrží za ČOV Klánovice a ÚMČ hledá
cestu k finančním zdrojům na odbahnění rybníků
a předpisovou likvidaci kalů (jedná se o více než miliony – takže mimo možnosti ÚMČ). Je škoda, že autor
toto své zjištění souběžně nesdělil na ÚMČ – ŽP, byli
bychom již dále a neustále neřešili problémy kdy je kácení stromů povolené, kdy není – jak se dělo v tomto
roce. Pokud bude na ÚMČ doložen potřebný verifikovaný rozbor lze započít s pracemi, vedoucími k odstranění. Podstatné však bude jednání s vlastníkem
pozemku a hlavně získání finančních prostředků
na likvidaci zdroje kontaminace. O tom, že existují
skládky kontaminované zeminy nepochybujte, také firem je dost, neboť na mnoha místech republiky se podepsal způsob hospodaření z druhé poloviny uplynulého století měrou více než vrchovatou. Také
nepochybujte, že ÚMČ nepodnikal kroky ke zjištění výskytu škodlivin mimo zmíněné rybníky, bohužel jsme
nebyli tak úspěšní.
Jaroslav Losert.

Kultura a sport

Club 2002
Četnické humoresky
Říjnová schůzka klubu byla věnována oblíbenému televiznímu seriálu, respektive jeho autorovi a odbornému
poradci. Pan plk. JUDr. Michal Dlouhý je povoláním skutečný policista a v klánovické knihovně vyprávěl nejen o tom,
jak ho již během studií zaujaly informace o kriminálních případech, které řešilo četnictvo za první republiky. Domluvil se tehdy s režisérem Antonínem Moskalykem, že připraví z historických materiálů podklady pro televizní seriál o četnících, který se posléze dočkal dalších dvou pokračování. Protože předlohou byly skutečné události, setkal se p. Dlouhý následně i s potomky četníků v seriálu vystupujících a zaznamenal jejich kladné reakce. Příběhy
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ze seriálu i další, které se již do televizního
zpracování nevešly,
využil v knižním cyklu
o prvorepublikové policii. Zatím napsal deset knih, chystá ještě
další dvě. V rámci
přednášky – kterou
absolvoval v klasické
četnické uniformě –
nám přiblížil historický
vývoj četnictva na území někdejšího Rakousko-Uherska a později Československa,
jeho úkoly, organizační strukturu i tech-
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nické vybavení. Vysvětlil, že svou práci považoval také za
napravení historické křivky, kterou na četnících spáchal komunistický režim, když o jejich práci vůbec nemluvil, nebo
zmiňoval jen zásahy proti stávkujícím dělníkům.
V příjemném prostředí tak proběhlo setkání s atmosférou
první republiky, k jejíž demokratické tradici se rádi hlásíme, ale o skutečném chodu jejích orgánů toho často mnoho nevíme.
Tomáš Ruda,foto O. Havlička

Pozvánka na koncert
Ivana Hlase
Většina z nás zná film Šakalí léta i hudbu z něj, kterou složil právě Ivan Hlas. Nejznámější hit „Na kolena“ přijalo mnoho
amatérských skupin do svého repertoáru pro jeho podmanivou melodii a konec konců i text. Z jeho hudby a poetických
textů je cítit příjemný klid, pohoda, upřímnost i přímočarost.
V KC Beseda v Klánovicích vystoupí Ivan Hlas Trio 30.
11. 2010 od 19.30. Posluchači se mohou těšit na akustické
verze známých hitů jako Aranka umí hula hop; Miláčku,
vrať se; Karlín; Na kolena; Bejvaly časy či Malagelo.
Nová aranžmá doplní virtuózní hra na akustické nástroje.
V této podobě vyniknou jeho písně, založené na vyváženosti hudby a poezii textů.
Přijďte se pobavit!
R. Kubíčková, KCB

