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K L Á N O V I C K Ý

Volby do Evropského parlamentu
V tomto
čísle najdete:
- Slovo starosty
a sloupky zastupitelů



- Zápis z jednání RMČ
Informace z úřadu



- Klánovický kaleidoskop
- Otázku měsíce – využití
evropských fondů
v Klánovicích
Hlavní téma – volby
do Evropského parlamentu
a fakta k Evropské unii
- Sochání pro Hedviku
- Den hasičů – poděkování
klánovickým hasičům
- Aktuální informace nádraží
- Klánovické střípky

CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ



„Evropská unie řeší permanentní dilema“
Původním cílem po druhé světové válce bylo propojení ekonomik evropských
zemí proti vzniku další války v Evropě. Mnoho let řešili politici i občané EU míru
politické integrace a vystupování EU navenek, v nadsazené zkratce jsou zastánci
směrů:
Eurooptimisté - chtějí federaci (svéprávné postavení členských států) s jedním
vedením Euroskeptici - chtějí pouze ekonomické společenství volného trhu
bez politického spojování.
Historii EU je nutno vidět v optice souboje těchto dvou vlivů. Každá nová
integrace podložená smlouvou je určitým kompromisem, který Unii posunuje
k hlubší spolupráci.
Přinášíme další fakta uvnitř čísla.

4. květen – Den hasičů
„Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“





Okamžiky, kdy člověk ztrácí vládu nad ohněm, ten se mění v požár a ničí
výsledky lidského snažení a způsobuje mnoho bolesti a utrpení, vedly již kolem
r. 250 před n. l. v Alexandrii k vynálezu jednoduché stříkačky, která při menších
obměnách přežila až do 15. století. Také u Římanů bylo vybavení k hašení požárů
na vysoké úrovni a často předčilo vybavení 19. století. V 18. století se začínají
vytvářet profesionální hasičské sbory, první v Paříži a v německém Hamburku.
Téma věnujeme klánovickým hasičům s poděkováním za jejich práci.
Yvona Olšanová, šéfredaktorka







Foto: Radomír Kůla
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
je mi ctí, že za působení tohoto zastupitelstva a pod záštitou městské
části přišla na svět již druhá kniha
o Klánovicích od autorů pana Jindřicha Lukáše a pana Františka
Fischera – Klánovice na starých
fotografiích. Tato kniha měla křest
dne 15. 4. 2014 a setkala se s nadšením. Mezi milé překvapení večera patřilo zapojení klánovických hasičů, kteří předvedli návštěvníkům
KC Besedy motorovou stříkačku
od firmy „Ing. Holeček, Praha“ z roku
1931. Tento, dnes již historicky cenný kus výbavy klánovických hasičů
je zachycen v knize v dobách své
největší slávy. Patronem knihy se
stal p. Alexandr Batovec. Z knihy mě
oslovilo svědectví o spolkovém a kulturním životě v Klánovicích počátkem 20. století. Pevně věřím, že se
společnými silami k této tradici vracíme.
V květnu se můžeme těšit na Sochání pro Hedviku, které organizuje Klánovické fórum a pan Karel Vilgus. Dále bych si dovolil pozvat
na slavnostní akt – adopce lip
na Slavětínské ulici u základní Masarykovy školy, in memoriam
pro paní Pavlu Kinštovou a pana
Karla Kinšta. Vzpomínka na manžele Kinštovi proběhne dne 28. května 2014 od 17:00 hodin. V rámci
aktu dojde k poděkování všem dárcům, kteří se do adopce lip zapojili. Na darech pro obnovu a údržbu
zeleně byla občany Klánovic v letech
2011 - 2013 darována částka ve výši
100 tis. Kč.
Je mou snahou a cílem správu Klánovic vykonávat poctivě a všímat si
více pozitivních věcí než negací.
Tento postoj převládá i mezi zastupiteli. Těší nás, když je tato naše snaha oceňována Vámi, občany a pevně věřím, že tuto hodnotu si společně dokážeme uchovat i v nadcházejícím čase.
Petr Soukup, starosta
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Informace z jednání Rady MČ
Rada MČ Praha-Klánovice („RMČ“) zasedala v měsíci dubnu ve dnech 2. 4.
a 14. 4., další jednání (28. 4.) se uskuteční až po uzávěrce tohoto čísla KZ.
První květnové zasedání RMČ bylo naplánováno na 14. 5. 2014.
RMČ mj. schválila:
- Uzavření smlouvy mezi MČ a firmou Zelený domov (Ing. Miloš Král, sídlo
Praha-Klánovice) na odborné ošetření stromů v ul. V Pátém. Cena: 49 912 Kč
vč. DPH. Termín dokončení prací: 30. 6. 2014. (RMČ posuzovala celkem tři
došlé nabídky v cenovém rozpětí 49 912 až 76 448 Kč vč. DPH).
-

