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Informace z ÚMČ

Vážení občané, na jednání místního zastupitelstva
jsem zařadil bod „Multifunkční areál Beseda“. K návrhu mne vedly následující skutečnosti: • vědomí, že
areál Beseda je již třeba upravit aby byl vizitkou MČ
Praha-Klánovice do budoucna, • aby sloužil skutečným
potřebám jejich občanů, • MČ nemá dostatek financí
na nutné zásadní rekonstrukční práce, bude nutno hledat společníka • v současné době dobíhají dlouhodobé
smlouvy o nájmu prostor. Jako další a zásadní důvod
považuji skutečnost, že původní majetek „Okrašlovacího spolku Klánovice“ byl již mnohokrát přestavován,
vždy však jednoúčelově. Nabízí se proto řešení na celkové vyřešení objektu jako funkčního celku. Abych se
vyhnul zbytečným fámám, dodávám: v žádném případě nechci krátit výhledové plány jednotlivých
zde sídlících podnikatelských subjektů, tím méně
KCB jako kulturního zázemí MČ. Zejména ne způsobem dnes již skoro standardním: už sis vydělal dost,
´vypadni´. To opravdu není moje parketa. Připomínám,
že Místní knihovna se blíží svými prostorovými možnostmi svému „stropu“ a bude pro ni třeba hledat nové,
perspektivní prostory.
Obracím se proto na Vás, občany Klánovic
s prosbou – sdělte nám jaké služby byste rádi
v areálu Beseda v budoucnu nacházeli i které
chcete zachovat. Prosím Vás o odpovědi stručné,
které rád uvítám se svými spolupracovníky do poloviny
května, abychom je mohli zpracovat. Dodávám, že stávající provozovatelé budou požádáni o svá vyjádření
i přání osobním dopisem.
Příspěvky do Klánovického zpravodaje. Obracíme
se na Vás s prosbou – zasílejte své příspěvky pokud
možno s oddělením textu od doprovodných obrázků –
usnadníte tím zpracování sazby. Své příspěvky prosím
posílejte na ÚMČ, U Besedy 300, 190 14 Praha 9:
pí A. Slezákovou – reklamní texty,
e-mail: slezakova@praha-klanovice.cz
sl. Z. Dörflerovou – texty a obrázky,
e-mail: dorflerova@praha-klanovice.cz
v kopii je možno použít adresy:
starosta@praha-klanovice.cz
Jiné elektronické adresy prosím nepoužívejte, vzniká
tím mnoho nedorozumění a spousta zbytečné práce –
děkuji.
Protože jsem byl v poslední době několika občany
dotázán, kdy vyjde KZ 3/2010 obracím se na Vás
s prosbou. Sdělte na ÚMČ zda jste toto číslo vůbec obdrželi – byla v něm vložena poukázka na slevu u čerpací stanice PETRA. Jedná se mi o to, jak se s tímto
druhem reklamy vyrovnat, aby nebyly kráceny zájmy
MČ o plošnou informovanost občanů Klánovic. Opět
děkuji za pomoc a pochopení.
Jaroslav Losert, starosta

Kontejnery na listí a rostlinný odpad
budou přistaveny v těchto termínech a na místech:
10. 4. 2010 od 9 hod. do 12 hod. (sobota)
Lovčická x Malšovická
Medinská x Smiřická (u Bytového družstva)
Přimské nám.
17. 4. 2010 od 9 hod. do 12 hod. (sobota)
Dobřenická x Voňkova
Aranžerská x Nové Dvory
24. 4. 2010 od 9 hod. do 12 hod. (sobota)
Aranžerská x Bydžovská
Nepasické nám.
7. 5. 2010 od 13 hod. do 18 hod. ( pátek odpoledne)
Želkovická x V Cestkách
Lochenická x Medinská
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.

Změna vývozu popelnic
na bioodpad
V letošním roce budou vyváženy popelnice na bioodpad
místo v sobotu každé

liché p o n d ě l í od 12. 4. 2010.

Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha – Klánovice
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny:

v sobotu 24. 4. 2010 od 9,00 hod. do 13,00 hod.
a to ve dnech a na místech:
Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova za restaurací
SAMOS u transformátoru)
Přimské náměstí
Medinská x Smiřická

Sběr železného šrotu
Dne 17. 4. 2010 v sobotu
bude v době od 8 do 16 hod. prováděn sběr železného
šrotu, který ukládejte z důvodů zcizování co nejpozději
před odvozem na obvyklých místech (v ul. Slavětínská
u nádraží ČD vedle kontejnerů na tříděný odpad, na Přimském nám. a v ulici Všestarská křižovatka s ul. Krovova
u transformátoru). Při nutnosti úklidu těžších kusů nebo
většího množství železného šrotu oznamte adresu
na Úřadě MČ Praha – Klánovice na tel.č. 281 960 216 nebo
přímo J. Suchému (odvoz železa) na tel. 281 932 382, bude
zajištěn odvoz. ZÁKAZ NAVÁŽENÍ JINÉHO ODPADU!
Alena Janoušková
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Slovo starosty
Vážení občané,
rád bych se s Vámi podělil o některé záležitosti důležitými
pro naši MČ. Děním v obci hýbe několik témat. Jako nejdůležitější se začíná preferovat zástavba na dosud volných pozemcích při katastrální hranici s Horními Počernicemi – oficiálně Prahou 20 a obcí Šestajovice. Zástavba
na kú. Horní Počernice je součástí Územního plánu hl. m.
Prahy již od roku 1999! V té době byla také zakreslena
trasa „Jižní tangenty“ či „Klánovické spojky“ (projednával
se v letech 1998-99). Územní studie Klánovice-sever,
dlouhodobě MČ požadovaná, se zadáním schváleným
Místním zastupitelstvem, má za cíl stanovit zásady využití řešeného území, včetně tzv. regulativů což jsou, zjednodušeně řečeno, stavebně technické podmínky upravující výstavbu budov. Tedy zejména: zastavěnou plochu
parcely, poměrnou míru zeleně, minimální výměru stavební parcely a stavební řešení rodinného domu. Připomínám, že hl. m. Praha nemá pro naše kú. specifické podmínky, ale platí obecné, tj. například možnost zástavby
třípodlažními objekty – a my bychom opravdu rádi viděli
solitérní rodinné domky se dvěmi nadzemními podlažími
a případně obytným podkrovím. Územní studii by měl,
v závislosti na našem úsilí, akceptovat i projednávaný
koncept územního plánu hl. m. Prahy. K čemu je toto vše
dobré? K jednání s potencionálními stavebníky, kdy dnes
se nemá ÚMČ, jeho stavební odbor, o co opřít. Koncept
připomínek k územního plánu HMP projednávalo místní
zastupitelstvo ve finální fázi dvakrát a aby byly naše představy odborně formulovány, přizval jsem k jednáním
a konzultacím Ing. arch. T. Havrdu. Materiály byly předány Odboru územního plánu MHMP (OÚP), čímž byl zároveň sdělen výsledek klánovického referenda tam, kde jej
pro závažnost musí vzít v potaz. Mimochodem, ač MČ
Praha Klánovice je předkladatelem připomínek k ÚP HMP,
o jeho skutečné formě bude rozhodovat, s největší pravděpodobností, nové Zastupitelstvo hl. m. Prahy a tam
bude třeba jednat (diplomaticky).
Ačkoliv nejsme účastníky řízení EIA (vliv stavby na životní prostředí) na výstavbu a provoz křižovatky „Beranka“,
(nenachází se na kú. Klánovice ač je začátkem Klánovické spojky), připomínkovali jsme i tuto stavbu. Dalšími
připomínkami, vypracovanými k řízením EIA byly:
Modernizace železničního koridoru v úseku Praha-Běchovice – Úvaly a Kemp Klánovice. Oba dokumenty
byly projednány na společné schůzi Komise výstavby
a zastupitelů MČ (účastnilo se pět zastupitelů) odsouhlaseny bez připomínek. Podaná vyjádření důsledně
respektovala již podaná stanoviska k územnímu plánu
hl. m. Prahy. Jak koncept územního plánu hl. m. Prahy,
tak studie Klánovice-sever jsou nyní ve stadiu projednávání připomínek a návrhu shrnujícího textu. V současné době připomínkuji (u ROPIDu) jízdní řád MHD,
linka 261, v návaznosti na přestup na ČD, zejména
pokud se týká doby přestupového času (za optimální
považuji 8 min.) a dodržování jízdního řádu, kde zpoždění
silně ovlivňují možnost přestupu.
Dále se rád zmíním o snaze změnit obsazení ve vedení
radnice. Úvodem ujišťuji, že nebudu nikde uvádět jména
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– nepřispělo by to ke klidu i spolupráci a toto potřebujeme v cílové rovince – do komunálních voleb zbývá šest
měsíců – jako sůl. O chystaném návrhu jsem se dozvěděl dopoledne z letáku SZ, před odjezdem na MHMP,
k jednání o získání mimořádných finančních investičních
prostředků z rozpočtu. Pokračování stavebních prací
na budovách ZŠ a MŠ. MČ požaduje pro letošní rok celkem 18 000 000 Kč. Srovnejte si tuto částku prosím
s rozpočtem MČ, projednávaným také 17. 3. 2010 – děkuji. Při návratu mne kontaktovala telefonicky ČTK s tím,
že budu odvolán pro neschopnost vést ÚMČ a representovat Klánovice, nebo z funkce odstoupím.
Na zpětný dotaz byla první verse podané tiskové zprávy
potvrzena. Považuji takové jednání za mírně řečeno kuriózní i v souvislosti s průběhem jednání MZ. Jak vše dopadlo zachycuje zápis. Co mne však trochu překvapuje,
je neznalost některých členů zastupitelstva – jak vlastně
„funguje“ starosta. Starosta je na straně jedné – dá-li se
tak říci – první ze zastupitelů a proto musí hájit jejich
většinové rozhodnutí. To znamená, že přijímám výsledek referenda tak, jak mají za úkol (soudem stvrzený)
všichni zastupitelé. Proto není o čem hlasovat – také nikdo nehlasuje o „červené“ na dopravní signalizaci! V případě, že starosta podepisuje rozhodnutí učiněné ve
správním řízení, vystupuje jako místní představitel
státní moci a zde musí se stejnou důrazností dodržovat zákon. V tomto případě je podpis vázán ke kulatému
razítku se státním znakem. Ve věci golfu se situace poněkud komplikuje: referendum je platné pro lesní pozemky mimo soukromé ve vlastnictví FGRP a.s., vyjádření k této záležitosti přesně formulovala SZ a OSZKL
v prvé zásadní připomínce ke KÚP HMP, v případě pozemků v soukromém vlastnictví je nutné postupovat
podle litery zákona a nelze o něm jednat, natož hlasovat. To bylo některým zastupitelům připomenuto mimo
jiné i z pléna a dále komentováno slovy „zase jedno
usnesení, které se (nám) nepovedlo“. Přesvědčil jsem
se vícekrát, že takto nepromyšlená jednání Klánovicím
neprospívají.
Vážení občané, jste-li již z radničních půtek unaveni,
vězte že nejste sami, i nás na radnici dlouhodobé spory
unavují a navíc k ničemu nevedou. Jen zhoršují naši pozici ve vztahu k nadřízeným úřadům. Je-li toto cílem všech
akcí, pak Bůh nám pomoc. Budu jen rád, když se s novým
jarem začneme zabývat záležitostmi daleko pro obec potřebnějšími v konstruktivním jednání a dialogu. Tak vzhůru
s jarem do činorodé práce, i když je času málo, dá se dosti
věcí stihnout!
Na závěr k pojmu starosta dodávám: oslovení funkcí je
vždy velmi příjemné ale i zrádné (to znám již dlouho)
a také, že – starosta vždy pociťoval, pociťuje a bude pociťovat tlak developerů jak na formu územního plánu
obce, tak i na využití obecního nemovitého majetku.
Je však na něm, aby si k závažným jednáním – a ta mohou být všechna – vybral vždy kompetentního úředníka
státní správy. Děkuji Vám za přečtení a hlavně za promyšlení sděleného.
Doplním citátem: Strach nebo hloupost byly vždy základem většiny lidských činů. A. Einstein.
Jaroslav Losert
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Klánovice a TOP 09
V poslední době jsem stále častěji dotazován na své
angažmá v TOP 09. Musím upřesnit, že přihlášku do nové
politické strany jsem si podal krátce poté, co se v médiích
objevila informace, že Karel Schwarzenberg a Miroslav
Kalousek zakládají pravicovou formaci, která programově
klade důraz na problematiku veřejných rozpočtů a v jejímž
úvodním desateru jsem našel (pro mě osobně velmi důležitý) odkaz na židovské a křesťanské kořeny. Zároveň
jsem pocítil, že když se člověku „překulí“ čtyřicítka, najednou zjistí, že už je víc konzervativní než liberální a že
jsou hodnoty, které je zapotřebí chránit pro své děti.
A právě takovou hodnotou je svobodná politická činnost,
v níž platí sliby a dohody a neexistuje prostor pro „pragmatické“ kličky a otočky. Jistě chápete, že předchozí věta
je velmi aktuální zvláště ve „výbušném“ prostředí naší
městské části.
Dalším důvodem, proč se v TOP 09 od loňského léta
angažuji, je i to, že příliš nevěřím na nepolitickou politiku,
která je pod pláštíkem problematické „nezávislosti“ pěstována zejména na komunální úrovni. Vždyť ze zkušeností v klánovické politice vím, jak jsou mnozí „nezávislí“
spojeni pupečními šňůrkami s různými podivnými partami a naopak bych mohl uvést příklad členů politických
stran, kterým je spolupráce se skupinkami v pozadí naprosto cizí. Zkrátka platí, že strany jsou takové, jaké si je
uděláme. A tak je to i s demokracií, která není samozřejmá
a věčná, i když to tak někomu může připadat.
Vzhledem k tomu, že TOP 09 slibně zapouští kořeny
i v blízkém okolí (Újezd n.L., Běchovice…), otevírá se
stejná šance i u nás v Klánovicích. Pokud vnímáte politiku podobným způsobem, rád s Vámi budu spolupracovat. Kontaktovat mě můžete osobně i prostřednictvím
e-mailové adresy: jiri.karban@pha.top09.cz. Příležitostí,
jak v letošním supervolebním roce pomáhat TOP 09
(www.top09.cz), není zrovna málo. Předem děkuji za Váš
zájem.
Jiří Karban, klánovický zastupitel