Podzimní sezóna klánovických
fotbalistů je v plném proudu
Fotbalové týmy Klánovic odehrály na podzim již 7 mistrovských utkání a tak čtenářům Zpravodaje přinášíme
stručnou rekapitulaci:
Muži (II. třída) v posledních pěti zápasech čtyřikrát vyhráli
(7:1 na Újezd Praha 4, 3:1 s Točnou, 4:1 v Písnici a 3:0
s Bílou Horou) a jen jedinkrát prohráli (ve Zlíchově 1:2)
a jsou na průběžném 5. místě.
Dorost (I. třída) v posledních pěti kolech dvakrát vyhrál
(se Zbraslaví 3:2 a v Radotíně 20:0), jednou remizoval
(s Chodovem 1:1) a dvakrát prohrál (0:2 se Stodůlkami
a 3:7 na Kingu) a je zatím na 6. místě tabulky.
Starší žáci (I. třída) vyhráli s Přední Kopaninou 4:1 a čtyřikrát prohráli (v Podolí 1:7, s Vršovicemi 2:4, v Újezdě
nad Lesy 1:4 a ve Stodůlkách 1:8) a jsou prozatím
na 9. místě.
Mladší žáci (II. třída) čtyřikrát vyhráli (na Žižkově 6:0,
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s Dubčí 5:1, v Dolních Počernicích 7:1, s Uhříněvsí 5:0)
a prohráli jenom v Kunraticích 2:4. Zatím tak drží výborné 4. místo.
Přípravka „10“ (I. třída) poprvé zvítězila v těžké 1. třídě
(s Vršovicemi 1:0), jinak čtyřikrát prohrála (v Hájích 3:5,
s Meteorem 0:4, na Přední Kopanině 1:7 a ve Střešovicích
1:3) a je zatím na posledním 12. místě tabulky.
Přípravka „8“ (I. třída) válí také v 1. třídě a vyhrála s PSK
Union 4:0, remizovala s hřišti Praga 2:2 a třikrát prohrála
(s Kolovraty 2:3, na Bohemians 3:7 a s Chabry 0:6) a zatím je na 5. místě.
Přípravka „mini“ skončila na 3. místě na domácím turnaji
Mini Star a vybojovala rovněž 3. místo na turnaji přípravek
v Úvalech.

Naši nejlepší střelci se představují
Nejlepšími střelci klánovických týmů jsou ke dni uzávěrky
tito fotbalisté: 1. místo Pepa Bílý s 11 góly (hraje
za mladší a občas i starší žáky), na 2. a 3. místě jsou
„mladé pušky“ z přípravky „8“ – Tomáš Mirovský a Matěj
Houžvička s 8 góly, na 4. místě je zástupce mužů Václav Zajíček s 9 góly a nejlepší pětici uzavírá Jakub Svoboda z přípravky „10“ se šesti vstřelenými góly.

Hledáme další posily – přijďte se
k nám přidat!
Hledáme další malé i velké fotbalisty do našich přípravek (ročníky 2002 a mladší), starších žáků a dorostu (ročníky 1993 až 1997). Máte-li zájem, přijďte na klánovické
hřiště a domluvte se na několika nezávazných trénincích
přímo s našimi trenéry
Další informace o klánovickém fotbalu naleznete na adrese www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda; tomiks@seznam.cz, foto archiv FK

Cvičení páteře
Vhodné pro starší a seniory, koná se již šestým rokem
v tělocvičně v Besedě, každou středu od 18.30 do 19.30 h.
Posilujeme, uvolňujeme i protahujeme své svaly rehabilitačním cvičením s prvky Pilates a cviky dle paní
doc. Málkové.
Přijďte si zacvičit s námi a buďte více pohyblivé, zdravé,
prostě – fit!
Cena 250,- Kč za dva měsíce je jen poplatek za pronájem tělocvičny.
Těšíme se na Vás, co zvládnete to nejtěžší, rozhodnout
se více se hýbat.
Kontakt: A. Karlinová (tel.: 281 96 055 nebo 728 226 244)
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Naši jubilanti
V listopadu oslaví své narozeniny
naši spoluobčané
Hudcová Marie
Rejfková Eliška
Říhová Hana
Müllerová Božena
Bach Pavel
Nedvěd Jaroslav
Hrabal Karel
Turková Arnošta
Březinová Jana
Škardová Milena
Šereda Vladislav
Havel Stanislav
Brzický Jaroslav
Vanderková Jaroslava
Blahopřejeme!!!

Upoutávky

UKONČENÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
PORADENSKÝ SERVIS PORSE
PRO LIDI V KRIZI
Z důvodu nedostatku finanční podpory od státu
a rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP),
že sociálních poraden je v Praze příliš a na naši poradnu
nepřispěje, končí k 11. listopadu sociální služba Poradenský servis PORSE pro lidi v krizi. Nejsme schopni její
provoz pokrýt z jediné dotace, která tvoří pouze třetinu potřebného rozpočtu.
Poradenský servis je na Praze 21 již zaběhnutý a pomáhá, proto ho nerušíme úplně. Naše pracovnice
bude v nelehkých situacích pomáhat lidem dále, nebude to však již pod hlavičkou sociální služby. Jednotlivé konzultace budou zpoplatněny částkou 50,- Kč.
Telefonní jednorázové konzultace ponecháme zdarma.