Zveřejnění záměru „prodej nepotřebného majetku“. Týká se čtyř kusů
pneumatik na nákladní vozidlo Iveco (najeto 13 tis. km).

-

Uzavření nájemní smlouvy mezi MČ a Českou televizí na pronájem čítárny
Místní knihovny (natáčení pořadu Děti na tahu). Cena pronájmu: 2 400 Kč
vč. DPH.

-

Uzavření darovací smlouvy mezi MČ a Klánovice Spolu o.p.s., týká se daru
ve výši 15 000 Kč pro Místní knihovnu (nákup knih a laminovacího stroje).

-

Další postup při vymáhání dlužných poplatků za psy.

-

Jmenování komise pro vyhodnocení nabídek na zpracování architektonické studie – Senior centrum. Složení komise: Ing. Kubíček, MUDr. Jágrová, MUDr. Polák, MUDr. Ročeň, pí. Štálová. Počet došlých nabídek: 7.

RMČ mj. vzala na vědomí:
- Informaci tajemnice ÚMČ Ivany Horské o uzavření Mateřské školy
(ul. V Žáčku) v období letních prázdnin, dále vyslechla sdělení o kontaktování mateřských škol v okolí (průzkum volných kapacit).
-

Informaci starosty Ing. P. Soukupa o podání trestního oznámení v dlouhodobě řešené záležitosti „Koupaliště Klánovice“ (neoprávněný požadavek
vyplácení finančních prostředků od MČ).

-

Informaci tajemnice ÚMČ o podání žádostí o dotace (Operační program
Praha Konkurenceschopnost a Nadace ČEZ). Zaměření: zeleň (trávníky,
úprava stromů), dětské hřiště, hřiště pro seniory, dopravní hřiště pro děti.

RMČ mj. neschválila:
- Předložené nabídky na zpracování demografické prognózy pro MČ Praha
– Klánovice. RMČ vzala v úvahu, že nové vedení městské části, které
za pět měsíců vzejde z komunálních voleb, by mohlo mít jinou představu
o zpracování údajů. Proto je žádoucí v této záležitosti vyčkat a neriskovat
plýtvání finančních prostředků z rozpočtu MČ.
Chcete se dozvědět více? Kompletní zápisy a usnesení z jednání RMČ najdete na internetu: www.praha-klanovice.cz, sekce „volené orgány“.
Jiří Karban, člen Rady MČ