ODS a ČSSD podržely starostu
tak komentovaly některé deníky zasedání březnového
zasedání Zastupitelstva Klánovic, možno jen dodat, že zasedání proběhlo ke spokojenosti příznivců golfu. Avizované odvolání starosty iniciovala Strana zelených a to
i zdůvodňujícím letákem klánovickým občanům. Na zastupitelstvu jsem tento návrh předložil mj. i z důvodu, že
jsem ve svém slibu na svou čest a svědomí sliboval, že
svou funkci budu vykonávat v zájmu občanů a jsem přesvědčen, že zájmem výrazné většiny klánovických občanů není, aby nadále pan Ing.Losert v Klánovicích funkci
starosty zastával. Ukázalo se však, že většina zastupitelů
je jiného názoru, což nejspíš nejvíce překvapilo u p.Švece,
Ing.Rudy a možná i u Ing.Soukupa, od kterého se nejspíš
nečekalo, že bude stát na straně vyloučeného člena ODS.
Ke spokojenosti příznivců golfu neprošel ani můj druhý návrh, aby Zastupitelstvo vyjádřilo názor na kácení 22 krás-
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ných živých stromů na pozemku FGRP. Dojde tím navíc
k vymýcení plochy v rozloze přibližně poloviny fotbalového
hřiště. Podle mě je to i precedent, že s odvoláním na toto
rozhodnutí pana starosty Ing.Loserta si může nyní pod záminkou zřízení hřiště na své zahradě též pak vykácet
každý co se mu zachce. Tento můj návrh nedošel bohužel ani k hlasování, a to opět též díky „podpoře“ zastupitelů za ODS a ČSSD.
Odsouhlasený bod programu předložený panem
Ing.Rudou „Projednání výsledků referenda“ byl předkladatelem posléze překvapivě stažen s tím, že přijde na pořad příště... .
Na můj dotaz k darovací smlouvě naší MČ ve výši
1,5 mil. Kč od společnosti FGRP se mi dostalo vyjádření
od přítomných zástupců FGRP, že nebude tato smlouva
realizována. Zastupitelé toto stanovisko vzali bez připomínek na vědomí a můj návrh na revokaci příslušného návazného Usnesení č.42 z 22.9.2009 nebyl zohledněn… .
V návaznosti na v současné době vydané Usnesení
Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 9, konkrétně
ze dne 15. února 2010, jsem podal písemnou i ústní informaci k proplacení neobvyklých odměn panu tajemníkovi za rok 2008. Z tohoto Usnesení totiž vyplývá, že
v roce 2008 byly panu tajemníkovi Ing.Stanislavu Duškovi
proplaceny odměny ve výši několika desítek tisíc Kč, aniž
jsem byl o tom jako tehdejší starosta informován. I státní
zástupkyně v uvedeném Usnesení mj. poznamenala:
„Pominout nelze ani to, že zcela jistě mohly být fin. prostředky, které byly z rozpočtu MČ Praha Klánovice, použity jinak, např. pro zvelebení obce. V neposlední řadě je
tu i otázka toho, zda zejména odměna určená tajemníkovi
musela být v takové výši, když jsme v situaci, kterou celý
svět pojímá jako krizovou, kdy je na místě šetřit zcela jistě i rozpočty městských částí“. Jelikož na návrhu odměn
za měsíc listopad a na návrhu ročních mimořádných odměn je uveden můj podpis, dostávám se do podezření, že
jsem jako tehdejší starosta panu tajemníkovi Ing. Duškovi
skutečně tyto neobvyklé odměny nezodpovědně odsouhlasil. Abych se vůči občanům Klánovic ospravedlnil z tohoto podezření prohlašuji se vší důrazností, že jako tehdejší starosta jsem v roce 2008 panu tajemníkovi
Ing.Duškovi žádné, opakuji žádné, odměny nepodepsal,
a že podpisy na těchto účetních dokladech nejsou podepsány mou rukou.
Z šetření státními orgány vyplývá, že odměna pana tajemníka za měsíc říjen 2008 je opatřena jen podpisovou
doložkou tajemník, respektive si ji udělil pan tajemník
pouze sám. Návrh odměn za měsíc listopad datovaný
3.12.2008 a návrh ročních mimořádných odměn pracovníků datovaný 15.12.2008 v listinné podobě, podle tohoto Usnesení, v měsíci prosinci roku 2008 neexistovaly.
Pan tajemník tyto listiny vypracoval v písemné podobě až
v měsíci lednu 2009, na žádost pracovníků odboru finanční kontroly Magistrátu. Jak se dostal můj podpis, jako
tehdejšího starosty, na návrhy odměn s daty 3.12
a 15.12.2008 se nepodařilo státním orgánům zjistit. Státní
orgány provedly pokus o zajištění originálů listin těchto
dvou návrhů odměn pro potřebu grafické expertizy. Bylo
však protokolárně potvrzeno, že tyto listiny se ztratily
a na Úřadu MČ Praha-Klánovice se nenachází. Z důvodu
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důkazní nouze tak není možno prokázat, zda došlo k padělání mých podpisů jako tehdejšího starosty a tak státní
orgány uvádějí, že jim nezbylo než tuto věc odložit z důvodu důkazní nouze.
K tomuto dále dodávám, že o odsouhlasení předložení (k nahlédnutí) originálů návrhů odměn s daty
3.12.2008 a 15.12.2008 jsem žádal Zastupitelstvo naší
MČ na zasedání dne 23.6.2009 a dne 22.9.2009, a to
s odvoláním na jednoznačné písemné vyjádření Magistrátu hl.m.Prahy Odbor stížností, ze dne 6.5.2009,
které mj. uvádí: „Originály písemností, …, jsou uloženy na ÚMČ Praha-Klánovice a Vy osobně k nim
máte přístup z titulu člena Zastupitelstva MČ.“. Přes
toto písemné vyjádření Magistrátu hl.m.Prahy Zastupitelstvo naší MČ k těmto mým žádostem, mi souhlas nedalo, respektive mně nedalo souhlas, abych viděl
účetní doklad, kde je můj podpis. Pokud se to někomu
z čtenářů zdá absurdní, tak kdo jak tehdy hlasoval
a proč, lze dohledat na webových stránkách naší MČ.
V současné době je jistá naděje, že sice překvapivě ne
Finanční výbor, ale náš Kontrolní výbor se přeci jenom
možná bude tímto mým podnětem zabývat… .
Ladislav Hrabal, zastupitel MČ Praha-Klánovice, 19. 3. 2010