Klánovický zpravodaj
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Nabízí široké spektrum pomoci a podpory těchto oblastech: mezilidské a rodinné vztahy, hledání zaměstnání,
bytové otázky, pomoc při jednání s úřady, ochrana spotřebitelů, právní otázky atd.
Nově nabízíme psychoterapii, či jak ji někteří nazývají „léčbu duše“ pomocí psychologických prostředků. Pokud dlouhodobě prožíváte životní nespokojenost, zmatek,
pocity viny, bezmoc, osamělost, únavu, nebo „divné“ pocity. Nerozumíte sobě, či svému okolí. Opakují se vám nepříjemné situace, které vám komplikují život. Procházíte
krizí. Nedaří se vám vyrovnat s životními ztrátami či změnami, obraťte se na nás. Spolu se nám lépe podaří vaši
situaci změnit a zlepšit kvalitu vašeho života.
Objednávejte se na tel. č. 739 491 633 nebo e-mailem: porse@neposeda.org,
Více informací na
http://www.neposeda.org/porse/index.php.
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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

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ
Občanské sdružení Neposeda nabízí individuální doučování
žáků ZŠ i SŠ z matematiky, českého jazyka, angličtiny,
případně i dalších předmětů. Naši lektoři pomohou Vašim
dětem s přípravou na přijímací zkoušky, děti si prohloubí
a upevní znalosti získané ve škole. Výuka probíhá v budově
ZŠ Běchovice.
Info na tel. č.: + 420 733 685 911
nebo na vzdelavani@neposeda.org.

Soukromá logopedická poradna
Mgr. Romana Oubrechtová
Otevřena na nové adrese:
Šestajovice, Na Ladech 82
tel.: 777 302 239
e-mail: Oubrechtova@seznam.cz

Pronajmu garáž
(nevytápěná)
Tel. : 732 654 801

Klánovický zpravodaj
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Nabízím vedení ÚČETNICTVÍ,
daňovou evidenci, zpracování
mezd a daňových přiznání,
daňové poradenství.
Tel.: 728 310 305
Nabízím masérské a rekondiční služby
v nově otevřeném Studiu Enigma,
Baštýřská 463, Praha 9 Hostavice.
Milena Kumprechtová, tel.775 250 434

Masáže Úvaly, www.remina.cz.

NABÍZÍM ŽEHLENÍ PRÁDLA
A ÚKLID V DOMÁCNOSTI.
CENA DLE DOHODY.
TEL: 603 982 572

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.
www.t26star.cz
Bližší informace u obsluhy!!!

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
Ne
15 -20
190 16
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rezidenceklánovickýles

nové lekce
powerjoga pro začátečníky
středa od 18.30
bodyforming PLUS
neděle od 18.00
objednání a více informací
na stránkách nebo telefonu
Helena Johanidesová
Lovčická 974, Praha - Klánovice
tel.: 728 963 788
e-mail: info@rezidence-klanovice.cz
• www.rezidence-klanovice.cz
• www.powerjogaklanovice.cz
• www.wellnessklanovice.cz

PURPLE TURTLE ŠKOLKA
Česko-anglické školky jsou otevřeny
v Dubči a Dolních Měcholupech.
Celodenní a půldenní péče o děti
od 18 měsíců do 6 let.
Kvalifikovaný a zkušený personál.
Výuka anglického jazyka formou her
a organizovaných aktivit.
Czech/English pre-schools have newly
opened in Dubeč and Dolní Měcholupy.
Full and half-day classes and care for
children from 18 months to 6 years.
Trained, qualified, experienced staff.
Teaching English through play
with organised afternoon activities.
email: info@purpleturtle.cz
www.purpleturtle.cz
tel.: 734 436 630