Informace z úřadu

Dopravně bezpečnostní akce
Na základě podnětů občanů o zvýšeném průjezdu nákladních aut Klánovicemi požádala RMČ Městskou policii, obvodní ředitelství Praha 14 o prověření této skutečnosti. Městská policie uskutečnila ve dnech 4., 8., a 10. 5., vždy od 9:00 – 11:00
a 14:00 – 16:00 v ul. Slavětínská bezpečnostní akci „Nákladní vozidlo“ zaměřenou
na dodržování zákazu vjezdu nákladních automobilů s tímto výsledkem:
Ve sledovaných dnech a časech bylo zastaveno 89 nákladních vozidel, z toho 20 vozidel do 6 tun. Pouze 3 vozidla neměla povolení k vjezdu nebo k zásobování a byla
jim udělena bloková pokuta. U ostatních vozidel bylo vše v pořádku.
Petr Soukup
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Klánovický kaleidoskop
AKCE V KVĚTNU
3. 5. – sobota
Tradiční závody pro děti z Dětského
domova Klánovice.
Rybník v Běchovicích, účast možná
i pro neregistrované. Pořádá Místní skupina
českého rybářského svazu.

5. 5. – pondělí
Úklid naučné stezky Klánovickým
lesem, sraz u ZŠ Klánovice v 16:00, konec
akce v 18:30 u Kolomazné pece.
Pořádá oddíl Stopa.

5. 5. – 31. 5.
Výstava starých fotografií – Zašlá
sláva klánovických lázní. V prostoru
nádražní budovy,
SPOLU o.p.s.

pořádá

Klánovice

7. 5. – středa
Slavnostní kladení věnců, připomínka Dne vítězství 8. května 1945
proběhne v 18:00 u památníku osvobození
u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

11. 5. – neděle
Den matek - minikabaret s Janou
Rychterovou, od 16:00, zpívání s kytarou, soutěže, cvičení vystoupení pro maminky. Pořádá MC Klánovice, ul. Ke Znaku.

16. května – pátek
Oslava Den Země, bohatý program,
soutěž o nejlepší masku – první cen tablet. 9:30, ukázka dravců, ukázka výcviku
psů Městské policie, projížďky na koních,
a další. Pro veřejnost 13:00 – 19:00, více
na www.praha21.cz

17. 5. – sobota
XV. Klánovické jarní kolo, setkání
přátel cyklistiky. Start Blešnovská 766,
13:30 – 14:15. Lesní okruh, soutěže, povinná přilba, odměny, do 10 let s rodiči.
Pořádá Wagner, jízdní kola

23. – 25. 5. pátek - neděle
Super víkend v ateliéru ARTBOX

7. 6. – sobota
Výlet do lázní Mšeno, zahájení koupací

tvoření pro děti i dospělé, modní bazárek, prodej šperků, více na www.artbox-klanovice.cz

sezony, slavnostní vernisáž výstavy „Zašlá
sláva klánovických lázní“. Pořádá Klánovice
SPOLU o.p.s., informace tel.: 604 554 270
Autobus zdarma

25. 5. - neděle
Les plný zvířátek – akce nejen pro děti
z MŠ. Začátek 14:00 na lesním dětském
sportovišti směr k Úvalům. Konec 16:00 –
17:00. Pořádá oddíl Stopa.

30. 5. - pátek
Jídlo jako palivo a lék – přednáška
a beseda s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou,
v KC Beseda, pořádá Nadosah o.p.s.

POJĎME FANDIT FK KLÁNOVICE
(FKK)
10. 5. – sobota, 9:00

Claireton Chorale, klánovický dětský
sbor zazpíval 26. 4. v O2 Aréně se
zpěvákem Robbie Williams swingovou
píseň High Hopes. Velký úspěch.

V KC Beseda se dne 15. 4. uskutečnil
křest knihy „Klánovice ve starých fotografiích“. Bylo plno a příjemná atmosféra, doplněná vystavenou hasicí stříkačkou
z r. 1931 a účastníky z titulní fotografie knihy.

mladší žáci: FKK – Újezd n. L. B

10. 5. – sobota, 11:00
mladší dorost: FKK – Střešovice B

10. 5. – sobota, 17:00
muži: FKK – Vinoř

11. 5. – neděle, 16:00
starší žáci: FKK – Praga

24. 5. – sobota, 17:00
muži: FKK – Kbely B

25. 5. – neděle, 16:00
starší žáci: FKK – Čechie Smíchov

Proběhl Gastronomický večer - Speciality španělské kuchyně v SS hotelnictví a gastronomie dne 10. 4. Bohaté degustační
menu a španělská vína. Další večer začátkem
červne, více na www.hotelova-skola.cz.