Rozpačité dojmy ze schůze ZMČ
Vážení občané,
do zastupitelstva jsem nastoupil s představou, že (vedle
další činnosti) budu pátým z hlasů, které zajistí, aby byla naplněna vaše vůle, jasně vyjádřená v listopadovém referendu. K předvánočnímu zasedání jsem neměl mnoho času
na přípravu, takže se podařilo udělat jen nejnutnější krok,
za který jsem považoval odvolání dr. D.Duška z funkce místostarosty. Březnové jednání jsem proto očekával s nadějí,
že přijmeme nutné následné kroky. Před schůzí se hodně
mluvilo o tom, že se Strana zelených pokusí získat podporu
pro odvolání starosty ing. Loserta - leták s touto informací
jsem našel ve své dopisní schránce, přišla mi rovněž e-mailem a dokonce ji otiskla i pražská příloha MF Dnes.
Průběh projednávání příslušného bodu byl však pro mě
nepříjemným překvapením. Nejprve zastupitel ing. Hrabal
přednesl návrh na odvolání starosty Loserta, ale informaci,
koho navrhuje Strana zelených jako vítěz posledních komunálních voleb na jeho místo, vůbec nepodal. Předal slovo
předsedovi MO SZ Klánovice, dr. Giuseppe Maiellovi.
Ten ukončil svůj projev, zabývající se plány SZ v širších
souvislostech, pro mě překvapivým sdělením, že Zelení
nemají jasnou představu o tom, kdo by měl být klánovickým
starostou po případném odvolání ing. Loserta, a že on sám
by si na tom místě dovedl představit třeba zástupce nezávislých J.Lukáše. Vzhledem k tomu, že p. Lukáš jako jediný
ze současných členů zastupitelstva od začátku funkčního
období jednoznačně podporuje stavbu golfového areálu
na úkor Klánovického lesa (na minulém zasedání ZMČ dokonce v rozporu se zákonem hlasoval proti usnesení potvrzujícímu vůli občanů jasně vyjádřenou výsledkem referenda), nepovažoval jsem za správné v takové situaci návrh
na odvolání starosty Loserta podpořit. Myslím, že podobné
důvody vedly při následném hlasování také p. V. Švece.
Píši tento příspěvek, abych vysvětlil, že rozhodně nezpochybňuji klánovické referendum a jeho jednoznačný
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výsledek. Naopak, i nadále se budu dle svého nejlepšího
vědomí a svědomí zasazovat o jeho naplnění.
Tomáš Ruda

Zelené politické bago
V minulém KZ zastupitel ing. L. Hrabal (SZ) povzbuzoval pány Procházku, Štullera, Jarolíma aj., tedy v podstatě
své novinářské „melodyboys“, k větší aktivitě. Cíl vyřčený:
odvolání starosty ing. Loserta. Cíl nevyřčený: vlastní „comeback“. Poté, velmi narychlo před řádným zasedáním
zastupitelstva, přichází zelený leták nazvaný „Cesta
z krize“. Po jeho přečtení lze doporučit výměnu předložky
v názvu „z“ za „do“. Zdá se, že místní Zelení náhle objevili
„žhavé politické novinky“ – Klánovice-sever, modernizace
železničního koridoru a Klánovická spojka. Jednání o prvním
a třetím tématu se přitom táhnou již roky a koridor měl být
původně hotov již v roce 2003... Kdopak nám to tu několik let tvrdil, že v Klánovicích nemáme jiné problémy než
spor golf x les? Závěr letáku a návod zeleného řešení: úspěšného starostu co nejdříve odvolat! Co na tom, že zastupitelstvo může ještě dobu sedmi měsíců, která zbývá
do voleb, využít k tomu, aby dohnalo zpoždění v plnění volebních programů a rozvoji Klánovic nabrané v první polovině tohoto volebního období? Někoho však zjevně více
baví politické a personální hrátky, předvolební „manévrování“ a už pověstné politikaření...
Březnové zasedání pak následně přineslo mnoho komických okamžiků, většinou, jak už bývá zvykem, na účet
v úvodu tohoto příspěvku zmíněného zastupitele. Opět opakovaně prokázal, že nezná řadu základních záležitostí týkajících se i běžné správy městské části a činnosti jejích orgánů. Nezúčastněný pozorovatel by tak patrně jen stěží
uvěřil, že právě tento pán dva roky a dva měsíce v Klánovicích starostoval. Tak například nevěděl, že příjmy z nájmů
jsou součástí rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti, dále,
že zastupitelstvu nepřísluší zasahovat do výkonu přenesené
působnosti (státní správy) a kritizoval pro něj osobně patrně
„závratné“, ve skutečnosti však zcela běžné a ve srovnání
se soukromou sférou dokonce velmi nízké, zaměstnanecké
výroční či roční odměny. Nakonec i vznesl návrh na odvolání starosty, chatrně odůvodněný tím, že si to prý „přeje výrazná většina občanů“. Jak k tomuto zjištění přišel, neuvedl.
Rovněž nesdělil - stejně jako jeho místní zelený šéf
G. Maiello - a to ani na dotaz několika zastupitelů, koho
tedy navrhuje jako nového starostu. Čekal snad po tom, co
na tomto a předešlých zasedáních předvedl, že někdo navrhne jeho osobu? Není proto vůbec divu, že takto neuměle
podaný návrh neprošel. A přitom prý ČTK dostala - již čtyři
hodiny před zahájením zasedání zastupitelstva (!) - zprávu
pro příští den, že „klánovický starosta byl na návrh zeleného
zastupitele odvolán“.
Klánovičtí Zelení se zřejmě pokusili mírně předčasně
zahájit cosi jako předvolební kampaň. Její první „výstřel“
se však nepovedl. Jejich kritika totiž (asi nevědomky) míří
především na hlavu jejich vlastního bývalého starosty.
Politické „bago“ několika autorů jednajících a píšících
na stránkách KZ i v letácích zdánlivě nezávisle, ve skutečnosti ovšem ve zjevné vzájemné shodě a koordinaci,
však rozhodně není důstojné Klánovic ani jejich občanů.
JUDr. David Dušek
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Klánovické střípky

Historie SDH Klánovice, část první
Počínaje dnešním číslem jsme pro Vás připravili seriál
článků o vývoji Dobrovolných hasičů v Klánovicích k blížícímu se výročí 80. let existence. K přípravě článků bylo
použito archiválií SDH.
Hasiči žádají o spolupráci
Prosíme občany či pamětníky, zda by mohli poskytnout
dokumenty, fotografie (i negativy) či filmové záběry Klánovických hasičů k doplnění kroniky. Dokumenty budou
kopírovány a vráceny. Kontaktní osoby za hasiče: Martin
Žebro – 603 215 229, Václav Musil – 602 333 860. Předem všem děkujeme.
Historie hasičů v Klánovicích – část prvá
Samostatná obec Klánovice byla založena 27. února 1920,
ale již 31. července tohoto roku bylo obecní správní komisí
usneseno založit pro první pomoc v nahodilém neštěstí Dobrovolný ochranný sbor, který se později měl stát Sborem hasičským a ochranným. Ač se jednalo o myšlenku velice ušlechtilou, tak v podstatě nedošla praktického naplnění, jelikož
založený sbor měl pouze 10 členů zakládajících, 55 přispívajících, ale ani jednoho činného. Přesto byl od místních majitelů vil vybírán roční poplatek 10 Kč na tento sbor.
V polovině r.1930 vzalo si za povinnost několik zdejších
občanů svolat místní veřejnost, za účelem zřízení Sboru
dobrovolných hasičů. Konalo se několik rad a dne
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31. srpna 1930 ustaven byl sbor na ustavující valné hromadě. Prvním starostou sboru byl zvolen br. Fr. Bulín, velitelem br. Jos. Jilich. Zaregistrování a uznání brandýskou
župou do které Klánovice, co by součást okrsku Jirny
spadaly se uskutečnilo až 3.září. Na další schůzi 16. listopadu byl zvolen zábavní výbor, jehož náplní byla divadelní představení, zábavy a plesy.
V srpnu 1931 vzato s povděkem na vědomí, že obecní
zastupitelstvo schválilo zakoupení motorové stříkačky fy
Holeček. Dne 13.září konala se slavnost odevzdání stříkačky od obce sboru hasičskému. Kmotrou při slavnosti byla
paní Karolína Křížková, choť starosty obce.(Dvoukolová
stříkačka motorová, která představovala v té době co se týče
výkonu i ceny špičky na trhu, dává 1 800 l/min, na dálku až
1,5 km s dostřikem 35 m.) Do dnešního dne je v majetku
SDH. Po předání stříkačky nastala teprve vlastní činnost
sboru – výcvik činných členů v obsluze stroje. Sbor vlastnil
již stříkačku, bylo tedy logické, že vyvstala otázka za čím ji
dopravovat. Proto19.prosince bylo výborem schváleno zakoupiti a zaplatiti ze sborové pokladny 4 500 Kč za automobil
Praga-Grand ve valníkovém provedení.
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Jelikož valníkový vůz nebyl pro hasiče ideální, uvažovalo se o přestavbě na hasičský speciál u fy Mára. Nakonec v srpnu 1932 na výborové schůzi bylo schváleno
koupě osobního vozu Praga-Grand po továrníku Bondym, který jej používal na závody a byl přestavěn na dopravní speciál pro sbor. Tento potom sloužil klánovickým
hasičům až do května 1945, kdy byly spolu s vozem samarity v Šestajovicích sovětským tankem, který jim nedal
přednost, zcela zničeny.
Materiály a fotografie z archivu SDH