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 listopad 2010
Pondělí 1.11.2010, 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 2.11.2010, 19.30
KINO - ONDINE VB / 2010 / 103min / romantické drama / titulky / od 12 let / Neil Jordán, hrají: Colin Farrell, Alicja Bachleda, Dervla Kirwan, Alison
Barry. Když irský rybář Syracuse vylovil z moře krásnou mladou ženu řekla jen, že se jmenuje Ondine. Syracuse jí nabídne přístřeší a ona se usadí nejen v jeho domě, ale postupně
i v jeho srdci.
Středa 3.11.2010, 19.30
KONCERT – JAN BURIAN Od roku 1970 vystoupil na více a si 3800 koncertech, většinou sólově za doprovodu klavíru, ale také v různých formacích:
s Jiřím Dědečkem, s Danem Fikejzem, Vlastislavem Matouškem, se svým starším synem Janem a dalšími muzikanty.Jeho písňová tvorba je od konce osmdesátých let pravidelně
vydávána. Naposledy na albech Dívčí válka (2006) a Muži jsou křehcí (2007).Od roku 1990 vydal také více než deset knih od sbírek poezie, vlastních pamětí, souboru fejetonů
a televizních rozhovorů až po až po knihy inspirované cestováním a poznáváním cizích kultur. Píše pravidelně pondělní fejetony pro Pražský deník. Je protagonistou vlastních televizních
talk show Posezení s Janem Burianem a pořadu Burianův den žen. Vstupné: 130,-Kč
Od čtvrtka 4.11.2010
VÝSTAVA – LUCIA LEVKANIČOVÁ - Barvy, křivky, linie Expedice do světa barev, tvarů a linií. Prociťte jejich účinek a určitě Vás v listopadu příjemně
zahřejí.“ Můžete si s nimi zatancovat salsu, posedět v prádelně a nebo si třeba půjčit lyže.“ Výstava potrvá do konce měsíce a je prodejní.
Čtvrtek 4.11.2010, 19.30
KINO – KAJÍNEK (hrajeme znovu pro velký zájem) ČR / 2010 / 118min / akční thriller / od 15 let / Petr Jákl. Hrají: Konstantin Lavroněnko, Tatiana
Vilhelmová, Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající
nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu
nebo zastrašit a ovlivnit svědky?
Neděle 7.11.2010, 16.00
KINO - JAKO KOČKY A PSI: POMSTA PROHNANÉ KITTY USA / 2010 / rodinný / 90 min /dabing / Brad Pepton. Hrají: Christina Applegate, Michael
Clarke Runcán. Bývalá agentka kočičí špiónské organizace, se dala na špatnou cestu a vymyslela ďábelský plán, kterým si podmaní nejen psí nepřátele, ale pokoří i své bývalé kočičí
kamarády a svět bude patřit pouze jí. Připravte se na akční komedii, ve které budou chlupy lítat!
Středa 10.11.2010, 10.45
DĚTSKÉ DIVADLO – POVÍDÁNÍ O SLUNÍČKU Příběh o sluníčku, které náhodou spadne na zem, prožije tam příjemné i méně příjemné zkušenosti, ale
nakonec všechno dobře dopadne. Hraje Divadlo Matěje Kopeckého. Od 3 let. Vstupné: 45,-Kč dítě, 50,- Kč dospělý
Čtvrtek 11.11.2010, 19.30
KINO - BIBLIOTHEQUE PASCAL Maďarsko, Německo, Velká Británie / 2010 / 105 min / drama / od 15 let / Szabolcs Hajdu. Hrají: Orsolya TörökIllyésová, Andi Vasluianu, Shamgar Amram. Drsný příběh Rumunky zavlečené do anglického nevěstince odlehčený prvky magie a černého humoru. Jeden z nejvýraznějších evropských
filmů posledních let ověnčený mnoha oceněními.
Neděle 14.11.2010, 14.00 – 17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK FIMO - kurs pro všechny Fimo-nadšence, kteří se chtějí něco naučit a odnést si
vlastní originální šperk. Naučíte se základní techniky práce s polymerovou hmotou - proužky, spirálky, bull eye a další. Cena 350 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na
tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
NEDĚLE 14.11.2010, 16.00 KINO - POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU USA / 2010 / 104 min / fantasy / dabing / M. Night Shyamalan. Hrají: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz, Jackson
Rathbone, Cliff Curtis. Vzduch, Voda, Země, Oheň. Čtyři národy spojené osudem, když Ohnivý národ všem ostatním vyhlásí válku.Statečný bojovník Aang , schopný ovládat všechny
čtyři elementy se spojí s Katarou a jejím bratrem Sokkou ve snaze nastolit ve světě klid a mír.
Pondělí 15.11.2010, 19.30 KINO - CARSTENSZ - SEDMÁ HORA, BHÚTÁN - HLEDÁNÍ ŠTĚSTÍ, NA KOLE PŘES HIMALÁJE SR, ČR / 2010/ 90 min / dobrodružný film / přístupný