VÝZNAMNÁ AKCE
31. 5. – 8. 6.
Sochání pro Hedviku.
Pořádá Klánovické fórum a Karel Vilgus.

VOLEBNÍ ROK
23. – 24. 5. pátek, sobota
Volby do Evropského parlamentu,
Volební místnosti v ZŠ Klánovice, pátek
14:00 – 22:00, sobota 8:00 – 14:00

REZERVUJTE SI ČAS JIŽ NYNÍ:
1. 6. 2014 – neděle
Pohádkový les pro děti od 2 do 8 let
a jejich dospěláky.
Start v 9:00 na hřišti FK Klánovice, konec
cca 12:00. Pohádková cesta lesem, výtvarné dílny, skákací hrady a další program.
Pořádá Pohádkové Klánovice o.p.s.

18. 5. – neděle
Patnáctý ročník Běhu naděje.
Zápis od 12:30, start v 14:30 od ZŠ
Klánovice. Pro běžce, bruslaře, cyklisty,
chodce, rodiče s kočárky a další, doprovodný program, občerstvení. Více v článku.
Pořádá ZŠ Klánovice.

18. 5. – neděle
Tradiční bazar knih při Běhu naděje,
více než tisíc knih po 10 Kč, určitě si vyberete, od 12:30. Pořádá knihovna Klánovice.

19. 5. - pondělí
Jarní dámská burza, 17:00-19:30
V KC Beseda, pořádá Nadosah o.p.s.

23. 5. - pátek
Svátek sousedů, 17:00 – V KC Beseda,
pořádá Nadosah o.p.s. a Český farmářský trh.

ZAJÍMAVÉ INFORMACE

Foto: Radomír Kůla

31. 5. - sobota
Zahájení prací studentů a pedagogů – dedikační sochy v aleji H. Benešové

4. 6. – středa
Zahájení sochání – 5 žen sochařek, téma:
Má nejoblíbenější pohádková postava

4. 6. – středa
Vystoupení Miroslav Paleček a Ivo Jahelka,
19:00, KC Beseda

8. 6. – neděle
Předání soch MČ Klánovice, 16:00 před ZŠ

Klánovický zpravodaj
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Dotace pro Klánovice

Konzervativní Klánovice

Vážení občané,

Přestože už v Klánovicích „nějaký ten
rok“ žiju, prakticky denně si kladu
otázku, jakým způsobem je ještě
možné život zdejším obyvatelům
zpříjemnit a zlepšit. V „drobnostech“
to jistě jde – trápí nás stav nádraží,
diskutujeme o kapacitě školy a školky, absenci kvalitní restaurace atd. Ale
čím dál víc se ubezpečuji v tom, že
nejvíc Klánovicím pomůžeme, když je
budeme měnit co nejméně a s velkou
rozvahou. Jsem totiž přesvědčen,
že Klánovice mají dva zásadní nadčasové poklady, které dělají Klánovice
Klánovicemi a prakticky je nelze nahradit. A to svoji polohu a svoji historii.
Jen díky relativní uzavřenosti lesem
nemají Klánovice dosud prakticky žádný satelit. V posledních dvaceti letech došlo sice k poměrně rozsáhlé
výstavbě na Hornopočernicku a za
„Semprou“ zase k faktickému spojení
se Šestajovicemi, ale v porovnání
s okolními obcemi a městskými částmi jsme na tom pořád výborně. Aktuálně nám však hrozí další masivní výstavba (navíc de jure na katastru Horních Počernic) – a to už by byl
skutečně obrovský problém, který by
radikálně změnil charakter Klánovic
a zásadním způsobem zhoršil zdejší kvalitu života. Proto vidím udržení současných hranic zástavby jako
prioritu číslo jedna.
Dalším pokladem Klánovic je jejich
historie. Mnozí „noví“ klánovičáci to
neslyší rádi, mnozí to bagatelizují. Ale
až zde budou bydlet pár desítek let,
tak sami pochopí, o čem píšu. Pochopí, proč starousedlíci lpí na dodržování některých nepsaných pravidel. Pochopí, že si lidé nelžou do očí
a nedělají na sebe podrazy. Pochopí,
že být klánovičákem neznamená mít
to jen napsané v občance… Kdo totiž chce v Klánovicích žít napořád, vychovávat zde své potomky a předávat
rodinné hodnoty z generace na generaci, nemůže si dovolit chovat se
křivě. Většina starousedlíků toto ví
a dle toho se chová. Přispívá tak k udržení morálních hodnot zdejších obyvatel. Zachování tohoto společensko-mravního „ducha“ Klánovic může
být pro někoho nepodstatné, já to však
považuji za prioritu velmi zásadní.
Ferdinand Polák, zastupitel za ODS