Karneval v mateřské školce
Smíškov
Karneval v MŠ Smíškov se uskutečnil dne 26. – 27. 2. 2010,
začínal ve tři hodiny odpoledne a účast byla opravdu veliká.
Již začátek dával tušit nečekané.
Ve třídě bylo vše připraveno k tomu, aby zde mohl začít ten pravý maškarní rej, při kterém se nikdo nenudil.
Ve třídě se hrály hry, ve kterých mohli soutěžící vyhrát zajímavé ceny, proběhlo také vyhlašování nej…..masek
a královská hostina se „šampaňským“.
O zábavu se na karnevalu starala „Pipi dlouhá punčocha“, za kterou se převlékla ředitelka MŠ p. Mgr. Petra
Venclů. Pohádkovou atmosféru navodil i zbytek pedagogického sboru, který na sebe vzal podobu „Piráta“ a „Čarodějnice“.
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Klánovická ODS má novou
místní radu
Klánovická ODS zvolila novou místní radu ve složení:
Ing. Petr Soukup, Ing. Martina Petráčková, MUDr. Ferdinand Polák, Martin Schejbal, Pavla Fisherová, Marcela
Horáková a Jiří Hladík. Více informací je umístěno
na webu kl. ODS www.odsklanovice.cz.
Petr Soukup, ODS

Maškarní karneval
Děkujeme za hojnou účast na Maškarním bále, který se
konal v únoru v prostorách tělocvičny v Besedě. Program
se vydařil, děti si to užily a odcházely spokojené, každé
s dárky z tomboly.
Školní rok se nám pomalu krátí a tak mi dovolte vás pozvat na poslední akci „Pálení čarodějnic“, pořádanou Spolkem přátel mateřské školky, která se koná 29. 4. 2010
od 16.OO hodin v zahradě Mateřské školky. Pro děti je připravené pohoštění a hudební program. Přineste si prosím
něco na sezení, neb meze jsou ještě chladné, něco
na opékání a dobrou náladu. Užijme si společně jaro,
které na sebe letos nechalo tak dlouho čekat!
Karolina Cichoňová

Poděkování za Jeden svět
V polovině března proběhl v KC Beseda festival dokumentárních filmů Jeden svět.
Rádi bychom touto cestou poděkovali týmu dobrovolníků společnosti Člověk v tísni pod vedením Veroniky
Čípové a Matěje Berana za skvělou organizaci festivalu
u nás v Klánovicích. Díky nim jsme mohli zhlédnout
dokumenty o lidském bezpráví …
Romana Kubíčková, Klánovické fórum

Rubrika seniorů

Život 90
http://www.smiskov-skolka.cz/
Podívaná to byla zábavná!
Krásný pohled poskytla také taneční choreografie
nejmenších účastníků a hlavních aktérů této akce – dětí.
Zábava v jejich podání rozproudila krev v žilách.
Celý večer byl pojat tanečně a ani překvapení spojené
s „bojovkou“ nebylo výjimkou.
Děti, převlečené za nejrůznější pohádkové postavy,
předvedly svou odvahu a statečnost, když se před spaním
vydaly hledat poklad, jen s pomocí baterek. Odměnou
za velkou statečnost a odvahu pro ně byl „kouzelný hrad“,
ve kterém našly velké překvapení.
Celý maškarní rej byl zakončen „kouzelnou nocí“,přespáním v MŠ. Program se dětem tak zalíbil, že se jim ráno
vůbec nechtělo odejít z „kouzelné školky“, kde zábava je
pro kluky i holky…
Jiří Chroustovský, text
Nikol Venclů, foto

Rád bych se podělil o zkušenosti s Občanským sdružením Život 90, které poskytuje sociální služby – tísňovou
péči. Domnívám se totiž, že mnoho starých lidí zůstává
každý den samotných doma, když jejich mladší příbuzní
odejdou za prací nebo do školy. Pokud seniory v té době postihne nějaká nehoda nebo zdravotní indispozice, může se
stát, že na pomoc budou čekat několik hodin až do návratu
svých příbuzných, kteří by ovšem mohli přijít už pozdě.
Po telefonické domluvě nás navštívila pracovnice OS Život 90 Areion a vysvětlila vše o systému pomoci, který toto
sdružení poskytuje. Bez váhání jsme podepsali smlouvu.
Asi za týden přijel technik, který instaloval dva telefonní
přístroje, jeden z nich s pohybovým senzorem, pro nějž
našel ideální místo.
Dal nám pak krabičku s tlačítky. Tu nosí senior přes den
na krku, večer si ji položí na noční stolek. V případě potřeby – pádu či zhoršení zdravotního stavu - je třeba stisknout červené tlačítko na krabičce. Automaticky se dovoláte
na dispečink a do minuty se ozve hlas zdravotní sestry
z telefonního přístroje. Sluchátko telefonu se nezvedá –
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hlas zní z reproduktoru přístroje. V ideálním případě je slyšet po celém bytě, právě tak, jako zařízení zachytí váš
hlas, ať jste kdekoliv. Sestra se zeptá, co se přihodilo.
Podle potřeby Vám poradí, ihned telefonuje lidem,
na které jste dali kontakt, vysílá na Vaši adresu pohotovost ŽIVOTa 90 nebo Záchrannou službu.
Prostorové čidlo (= pohybový senzor) hlídá, zda se
přes den pohybujete. Pokud senzor nezaznamená pohyb
po 12 hodinách, automaticky spouští poplach na dispečinku a sestra volá, co se děje. V případě, kdy byt opouštíte na delší dobu než 12 hodin, zmáčknete na krabičce
tlačítko, a byt je tím vlastně hlídaný.
Toto řešení Občanského sdružení za úžasné a ideální
pro lidi, kteří žijí trvale nebo jen občas sami. Další informace můžete získat na tel.č. 222 333 541, 222 333 540
nebo 222 333 555 – žádejte o přepojení na Areion.
Jaroslav Brabenec

Senior dům Marta
Říká se, že obrazem úrovně společnosti bývá i to, jak se
dokáže postarat o ty nejslabší. S rostoucí průměrnou délkou
života přibývá lidí v důchodovém věku a ne každý senior má
to štěstí, že se mu podaří – jak říkává jeden moudrý pán
z této věkové kategorie – dožít se ve zdraví vlastní smrti. Sílí
tak poptávka po zařízeních, která by byla zaměřena na péči
o ne zcela soběstačné lidi a umožnila by jim strávit „podzim
života“ v příjemném prostředí. Prostředků ve státním rozpočtu není dostatek, takže státem zřizovaná zařízení mohou
poskytnout služby většinou již jen lidem zcela nesoběstačným (trvale ležícím). Tím se otevírá prostor pro soukromé iniciativy, aby vytvořily zařízení, která by nabízela trvalé nebo
i jen přechodné ubytování pro osoby, které již mají problém
s úplným zajištěním chodu své domácnosti, ale na druhé
straně ještě nejsou zcela odkázány na pomoc ošetřovatelů.
Problémem v této oblasti navíc je, že jsme v minulé době byli
vychováni ve falešné představě, že na péči o zdraví a sociální služby má každý bezplatně nárok. Na druhé straně se
dnes můžeme setkat i s případy, kdy se zdravotnictví stává
polem pro velké transakce o značném finančním objemu, řízené zcela snahou o maximalizaci zisku, a klient – pacient
je v nich jen „nutným zlem“.
Chci tím říci, že každý, kdo se dnes pouští na tenký led
podnikání v sociální péči, musí být připraven na střet
s předsudkem, že péče o staré a nemocné lidi má být zadarmo. Není a ani být nemůže – ze zkušenosti také víme,
že si nevážíme toho, co nás nic nestojí, takže příslušný
systém pak spěje ke krachu. Když zaplatíme za opravu
auta nebo počítače, je to v pořádku, ale za opravu
a údržbu naší tělesné schránky se nám platit nechce.
Musíme vzít jako fakt, že odpovědný člověk se na své stáří
zajistí, dokud je ekonomicky aktivní. Samozřejmě je pravdou, že generace dnešních důchodců prožila produktivní
část svého života s jinou perspektivou a nyní je konfrontována s pro ně docela nepříjemnou skutečností. I to považuji za jeden z hříchů minulého režimu. Nedá se však
nic jiného dělat, dnes produktivní občané by měli být připraveni se o své rodiče postarat. Věřím, že když to srovnáme s tím, že jiní lidé se narodili ve starověku do otroctví, později do morových epidemií či letitých válek, nejsme
na tom pořád zas tak špatně.
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Tento příspěvek píšu na žádost svého dlouholetého
přítele, dr. J.Brabence, kterému je sociální problematika
blízká z podstaty jeho lékařské profese a který rovněž roky
vedl sociální komisi při klánovickém ÚMČ. Omlouvám se
za rozsáhlý úvod, ale chtěl jsem jím předejít kritice, že
ve svém článku velebím pouhý podnikatelský záměr.
V tomto čísle Zpravodaje najdete inzerát Senior domu
Marta v Říčanech. O historii jeho vzniku, současnosti i plánech do budoucna jsme si povídali s manažerkou zařízení,
paní ing. Gabrielou Vítovou. Dům byl postaven roku 1925
jako zájezdní hostinec U tří korunek. Za minulého režimu
byl přebudován na ševcovnu, kde se vyráběly punčochy
a tkaničky do bot. Dnešní majitelé, rodina Mokrycki, zakoupili
budovu po revoluci a v roce 2008 tu otevřeli hotel Marta, nesoucí jméno své majitelky. V loňském roce byl hotel změněn
na senior dům (motivací bylo i to, že jeden z příbuzných majitelů potřebuje využívat jeho služby) a jméno Marta získalo
nový význam v odkazu na biblickou služebnici.
Dům nabízí ubytování a péči alespoň částečně chodícím
klientům, kteří jsou v seniorském věku, zdravotně postižení,
nebo pouze hledají ubytování. Loni zde přivítali prvních 30 klientů převážně na krátkodobé ubytování, v letošním roce začínají i s dlouhodobými pobyty. Dům nabízí 23 pokojů., které
lze uspořádat jako jedno- nebo dvoulůžkové, počítá se s možností ubytovat až 30 osob, v současné době zde mají 15 spokojených bydlících. Ti si sem mohli vzít i své zvířecí miláčky
– pejsky, kanárky nebo rybičky. V ceně ubytování je jim poskytován pečovatelský dohled i v noci a o víkendech, denně
je přítomna zdravotní sestra, jednou týdně dochází lékař,
funguje zde rehabilitace a aktivizační činnosti. Další služby
(výlety, kadeřnice, apod.) jsou poskytovány za příplatek.
Velikost zařízení umožňuje vytvořit příjemné „rodinné“ prostředí. Jeho součástí je i veřejně přístupná restaurace, umožňující ubytovaným živý kontakt se světem „venku“. Z bývalé
stodoly byla upravena tzv. reminiscenční místnost – muzeum
dříve používaných předmětů i pracovních nástrojů – a klienti
zde rádi tráví čas u vzpomínek na dobu svého mládí.
„Stáří je jako bankovní konto – vybereš si to, co jsi tam
nashromáždil…“, říká pí ing. Vítová. Do budoucna se
chystá rozšíření nabídky zájezdů i o zahraniční, ubytování
v apartmánech pro manželské páry i zřízení důstojného
místa pro návštěvy duchovního. Další vizí je vybudování
lůžkového oddělení, aby zde ubytovaní mohli dožít i v případě podstatného zhoršení zdravotního stavu.
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Při výběru zaměstnanců je kladen důraz nejen na odborné znalosti, ale hlavně na lidský profil. Je zde cítit „duchovní náboj“ - i když to samozřejmě není podmínkou,
mnoha lidem dává právě víra jak potřebnou sílu k nelehké
službě, tak i pokoru k přijetí světských bolestí.
Závěrem našeho povídání rád tlumočím pozvání k prohlídce všem potenciálním zájemcům (osobně na adrese
v inzerátu nebo na připravovaných internetových stránkách www.senior-dum-marta.eu), ale i dobrovolníkům,
kteří by chtěli ubytovaným seniorům dělat společnost.
Ve spolupráci s Ing. Gabrielou Vítovou připravil
Tomáš Ruda