/ Pavol Barabáš. Nad neprohledanou novoguinejskou džunglí, se tyčí Carstenszova pyramida, nejhůře dostupná hora světa, přístup k jeho úpatí přes území bojového kmene Damal
patří i dnes mezi nejdobrodružnější expedice. Bhútán - putování starodávným horským královstvím schovaným mezi indickým Assámem a čínským Tibetem.Filmy oceněné mnoha
mezinárodními cenami.
Čtvrtek 18.11.2010, 19.30
KINO - STRÝČEK BÚNMÍ Thajsko, VB, Nizozemí, Německo, Španělsko, Francie / 2010 / 114 min / fantaskní / přístupný / Apichatpong Weerasethakul.
Hrají: Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas. Představte si, že se vám jednoho dne zjeví duch vaší životní lásky a ztracený syn se vrátí v podobě podivné lesní bytosti… vítejte ve světě
strýčka Búnmího. Film na motivy skutečného příběhu buddhistického mnicha se stal senzací letošního festivalu v Cannes a získal hlavní cenu – Zlatou palmu.
Neděle 21.11.2010, od 14.00 KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK Víly a skřítci z ovčího rouna, vhodné i pro děti od 9 let, 2 hod, 290,-. Lektorka Markéta Tondlová, počet míst omezen
– rezervace na marketa.tondlova@fantom.cz, nebo na 603 194 623
Pondělí 22.11.2010, 19.30 KINO - BASTARDI ČR / 2010 / drama / 100 min / od 12 let / Petr Šícha. Hrají: Ladislav Potměšil, Jaroslava Obermajerová, Jan Přeučil. Film nahlíží
do znepokojivého prostředí speciálních škol, na jehož pozadí se odehrává drama lidských tragédií. Tristní obraz současného stavu těchto škol na příběhu mladého učitele, jehož
pohnutky učit na této škole nejsou tak čisté, jak se na první pohled zdálo.
Středa 24.11., 19.30
VEČER S ČESKÝM POLÁRNÍKEM VÁCLAVEM SŮROU Účastník několika polárních EXPEDIC, z nichž si nejvíce považuje: 1998 - první Český lyžařský
přechod Špicberk od západního po východní pobřeží, 1999 - expedice "GRÓNSKO 99", při níž vystoupil nejmladší Čech (jeho dcera Sandra - 9 let) na největší světový ledovec, 2000
- expedice Grónsko "Ultima Thule" - jako první Čech v historii procestoval nejsevernější obydlenou část Grónska, kde i krátce pobýval s domorodými eskymáky, 2005 - jako čtvrtý Čech
dosáhl severního geografického pólu. Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění a promítání z jeho letošní extrémní expedice – o prvním českém přechodu přes jezero Bajkal. Vstupné:
dobrovolné
Čtvrtek 25.11.2010, 19.30
KINO - THE DOORS VB / 2008/ dokument / 95 min / titulky / od 12 let / Tom DiCillo, hrají: členové skupiny The Doors. Hudební dokument o vzestupech
a pádech legendární skupiny 70let "The Doors" a jejím charismatickém zpěvákovi Jimovi Morrisonovi.
Sobota 27.11., 9.-12.00 a 14.-17.00 KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - ADVENTNÍ VĚNCE - vyrobte si svůj neopakovatelný adventní věnec. Tradiční
i moderní způsoby zdobení. Kurs se koná v objektu Kolomazná pec naproti restaurace U Dašů. Cena 330,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email:
andreajan@seznam.cz
Pondělí 29.11.2010, 17.30 a 20.00 KINO - WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ USA / 2010 / drama /127 min / od 12 let / Oliver Stone, hrají: Michael Douglas, Shia LaBeouf,
Carey Mulligan. Michael Douglas zpět ve své oscarové roli finančního žraloka Gordona Gekka.
Úterý 30.11.2010, 19.30
KONCERT – IVAN HLAS TRIO Skladatel, textař, zpěvák a kytarista Ivan Hlas se narodil v Praze a již ve čtyřech letech se přistěhoval na Hanspaulku,
která je líhní řady známých hudebníků a kapel. Prošel celou řadou skupin a některé z nich spoluzakládal (Žízeň, Žlutý pes, Navi Papaya, Nahlas, Růžový brejle aj). Je autorem celé řady
skladeb i textů, z nichž mnohé prosluly buď přímo v jeho podání nebo jiných interpretů. Ivan Hlas má za sebou spolupráci s řadou hudebníků a interpretů naší populární hudby (YoYo band, BSP, Kamil Střihavka a mnoho dalších). Během celé své kariéry osciloval na pomezí folku, rocku, popu i městského blues.Je autorem hudby k filmu Šakalí léta. Více na webu
www.ivanhlas.cz. Vstupné: 220,-Kč

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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