velkým tématem jsou dotace. Na jejich výši závisí realizace mnoha akcí. Zaměřila jsem se na dotace nejen z EU za období mého působení na ÚMČ, tj.roku
2011-2014. Jedná se o dotace, o které bylo požádáno, někdy byly poskytnuty,
někdy ne. Ale důležité je, že snahu získat finance pro Klánovice jsme skutečně měli všichni. Pokud by kdokoliv zpochybňoval pravdivost uvedených
údajů, nabízím kdykoliv náhled do dokumentace.
Rok 2011 podány žádosti:
• Nadaci ČEZ na obnovu lipové aleje – poskytnuta dotace cca 192 tis. Kč
• MHMP (Magistrát hl. m. Prahy) na rekonstrukci ZTI(zdravotně technická instalace) – poskytnuta dotace ve výši cca 6 mil. Kč
• Nadaci ČEZ na výstavbu dětského hřiště a dětského dopravního hřiště ve výš
cca 1 mil. Kč – žádost akceptována, ale neschválena
Rok 2012-2013 podány žádosti:
• MHMP o dotaci na revitalizaci zeleně ve výši cca 250 tis. Kč – žádost neschválena
• Nadaci ČEZ o dotaci na zřízení dětského hřiště a dětského dopravního hřiště
ve výši 1 mil. Kč – neschváleno (2012, 2013)
• Nadaci ČEZ o dotaci na úpravu povrchu tělocvičny ve sportovní hale Klánovice ve výši cca 800 tis. Kč – neschváleno
• MHMP na snižování emisí při vytápění bytové jednotky. Přiznána dotace ve výši
10 tis. Kč.
• MHMP o dotaci na údržbu dřevin rostoucích mimo les. Přiznána dotace ve výši
1.400 tis. Kč.
• MHMP na poskytnutí dotace na úpravu akustiky v tělocvičně MŠ. Poskytnuta
dotace ve výši cca 360 tis. Kč.
• MHMP o dotaci na vestavbu učeben v ZŠ, vybudování bezbariérového vstupuvýtah, oprava kotelny ZŠ. Poskytnuta dotace ve výši cca 6,5 mil. Kč
• SFŽP (Státní fond životního prostředí) na zateplení objektu Beseda. Celkové náklady ve výši cca 4,1 mil. Kč, poskytnutá dotace ve výši 1,2 mil. Kč. Z důvodu
nepřiměřeně vysoké spoluúčasti MČ zastupitelstvo dotaci odmítlo.
• MHMP o grant v oblasti sportu a tělovýchovy „Nový povrch tělocvičny ve sportovní hale“. Celkové náklady na akci cca 730 tis. Kč. Poskytnuta dotace ve výši
cca 730 tis. Kč.
• MHMP o dotaci na vybudování dětského hřiště a dětského dopravního hřiště.
Žádost neschválena.
• Státnímu fondu kinematografie o poskytnutí dotace na digitalizaci kina Beseda.
Celkové náklady akce 1,9 mil. Kč. Poskytnuta dotace 300 tis. Kč
Rok 2013-2014 podány žádosti:
• SFŽP o dotaci na projekt „Klánovice bez prachu“, dodávka zametacího stroje, realizováno z dotací SFŽP a spoluúčasti MČ, projekt bude ukončen
05/2014 proplacením faktur. Celkové náklady cca 1,3 mil. Kč, poskytnutá dotace ve výši cca 1,1 mil. Kč.
• SFŽP o dotaci na projekt „Zateplení KC Beseda Klánovice – kino a tělocvična“,
realizace kompletního zateplení obvodových konstrukcí objektů kina a tělocvičny.
V roce 2014 přiznaná dotace z fondů SFŽP ve výši 1,1 mil. Kč. Celkové náklady na projekt cca 3,3 mil. Kč. Přijetí dotace bude předloženo k rozhodnutí zastupitelstvu městské části.
• SFŽP o dotaci na projekt „Svoz bioodpadu pro Klánovice“, dodávka svozového vozidla včetně velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Předpokládané náklady cca 4 mil. Kč, spoluúčast MČ ve výši 10 %. Projekt je ve fázi podané žádosti o dotaci z fondů SFŽP.