Polemiky

Cesta z krize nebo klánovická
tragikomedie?
V letáčku s názvem „Cesta z krize“, který jsme v první
polovině března objevili v našich schránkách, Strana
Zelených informuje obyvatelé Klánovic o tom, k jaké institucionální a morální krizi v naší obci došlo poté, co ona
vyhrála komunální volby v roce 2006. Předkládá svou
představu a snaží se proškolit ostatní politické strany a klánovické občany jak z této jimi zaviněné krize nyní ven.
Školení probíhá v duchu neblaze známého hesla „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Všechny problémy Klánovic vyřeší zázračný recept - odvolání starosty a tajemníka naráz!
Ve snaze mít zase proti čemu bojovat, vytahuje náhle
Strana zelených z klobouku témata, která právě ona
v tomto volebním období se svým starostou zanedbala
(Koncepce rozvoje Klánovic, Studie Klánovice – Sever
a nový územní plán).
Když se zmíněný leták „Cesta z krize“ v naších schránkách objevil, těžko nás mohlo někoho napadnout, že se
ve skutečnosti jedná i o pozvánku na ochotnickou tragikomedii, která se má odehrát na Úřadě městské části
Praha – Klánovice. Nenechali jsme se odradit tím, že
jsme na internetu na představení nenalezli pozvánku
a ve středu 17. března 2010 jsme již před 18 hodinou byli
v zasedací místnosti. Stálo to zato! Nastudování rolí i herecké výkony jednotlivých postav byly sice značně rozdílné, ale o to zajímavější bylo sledovat průběh děje.
Odehrávala se zde řada zápletek i originálních řešení.
Daleko nejzajímavější byl ovšem bezesporu závěr představení. Děj, dle předem připraveného scénáře, řešil
otázku návrhu Strany zelených na odvolání starosty. A pak
se to stalo! Před hlasováním byl vznesen požadavek, aby
předkladatel přednesl nejdříve návrh na nového starostu.
Tento, na první pohled zcela logický požadavek, se záhy
ukázal jako velmi záludný čin a očividně znervóznil některé herce natolik, že vypadli z role a zřejmě zapomněli
naučený text. Doposud jim asi vždy stačilo říci pouze to,
proti čemu protestují, s čím nesouhlasí a ne, aby na nich
někdo požadoval i návrh na řešení. To lze pochopit, ale že
se až tak snadno dají nachytat asi nikdo nečekal. Tragikomedie tedy skončila, zdali tragicky či komicky nechť si
čtenář zváží sám. Přes podporu SND-ED (nyní prý snad
TOP 09) starosta Ing. Jaroslav Losert odvolán nebyl.
Pro odvolání starosty hlasovali pouze 3 zastupitelé.
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Co na závěr? Asi bude potřeba v letošních komunálních volbách zvážit s kým dál a komu poděkovat.
Vladimír Sršeň a Ing. Petr Kubíček, Hlas Klánovic

Kde byli místní „zelení“ v době
starostování pana Hrabala?
V Klánovicích určitě ne. Nebo ano a trpí těžkou ztrátou
paměti! Jedině tak si lze vysvětlit zelený leták, který jsme
nalezli v polovině března ve svých schránkách a ve kterém Současnému starostovi ing. Losertovi vyčítá Výbor
ZO SZ Klánovice vše, co zde dva roky činil jejich vlastní
starosta pan ing. Hrabal. To chce opravdu pořádnou dávku
drzosti a velmi silnou hroší kůži. Věříme, že občané paměť
neztratili a Výboru ZO Strany zelených Klánovice si dovolujeme připomenout:
- byl to váš starosta Hrabal, kdo neznal jiné téma, než
golf, a mnohem vážnější problémy Klánovíc jej nezajímaly,
- byl to váš starosta Hrabal, kdo držel pod pokličkou tzv.
studii Klánovice – sever a v průběhu jejího zpracování
neuspořádal jedinou veřejnou prezentaci záměrů autora
pro klánovickou veřejnost,
- byl to váš starosta Hrabal, kdo neuspořádal jedinou veřejnou prezentaci záměru výstavby železničního koridoru pro klánovickou veřejnost,
- byl to váš starosta Hrabal, kdo nepodpořil iniciativu
ing. Trojana a spol. ve věci výstavby nového podchodu
pod železničním tělesem,
- byl to váš starosta Hrabal, kdo jako statutární zástupce
pronajímatele umožnil svojí nečinností výstavbu kempu
na obecních pozemcích bez EIA, územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Nájemní smlouva byla sice podepsána dříve, ale v žádném případě neopravňovala
nájemce stavět bez příslušných povolení – to měl jednoznačně zarazit pronajímatel, tedy MČ tehdy v čele
s panem Hrabalem. Řízení EIA na kemp bylo zahájeno
až 14. ledna 2010, tedy dva roky po realizaci, což je
výsměch zákonu o posuzování vlivu staveb na životní
prostředí. SZ ani místním rádobyekologům to kupodivu nevadí,
- byl to váš starosta Hrabal, kdo umožnil ing. Rudovi
tisknout v KZ stále stejné projevy stále stejných grafomanů a utrácet díky tomu stovky tisíc z obecní pokladny na tisk zbytečně rozsáhlého zpravodaje,
- byl to váš starosta Hrabal, kdo zneužíval tzv. Slovo starosty v KZ k osobních útokům na jemu názorově nepohodlné občany včetně některých zastupitelů. Takto
agresivně a nenávistně pojatá „Slova starosty“ neměla
široko-daleko obdoby,
- byl to váš starosta Hrabal, kdo nebyl za 2 roky schopen
předložit standardní strategický rozvojový plán Klánovic, který jinde dokázali pořídit za rok. Namísto toho
předložil zcela nesourodé a mnohdy protichůdné názory členů komisí, nemající ani základní náležitosti
strategického rozvojového plánu,
- byl to váš starosta Hrabal, kdo nechal umístit v Blešnovské ulici nesmyslné skruže, které musely být posléze odstraněny – kolik to stálo obecní pokladnu, nebylo dodnes zveřejněno,
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- byl to váš starosta Hrabal, kdo byl jako první starosta
v historii Klánovic zaslouženě odvolán z funkce 7 hlasy
z 9 (proti byl pouze on sám a MUDr. Jágrová). Nešlo
o žádný „golfový puč“ – pro jeho odvolání hlasovali i ti,
kteří ani potom s obnovou hřiště nesouhlasili (ing. Kubíček, ČSSD a Jiří Karban, SNK-ED/nyní TOP09!),
- byli to i všichni zastupitelé SZ včetně pana Hrabala, kdo
vyslovili souhlas s první zástavbou polí na Hornopočernicku tzv. viladomy a přijali v této souvislosti od investora dar 950.000,- Kč, ovšem podmíněný pravomocným stavebním povolením. Investor si tak
v podstatě předplatil kladná stanoviska MČ ve všech
správních řízeních.

telský záměr proti tak spontálnímu nesouhlasu valné
většiny občanů Klánovic, jejichž postoj lze jen těžko považovat za irracionální. Za takové situace by přeci demokrat od svého záměru dávno ustoupil a hledal jiný,
na příklad výstavbu domů pro seniory jak paní Bažantová navrhuje.
Právě tento postoj a tato sveřepost s metodou přes mrtvoly a účel světí prostředky je v souladu s názvem článku
„Kupředu levá“ a to je to, co mne opravdu děsí. Je zřejmé,
že když jde o peníze jde demokracie stranou.
Luděk Šenfelder-Klánovice