• Nadaci ČEZ do programu „Podpora regionů“ o dotaci na vybudování dětského
hřiště. Předpokládané náklady ve výši cca 830 tis. Kč Žádost o dotaci ve výši
830 tis. Kč. Žádost je akceptována a čeká se na rozhodnutí správní rady.
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• Nadaci ČEZ do programu „Oranžové hřiště“ o dotaci na vybudování dětského
hřiště a dětského dopravního hřiště. Předpokládané náklady ve výši cca
1,1 mil. Kč. Žádost o dotaci ve výši 1,1 mil. Kč. Žádost je akceptována a čeká
se na rozhodnutí správní rady.
• MHMP na přiznání dotace na realizaci úprav v mateřské škole, v souvislosti s rozšířením její kapacity. Přiznána dotace ve výši cca 900 tis. Kč.
• Do programu Praha-konkurenceschopnost o dotaci ve výši cca 3,8 mil. Kč (bez spoluúčasti MČ). Žádost obsahuje revitalizaci zeleně, revitalizaci dětských hřišť, vybudování nových dětských hřišť, dětského dopravního hřiště a hřiště pro seniory.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Rozpočtová polemika
V tomto zpravodaji, na minulém zastupitelstvu, ale i jinde ve veřejném prostoru probíhá trošku zbytečná a argumentačně pokřivená debata na téma klánovického rozpočtu pro rok 2014. S MUDr. Polákem jsem si dosud, alespoň myslím, po lidské stránce rozuměl. Vážím si ho pro věcné, přímočaré vyjadřování a jednání. Přesto s ním musím vstoupit do ostřejší polemiky. Především kvůli věcně
nepravdivé kritice rozpočtu Klánovic, kterou je nezbytné uvést na pravou míru.
Zdá se, že předvolební strategie zastupitele za ODS spočívá v taktice - vyvolat
na zastupitelstvu umělý či neexistující problém, přispěchat s jeho nereálným řešením, jež si logicky nezíská podporu zastupitelstva, a pak vše ostře zkritizovat.
Když ale není reálně nic, do čeho by se dalo strefovat, tak přijdou vhod i riskantní
(totiž nepravdivé) výpady a hra na ohlupování občanů. S falešně kritizovaným,
schodkem 2014 ve výši 1,4 mil. Kč se to má totiž následovně.
Na jednání zastupitelstva všichni, vyjma kolegy Poláka, pochopili a přijali vysvětlení, že plánované výdaje zahrnují investici do čistícího stroje ve výši
1,324 mil. Kč, přičemž příjmy nezahrnují nárok na dotaci (90%) ze SFŽP
ve výši 1,19 mil. Kč. Nárok na dotaci se dá do rozpočtu zahrnout až po splnění podmínek a provedení investice. Pojďme se učit počítat. 1,4 minus 1,324
se rovná 76 tisíc Kč „schodku“. I kdybychom počítali do schodku podíl na spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu Klánovic ve výši 10% (1,324 minus
1,19 = 0,134), tak se dostaneme na „schodek“ 210 tisíc Kč. Pro úplný obrázek o našem hospodaření si k tomuto „tragickému“ schodku musíme připočíst ještě každý rok stabilní zisk z tzv. vedlejší hospodářské činnosti (VHČ).
Pro rok 2014 je zisk z VHČ velmi konzervativně naplánován na 963 tisíce Kč.
Konsolidovaný rozpočet Klánovic 2014 je tak plánován v přebytku 753 tisíce Kč. A aby i finanční experti z řad laciných kritiků pochopili, připojuji tabulku:
Rozpočet 2014
Výdaje hlavní činnosti
Příjmy hlavní činnosti
rozdíl výdajů a příjmů hlavní činnosti
Financování rozdílu
zaúčtování dotace čístící stroj
zisk VHČ
Konsolidovaný výsledek rozpočtu Klánovic

tis. Kč

1 190
963

tis. Kč
15 649
14 249
- 1 400
kumulovaně
- 210
753
753

Co říci na závěr? Neznám v nedávné historii Klánovic období, kdy by byly výdaje tak přísně zvažovány jako nyní. Chceme vyškrtnout a nerealizovat investici
do čistícího stroje (jasně zlepšující kvalitu života v obci)? To ne! Tato investice je totiž věcně správná. Vynášení fundamentálních strašáků a ideologických
zaříkadel jakéhokoli plánovaného „neschodku“ považuji za škodlivé. To platí
i pro Klánovice. Klánovice nemají ani korunu dluhu, hospodaří zodpovědně
a v principu vyrovnaně.
Ing. Petr Kubíček, předseda finančního výboru, zastupitel za Hlas Klánovic/ČSSD
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Sloupek zastupitele
Od mládí jsem se pohyboval
po různých hřištích a byl veden
hrát fér. Profesně pak naštěstí
v oblasti jednoznačných přírodních fyzikálních zákonů. To především ovlivnilo, že jsem si v politice
neosvojil potřebnou flexibilitu.
A tak, ačkoliv jsem na 20 let byl
zástupcem ředitele úspěšné zahraniční firmy, a byl i 10 let předsedou tenisového oddílu, za mě
stolní tenis vyhrál Prahu a Klánovice hrály II. ligu (zahrál si tehdy
u nás i Panský), tak už v poločase
mého starostování jsem byl odvolán. I když současní zastupitelé
p. Kubíček a p. Karban, kteří mě
též v 1/2009 odvolávali, mohli být
názoru, že p. Losert se bude vhodněji angažovat za záchranu Klánovického lesa?
Avšak k naší současné politické
scéně. Ačkoliv na 80% občanů
bylo proti výstavbě golfu, po volbách v r. 2010 nám koaliční lídři
p. Maiello a pí. Martinová navolili
z pro-golfové ODS nejen starostu,
ale ještě zástupkyni do Rady.
Přitom tito lídři nám slibovali, že
budou vykonávat své funkce „v zájmu občanů“.
Po tomto „úvodu“ následovaly
další perly. Sestavení a pravidelné
konání odborných komisí? Posuzováno za přežitek Hrabala. Složení Redakční rady: šéfredaktorem KZ se stal i starosta, členem
předseda Kontrolního výboru
p. Ruda, dále člen Rady p. Karban, dále zastupitelé pí. Starčevičová a p. Zoulík. Zastupitelům se
nelíbila má poznámka, že je to jak
v Severní Korei. Avšak, ať někdo
dohledá, kde redakční rada obecních listů je ještě podobných politických struktur? Chlubíme se vyrovnaným rozpočtem, přitom se
férově neřekne, že přes 10 mil.Kč
z prodeje Švestkovy vily bylo,
na úkor výstavby domu seniorů,
prohospodařeno. Dalo by se pokračovat. Nejde mi o politické antré, já už v tomto končím. Jenom
ještě vyzývám, budou volby, obměňme současný zastupitelský
moloch, dejme více na hrdliččin
hlas než na vysázené billboardy.
Ladislav Hrabal, nestraník zvolený za OK