Věříme, že snad každému trochu objektivnímu občanovi
Klánovic, je zřejmé, že pokus zelených instalovat zpět
pro totální neschopnost odvolaného a po starostovské
židli toužícího ing.Hrabala nebo některého z jeho zeleně
krátkou pamětí obdařeného příznivce z řad místních zastupitelů do funkce starosty, jak se ukázalo na poslední
schůzi Zastupitelstva MČ, je naprosto nepřijatelný.
Kampaň, které jsme v posledních týdnech svědky a kterou svým bohužel takto prolhaným stylem podněcují
místní zelení není nic jiného, než vyřizování si osobních
účtů uvnitř bývalého a v posledních komunálních volbách
zvítězivšího seskupení „Volba pro Klánovice“ (tedy SZ
a spol.). Tyto ostudné šarvátky sice v souladu s jejich propagandou nejsou na „úkor lesa“, ale rozhodně jsou
na úkor občanů Klánovic.
Na úkor občanů Klánovic je hlavně to, že plánovaná
rozsáhlá zástavba na okraji Klánovic, tzv.“Klánovice sever“
udělá z Klánovic průjezdní vesnici, což dobře víme, ale poslední okamžik, jak tomu zabránit, ten - v Klánovicích
od roku 2006 vládnoucí zachránci lesa v čele se svým starostou Hrabalem - zřejmě prošvihli, protože na to neměli
čas kvůli boji proti golfu…
J. Lukáš, zastupitel MČ, P. Šafránek, M. Drbal, J. Křížek
volební strana Za Klánovice (č.7 v komunálních volbách 2006)

dovoluji se Vás veřejně dotázat, kde berete tu neuvěřitelnou drzost domáhat se daru od FGRP a.s., když jste
jako zastupitel společně s kolegy MUDr. Jágrovou a Jiřím
Karbanem při hlasování zastupitelstva dne 22. 9. 2009 přijetí tohoto daru nepodpořil? Ano – pokrytecky se odvoláváte na usnesení zastupitelstva, které jste sám nepodpořil, a kdybyste nebyl přehlasován, městská část
by dar ani nesměla přijmout!!! Tehdy Vám nebylo líto hasičů a dalších potenciálních koncových příjemců daru?
Očividně ne, jinak byste tehdy usnesení svým hlasem
podpořil. Učinil jste přesný opak a dnes se daru domáháte
– to chce opravdu pořádnou hroší kůži, že?
I kdyby snad nakonec dar nebyl realizován nebo byl realizován v jiné podobě či výši, dojde jen k naplnění vůle Vaší,
MUDr. Jágrové a J. Karbana, takže byste měl být maximálně
spokojen. Mohl byste také vědět, že na žádný dar není
právní nárok a nikdo není povinen jakkoli zdůvodňovat,
když se rozhodne nakonec darovací smlouvu neuzavřít.
Závěrem si Vám dovolím připomenout, že v Klánovicích
sídlí celá řada velmi dobře prosperujících společností.
I kdyby snad nebyl tento konkrétní dar, kterého se tak nechutně dožadujete, realizován, bude i tak doposud realizovanými dary FGRP a.s. na předním místě mezi sponzory např. dětských volnočasových aktivit.
V Klánovicích 6. 3. 2010 Petr Šafránek

„Kupředu levá!“
Reakce na článek
Nechci polemizovat s pisatelskou tohoto článku paní
Bažantovou zda veškerá počínání zelených jsou ku prospěchu věci či nikoliv, ale k uvedenému článku chci říci následující:
1) Je jistě chvályhodné, že „někdo“ (zřejmě FGRP) zrekonstruoval klubovnu, ale zřejmě v té staré by podnikat
nemohl a za další proč to udělal bez řádného stavebního
povolení, tedy „ v plném respektování pravidel a práva“
paní Bažantová ? Pak samozřejmě vzniká pochybnost
jaký je pravý záměr této podnikatelské činnosti.
2) Ve světle dnešní reality se nejedná o žádnou filantropickou „morální rehabilitaci klánovického golfu“ ale
o byznys a každý dobrý byznys musí vydělat peníze.
Jde jen o to jakým způsobem a protože golf sám o sobě
bez navazující ekonomické činnosti si na sebe sotva vydělá pak z celého záměru čouhá jako sláma z bot
hlavně získání lukrativních pozemků.
3) Jestliže se paní Bažantová odvolává na demokracii, pak
je zarážející s jakou nedemokratickou vehemencí a neústupností prosazuje společně s FGRP tento podnika-

Vážený pane zastupiteli,

Kdo se stále snaží o neklid
Po klánovickém referendu občané očekávali, že situace
se v obci uklidní. Článek uvedený v posledním KZ č. 3
s názvem „Kupředu levá“ od autorky pí Bažantové nasvědčuje, že tomu tak není a asi nebude.
Stačilo se nad obsahem a způsobem jak byl článek napsán jen o něco více zamyslet a bylo evidentní, že jeho zaměření bylo především politické s určitou dávkou napadání, což u autorky není nic neobvyklého. V uvedeném
článku však překročila všechno, co kdy napsala v KZ.
Ideologii minulého režimu, kdy slyšela píseň „Kupředu
levá ….“ přirovnává k současné situaci v Klánovicích.
Je to neuvěřitelné a její slova naznačují, jakou nenávist má
k občanům, kteří si nepřejí to, o co usiluje téměř pět let.
Zásadní je, že tak jako po komunálních volbách 2006
a referendu 2009 kde v obou případech občané demokratickým způsobem vyjádřili svůj názor, se rozhodla jej naprosto nerespektovat a tím vytvářela něco co v Klánovicích
předtím nikdy nebylo. V referendu 1211 občanů odpovědělo na otázku NE a právě oni podle pí Bažantové mají
údajně ideologii Kupředu levá.

Klánovický zpravodaj

4

XIX. ročník

Referendum je součástí demokracie, která jednáním
starosty a dvou zastupitelů byla zraněná. Tito pánové
přešli na stranu pí Bažantové, tedy jednatelky společnosti
FGRP a právě jejich nedemokratické jednání vyvolalo
následně referendum. Jakou zásluhu má na tom i jednatelka této společnosti, která doprovázela Ing. Loserta
k primátoru Bémovi, si čtenář může domyslet sám. Referendum přesvědčivě dokázalo, že v Klánovicích je demokracie, která se však pí Bažantové zřejmě nelíbí
a proto výsledek referenda neuznává. Její představa o demokracii v Klánovicích je golfové hřiště a možná později
i další obchodní aktivity v Klánovickém lese.
V závěru autorka uvádí, že si zpívá „Kupředu pravá….“,
což se může chápat, že její „Ideologie neklidu“, která je
hlavně založena na získávání pozemků a následné kácení tisíce stromů v Klánovickém lese podle svých představ, bude asi pokračovat. Neklid, který svým jednáním
podněcuje, se jí paradoxně osobně netýká, neboť v Klánovicích nebydlí.
Je na zvážení, zda články, které nerespektují demokratické rozhodování občanů, a tím dávají podnět k zneklidnění situace v obci, mají mít místo v KZ. Klánovický
zpravodaj již několik měsíců řídí a tím i určuje výběr
článků starosta, což je neobvyklé. Údajně má však
Ing. Losert po skončení volebního období opustit Klánovice. Hlavním důvodem je zřejmě nedůstojné bydlení
v jeho domku, který je ve velmi špatném stavu, a proto
jaký může mít zájem o klid nebo neklid, když v Klánovicích nebude bydlet.
Dne 17. 3. 2010, Vladimír Štuller
Vážený pane Štullere,
dovolím si reagovat na Váš článek a chci být konstruktivní:
Byl jsem vychován v duchu zásad: „Budiž vyslyšena
i druhá strana“ a „Hluboce s Vámi nesouhlasím, ale udělám vše pro to, abyste mohl svůj názor sdělit“. O obojím
hovoří „Listina základních lidských práv a svobod“. Dále,
Vaše závěry, založené na informacích ‚z druhé ruky‘
(a soukromého sdělení), reflektují spíše Vaše přání, než
moje úvahy. Až Vám budou Vaše ostatky signalizovat svá
omezení, možná že začnete uvažovat a jednat jinak. Dalším mým poučením do života bylo: „Pozdravit je slušnost,
poděkovat povinnost“. Bohužel tak se k Vám zachovat nemohu, neb vždy dodržujete vzdálenost mnohem větší,
než se na tento lidský akt sluší. Úvahu zdali Váš článek
rozděluje občany na „ty co spolu mluví“ a „ostatní“ z nichž
někteří by tu být ani snad nemuseli, ponechám na čtenářích. Dodám zase přísloví: „Co na srdci, to na jazyku“.
Prosím všechny čtenáře, zanechme již „orwelovštiny“
abychom s vaničkou nevylili všechny naše děti a nepřetékala nám nevábnou špínou! Všem děkuje
Jaroslav občan Losert

Zastupitelstvo není všemocné!
Na posledním jednání zastupitelstva Klánovic se znovu
ukázalo, jak špatné je právní povědomí některých zastupitelů. Představa, že zastupitelstvo může svými usneseními zasahovat do průběhu odvolacích či soudních řízení
či dokonce měnit platné zákony, je další tragikomickou
ukázkou „schopností“ a právních „znalostí“ některých za-
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slepených populistů v našem zastupitelstvu. S tím, jaké
jsou reálné možnosti zastupitelstva a co skutečně může
a nemůže ovlivnit, se můžete seznámit v Právní rubrice na
webových stránkách www.odsklanovice.cz.
Ferdinand Polák, MS ODS Klánovice

Kultura a sport

Duben ve znamení koncertů
Březen v KC Beseda byl zasvěcen dokumentárním filmům z celého světa. Dubnovou programovou nabídku
jsme zpestřili hned třemi koncerty. Jako první (6. 4.) se
představí dívčí vokální skupina Jezinky, v jejichž repertoáru se objevují jak písně lidové a to jak české tak např. bulharské, tak i jejich vlastní tvorba. Další, na domácí scéně
již známá skupina Bluesklan, vystoupí 9. 4. a těšit se můžete repertoár čerpající zejména z dílen legendárních bluesmanů jako je Willie Dixon, Muddy Waters, Fredie King,
rovněž i současníků jako je Eric Clapton, nebo Stevie Ray
Vaughan. Již stálicí na klánovické koncertní scéně se stal
i legendární trumpetista Laco Déczi se svou kapelou Celula New York. Décziho hudba je osobitou směsí groovy
jazzu a tichomořského folklóru. Svérázný recesista v ní
klade hlavní důraz na bezprostřednost a pohotovou improvizaci.Letos budeme mít možnost se seznámit i s Lacovou malířskou tvorbou. Koncert a zároveň vernisáž výstavy bude 13. 4. Na závěr bychom vás rádi pozvali na
vystoupení kapely Eliščin band s frontmanem Janem Budařem - hercem, tanečníkem, moderátorem a v neposlední řadě "zpěvákem". Záměrně v uvozovkách, protože
Jan Budař je za mikrofónem především bavičem. Je člověkem, který vás pohladí, rozesměje, rozbrečí, ale především uvolní. Jeho druhá deska má prozaický název - "Proměna". A je proměnou skutečně značnou. Koncert se
uskuteční 5. května.
Těšíme se na Vaši návštěvu v KC Beseda
Romana Kubíčková, Klánovické fórum

Újezdský duatlon, 18. dubna 2010
Dobrá zpráva pro Vás, aktivní sportovce a nadšence.
Stejně jako v loňském roce pro Vás totiž občanské sdružení
Tři pro zdraví, ve spolupráci s MČ Újezd nad Lesy, připravuje Újezdský duatlon – atraktivní akci kombinující běh
a jízdu na kole. A stejně jako loni nezůstane jen u závodů,
ale máme pro Vás připravený i bohatý doprovodný program.
Vy se můžete těšit např. na lanovou dráhu od specialistů
z lanového centra PROUD a Vaše děti na zkrácenou verzi
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duatlonu nebo třeba zajímavé hry od OS Rarášek.
Přijďte si po zimě zasportovat s přáteli či dětmi nebo se
podívat na super výkony v neděli 18. dubna od 10 hodin
na multifunkční hřiště v Čentické ulici v Újezdě nad Lesy.
Stanete se navíc součástí celého ÚJEZD.NET „Seriálu tří
závodů pro zdraví“, který pak pokračuje orientačním závodem na horském kole v Klánovicích 23. května a „klasickým
XC“ (vytrvalostní závod na horském kole) v Úvalech – již
tradičně na konci prázdnin 28.srpna. Navíc, pokud se zúčastníte všech závodů, můžete v tombole vyhrát ceny
v hodnotě 15.000,-. Na www.triprozdravi.cz najdete nejen
všechny potřebné informace, ale i například mapky závodu
a fotky z minulého ročníku. Tak neváhejte a na našich
stránkách využijte zvýhodněnou online registraci!
Tři pro zdraví – pohodové závody pro celou rodinu
Marek Lejsek (Marek.Lejsek@seznam.cz)
foto archiv autora

Výtvarný kurz pro dospělé
Jak jistě víte, moje Výtvarná dílna letos slaví 10. výročí.
Oslavíme ho jak jinak než výstavou v KC Beseda v druhé
polovině května. A protože to již není Dílnička pouze pro
děti, ale i pro dospělé, ráda bych se s Vámi podělila o to, co
jsme se již s dospělými naučili.
Máme za sebou úspěšné zakončení 3. řady výtvarných kurzů pro dospělé a právě začíná 4. pokračování.
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předškoláci - s přáním, ať
se prodají za co nejvíc peněz, aby mohly co nejvíc
pomoci...
Všem, kdo si obrázek
koupili, děkujeme. Věříme,
že Vám bude dělat radost.
MgA.Táňa Macholdová
a děti, foto archiv autorky

Naši jubilanti
v dubnu oslaví své narozeniny
naši spoluobčané
Hrabalová Jarmila
Křížková Anna
Kořínek Josef
Němcová Klementina
Zavoralová Emílie
Hájek Jaroslav
Staňková Jana
Máchová Magdalena
Jelínková Jiřina
Pour Jiří
Lukášová Hana
Blahopřejeme!!!

Upoutávky

Naučili jsme se základům kresby, malby a grafických technik. Kresba byla náročná, ale i přesto jsme zvládli figurální
kresbu podle modelu i autoportrét. Malovali jsme suchým
pastelem, akvarelem, temperou i olejovými barvami.
Z technik závěrečných byla tentokrát vybrána batika a práce
s keramickou hlínou, což bylo pro všechny zúčastněné,
doufám, dosti obohacující.
Veškerá díla naprosto předčila moje očekávání a doufám,
že pondělní večery s malováním budou i nadále potěšením
pro všechny zúčastněné.
Táňa Macholdové, www.tanja.cz, foto archiv autorky

Poděkování za účast dětí
z Výtvarné dílny na akci pro Haiti.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kdo se podíleli na prodeji obrázků dětí z Výtvarné dílny při akci
na podporu Haiti. Děti namalovaly krásné obrázky a pro
mne bylo až dojemné, když mi je nosili i ti nejmenší –

Mateřské centrum Klánovice - Šestajovice
zve na

Den matek - přijďte pobejt
aneb Den otevřených dveří s pohádkou

KDY?
Neděle 9. 5. 2010 od 16h
KDE?
MC Klánovice, Ke Znaku
CO?
* maňáskové divadélko
„ZDRAVĚNKA A KUBA SLAVÍ S MAMINKAMI“
*výtvarná dílnička: výroba dárečku pro maminku
*vystoupení Šikulků z kroužků MC
*prohlídka prostor, kroniky MC
*výstava dětských prací
Vstupné 40 Kč
MC podporuje ÚMČ Praha - Klánovice
INFORMACE na tel. 604

315 231
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www.mcsikulka.webz.cz

ZÁPIS
ŠKOLIČKA ŠIKULKA
v MC Klánovice -Šestajovice
šk.r. 2010/11

pondělí 26. 4. 2010

17 – 18h

v MC Šestajovice, Revoluční 13, 1. p.

Školička má kapacitu 12 dětí, poskytujeme péči
dětem od 3 let, postaráme se o jejich harmonický
rozvoj a nenásilné začlenění do kolektivu, snažíme
se získat důvěru a pocit bezpečí. Cvičíme,také
jógu, výtvarničíme, hrajeme si v angličtině, poznáváme přírodu, zpíváme, učíme děti k sebeobsluze
a společenskému chování, navštěvujeme divadla,
hrajeme si venku a chodíme na procházky. Provoz
je po-pá 8-12, v pondělí a ve středu do 15 hodin.
Cena za 1 dopoledne……………….280.za 1 měsíc a dopoledne..3000.Informace na j.dlaskova@email.cz

nebo tel. 604

Poradenský servis PORSE
pomáhá už 4. rokem
PORSE je poradenský servis, který pomáhá radou, praktickou pomocí a podporou obyvatelům z Běchovic,
Újezda nad Lesy, Klánovic, Koloděj a blízkých obcí
Prahy - východ. Tuto registrovanou sociální službu poskytují konzultantky občanského sdružení Neposeda už
od roku 2007 v běchovické základní škole a ve zdravotním středisku v Újezdě nad lesy. Je možné se poradit také
prostřednictvím telefonu či e-mailu, s jednoduchým či
složitějším dotazem, v případě zájmu i anonymně.
PORSE 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.
Kontakty:
v PONDĚLÍ od 14.00 do 17.00 hodin na adrese
Mýtní 73, Praha – Běchovice (ZŠ Běchovice)
tel. č.: 739 491 633, e-mail: porse@neposeda.org
ve STŘEDU od 11.00 do 15.00 hodin na adrese
Živonínská 1630, Praha - Újezd nad Lesy
tel. č.: 733 765 615 (pobočka PORSE)
e-mail: porse@neposeda.org
Je možno si i domluvit setkání v individuální dobu a to
na tel. č. 739 491 633.
Poradenský servis je dočasně omezen, jelikož jsme zatím
neobdrželi finanční dotace na rok 2010. Z tohoto důvodu
jsou zrušeny úterní poradenské hodiny v Běchovicích.

315 231

Placená inzerce
Hledáte bydlení?
Nabízíte zajímavou službu?
Rádi byste něco prodali?
INZERUJTE v Klánovickém zpravodaji!
Tel.: 281 960 216
www.slezakova@praha-klanovice.cz

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

Hledám fyzicky aktivního důchodce,
který má zájem přivydělat si donosem
služební pošty soukromé firmě v Úvalech,
a to cca 3-4 x týdně v odpoledních hodinách.
Odměna dohodou. Zájemci nechť volají
na mobil 603 824 602, popřípadě zašlou
e-mail na adresu: ulja@seznam.cz

Klánovický zpravodaj
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SENIOR DŮM MARTA
Černokostelecká 25, 251 01 Říčany
POSKYTUJE:
Dlouhodobé i krátkodobé bydlení pro:
- seniory
- zdravotně postižené občany
- občany hledající pouze ubytování
v jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojích se soc. zařízením, nábytkem a TV
Cena:
jednolůžkový pokoj – 490,- Kč/den
dvoulůžkový pokoj – 350,- Kč/den
V ceně je zahrnuto ubytování, strava, energie,
úklid, praní osobního i ložního prádla
Nabízí:
- pravidelnou docházku lékaře a pečovatelky
- příjemný kolektiv
- domácí prostředí
- výběr z několika jídel i dietních
Informace poskytneme na tel.:
323 604 124, 774 045 740
e-mail: senior.dům.marta@seznam.cz
Těšíme se na Vás,
nástup do zařízení je možný ihned.
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Výtvarné kurzy
pro dospělé
Splňte si svůj sen,
přijďte se naučit kreslit, malovat
a vyzkoušet grafické techniky
ve Výtvarné dílně.
10 lekcí,
vždy v pondělí 19. - 20.30 hod.
v učebně vv 3. p. ZŠ Klánovice.
Přihlášky na tel. 777 055 121
MgA. Táňa Macholdová
www.tanja.cz
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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

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
HOMEOPATIE Jarmila Kalašová
Tel.: 724 115 831, e-mail: jarmila.kalasova@seznam.cz
HOMEOPATICKÁ PORADNA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Šestajovice, Husova 66 (ve wellnes studiu DANIELA)
Poradna otevřena v pondělí a středu od 13 – 17 hod.
Objednání telefonem, e-mailem nebo na recepci studia

DODÁVÁME
•
•
•
•

domovní čističky odpadních vod,
plastové jímky a nádrže, septiky
čerpací a vodoměrné šachty,
pískové filtry,
bazény + příslušenství

Výroba jímek dle přání zákazníka.
Zajišťujeme projektovou dokumentaci,
hydrogeologický posudek, servis
a dopravu.
Biowa, spol. s r.o.,
Zemědělská 108, 250 66 Zdiby
Tel/fax.: 284 080 686
mobil: 775 722 600, 601,
e-mail: info@biowa.cz
www.biowa.cz
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ZAHRADA BEZ PRÁCE
Chcete mít svojí zahradu vždy
v perfektní kondici?
Zabírá Vám starost o ni čas,
který lze trávit příjemněji?
Nabízím kompletní celoroční
péči o zahradu, i v době Vaší
nepřítomnosti
Váš osobní zahradník
Michal Hnik
tel. 603 183 219
info@zahradabezprace.cz
www.zahradabezprace.cz
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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 DUBEN 2010
Čtvrtek 1. 4. 2010,
19.30
KINO – KATKA ČR 2009 / 90 min / dokument / od 12 let / Helena Třeštíková. Unikátní časosběrný dokument, mapující
čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. Třeštíková provázela dnes třiatřicetiletou Katku téměř půlku jejího života. Výsledkem je sugestivní
obraz života, navždy poznamenaného závislostí a úpadkem.
Úterý 6. 4. 2010,
20.00
KONCERT – SKUPINA JEZINKY Jezinky- svérázná dívčí vokální skupina pod vedením Terezy Staňkové, která zároveň
skládá Jezinkám písně. V našem repertoáru se dále objevují písně lidové a to jak české tak např. bulharské. Tedy originalita, která se snoubí s jezinkovským šarmem....
Více na www.jezinky.eu. Vstupné:60,- Kč
Čtvrtek 8. 3. 2010,
19.30
KINO – POUTA ČR / 2009 / 145min / thriller, od 12 let / Radim Špaček. Hrají: Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Martin
Finger, Luboš Veselý, Barbora Milotová, Oldřich Kaiser. Antonín, příslušník tajné policie, psychopatický násilník, se nesmyslnou snahou získat Kláru obrací nejen proti
nepřátelům režimu, ale i proti vlastním lidem a systému samotnému. Mrazivé psychologické drama o lidské posedlosti v čase permanentního duševního exilu.
Pátek 9. 4. 2010,
20.00
KONCERT – SKUPINA BLUESKLAN Tentokrát již kompletní s frontmanem kapely Vlado Hoffmannem opět v Besedě.
Bluesklan je klánovická bluesová skupina čerpající repertoár zejména z dílen legendárních bluesmanů jako je Willie Dixon, Muddy Waters, Fredie King, rovněž i současníků
jako je Eric Clapton, nebo Stevie Ray Vaughan. Hraje v klasickém obsazení kytara, harmonika, klávesy, basa a bicí a občas s hostující dechovou sekcí.. Vstupné: do klobouku
Neděle 11. 4. 2010, 14.00 -17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů, nejlepší
české sklo. Originální šperky podle Vaší fantazie. Cena 250,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720569245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Neděle 11. 4. 2010,
16.00
KINO - ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 USA / 2009 / 88 min / rodinný animovaný / dabing / Betty Thomas. Jsou zpět a nejsou sami.
Tentokrát Alvin, Simon a Teodor potkají nové kamarády, vlastně kamarádky, ze kterých se možná stane i něco víc – můžete se těšit na dívčí trio Chipettky. Vstupné: 65,-Kč/os.
Pondělí 12. 4. 2010,
19.30
KINO – BÍLÁ STUHA Rakousko / Německo / Francie / Itálie / 2009 /drama / 144 min / titulky / Michael Haneke. Hrají:
Christian Friedel, Leonie Benesch, Ulrich Tukur. Tajemná historie ožívá ve vyprávění bývalého venkovského učitele, který byl přímým svědkem podivných událostí, jež se
odehrály několik měsíců před vypuknutím první světové války v jedné severoněmecké vesnici. Zlatá palma a cena FIPRESCI – Cannes 2009 / Vítěz Evropské filmové ceny
Úterý 13. 4. 2010,
20.00
VÝSTAVA – VERNISÁŽ VÝSTAVY – LACO DECZI - OBRAZY
Úterý 13. 4. 2010,
20.00
KONCERT – LACO DECZI AND CELULA NEW YORK Trumpetista Laco Déczi patří mezi nejvýraznější osobnosti bývalého
československého jazzu. Décziho hudba je osobitou směsí groovy jazzu a tichomořského folklóru. Svérázný recesista v ní klade hlavní důraz na bezprostřednost a pohotovou
improvizaci. Vstupné: 280,-Kč, předprodej vstupenek kavárně KCB (každé úterý, středa a čtvrtek od 16. – 20.00, nevyzvednuté rezervované vstupenky budou nabídnuty k prodeji).
Čtvrtek 15. 4. 2010,
19.30
KINO - MORGANOVI USA / 2009 / 103 min / komedie / titulky / přístupný / Marc Lawrence. Hrají: Hugh Grant, Sarah
Jessica Parker, Sam Elliot. Příběh velice úspěšného manželského páru z Manhattanu, jejichž dokonalý život má jen jedinou chybičku – rozpadá se jim manželství.
Problémy v lásce ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co na ně osud chystá vzápětí.
Pátek 16. 4. 2010,
10.00
DĚTSKÉ DIVADLO – EKO POHÁDKY Tři známé pohádky O Červené karkulce, O Smolíčkovi a O Palečkovi tentokrát
dětem zábavnou formou napoví, jak se chovat v přírodě. Hraje Divadlo ŠUS. Vstupné: 45,- Kč/dítě, 50,- Kč/dospělý
Sobota 17. 4. 2010,
19.00
KONCERT – SKUPINA folkLET Hrát budou písničky více i méně známé, radostné, pohodové a poetické...k té správné
jarní pohodě, když už sněhulák roztál...Všichni jste srdečně zváni, vstup je volný.
Neděle 18. 4. 2010,
16.00
KINO – DEŠŤOVÁ VÍLA ČR / 2009 / 96 min / pohádka / Milan Cieslar. Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Stanislav
Zindulka, Aleš Háma, Petr Nárožný, Martin Dejdar. Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze a vytrácí se mezi
nimi dobro a láska.Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Vstupné: 65,- Kč/os.
Pondělí 19. 4. 2010,
19.30
KINO –ČERNEJ DYNAMIT USA / 2009 / akční komedie / 83 min / titulky / od 15 let / Scott Sanders. Hrají: Michael Jai
White, Arsenio Hall, Tommy Davidson, Kevin Chapman. Ghettem se šíří panika. Tajemný „Muž“ zásobuje místní sirotčinec heroinem a jím distribuovaný populární
alkoholický nápoj způsobuje fatální vedlejší účinky. Největší divácký hit letošního festivalu Sundance
Čtvrtek 22. 4. 2010,
19.30
KINO – PŮLNOČNÍ POLIBEK USA / 2007 / komedie / 90 min / titulky / Alex Holdridge. Hrají: Scott McNairy, Sara Simmonds,
Brian McGuire. Los Angeles, 31. Prosinec. Wilsonovi je 29 let a právě končí nejhorší rok jeho života. Začíná nesmírně komická, chaotická a dojemná procházka ulicemi
Los Angeles. S přibližující se poslední hodinou roku čeká za každým rohem upřímný černý humor i lehce zranitelné city…Nejlepší americký nezávislý film posledních let.
Neděle 25. 4. 2010 14,00 - 17,00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - MALBA NA HEDVÁBÍ - použití kontur, mačkaná batika,
v ceně šátek a toaletní taštička. Cena 320,-Kč. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Středa 28. 4. 2010,
18.00
DĚTSKÉ DIVADLO - POHÁDKY PRO CTIBŮRKA Pásmo tří pohádek podle knížky Františka Nepila Lišky, dobrou noc.
Úprava pro divadlo Michal Černý, hraje dětské divadlo Náhoda z Klánovic (věk herců 10 – 15 let). Diváci se mimo jiné dozvědí, proč má datel červenou čepičku,
proč jsou malá divoká prasátka pruhovaná a proč má užovka na hlavě zlaté měsíčky.
Čtvrtek 29. 4. 2010,
19.30
KINO – FISH TANK VB / 2009 / drama / 123 min / titulky / od 15 let / Andrea Arnoldová. Hrají: Katie Jarvisová, Michael
Fassbender, Michael Fassbender. Patnáctiletá Mia žije se svou matkou a sestrou obyčejný život, který se ale změní, když si její matka domů přivede nového přítele.
Connor je milý, sexy, štědrý, zábavný, zajímá se o Miu a její sestru…a bude jen otázkou času, jestli bude i něco víc. MFF Cannes – cena poroty, MFF Chicago –
nejlepší herec ve vedlejší roli, MFF Edinburgh – nejlepší britská herečka
Středa 5. 5. 2010,
19.30
KONCERT – JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND Kapela Eliščin Band existuje od roku 2004 a 24.11.08 jí vyšlo druhé album PROMĚNA.
Koncertuje na všemožných scénách jak tuzemských, tak i zahraničních.Frontmanem kapely je herec a moderátor Jan Budař. Díky tomu bývá každý koncert velmi nečekaný.
Rezervace a ceny vstupenek • Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,- Kč pro dospělého a 60,- Kč pro důchodce a studenty
(pro uplatnění slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz), • Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo
telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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