Klánovický zpravodaj

Jak se chovat v lese?
Jaro je období, kdy lesní zvěř přivádí na svět své mladé. I my v Klánovicích máme obavy z černé zvěře. Jak se máme chovat v lese
jsme se i za Vás zeptali pana Josefa Sedláčka, místně příslušného
revírníka Lesů ČR.
Chtěl bych předeslat, že zvěř má
stejné, ne-li větší právo na les než
my. Bydlet u lesa byla naše volba,
ale obyvatelé lesa jsou přímo na
lesních porostech závislí. Já osobně mám větší strach v pražských
ulicích. Proto je nutno se chovat
tak, abychom předešli riziku střetu, stejně jako ve velkoměstě.
1) Chodit po hlavních cestách.
2) Pokud jsme na houbách
a máme potřebu prolézat houštiny, přirozený kryt pro zvěř,
dát o sobě před vstupem vědět,
hlasitějším hovorem.
3) Houštinám se v jarních měsících, zvěř klade mladé, vyhnout.
4) Venčíme-li psa, tak pouze na
vodítku, viz lesní zákon a vyhláška hlavního města Prahy.
5) Děti mít neustále pod dohledem, jako na ulici.
6) Zvěř, není-li nemocná, překvapena, nebo napadena, člověka
neohrozí.
7) Nestresujme zvěř zbytečným
hlukem.
8) Nesahejme na zdánlivě opuštěná mláďata.
9) Vyhněme se podezřele krotkým
zvířatům, případ nahlaste mysliveckému předsedovi, P. Záveský, mobil: 606 284 812.
10)V lese jsme na návštěvě, tak se
tak chovejme.
Děkujeme za tato doporučení.
Městská část prohloubila vzájemnou
spolupráci mezi honebními společnostmi. Jsme připraveni i finančně
motivovat myslivce k odlovu černé
zvěře. Na společném setkání zástupců Klánovic, Lesů ČR, myslivců a pracovníků Magistrátu jsme dohodli společný postup. Magistrát
přislíbil udělit výjimky pro odlov černé zvěře, aby myslivci mohli lépe
a bezpečněji regulovat jejich počet.
Petr Soukup
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Jak hodnotíte přínos Evropských
fondů pro Klánovice?

Pozitivně. Aktivně vyhledáváme příležitosti. V programu na snížení prašnosti jsme byli
úspěšní, zametací stroj je zakoupen. Věříme, že se v Klánovicích zlepší pořádek a omezí prašnost. V programu na snížení emisí CO2 byla žádost akceptována. Připravujeme nyní zadávací řízení na zateplení kulturního centra a tělocvičny Beseda s cílem
dosáhnout značných úspor na vytápění obou zařízení. Podali jsme rovněž žádosti
do programů na rozvoj zeleně. Připravujeme se na rok 2015, věříme, že získáme dotace na dostavbu školy či domu seniorů. Snažíme se s rozvahou a s rozumem čerpat finanční prostředky z fondů z EU. Usilujeme o to, aby se stav Klánovic zlepšoval
a běžné provozní výdaje klesaly. Potřebujeme více peněz na opravy silnic, budov,
na podporu spolků, sportu a kultury. Prostředky z EU nám v tomto pomáhají.
Petr Soukup
Klánovice na Pólu? V minulosti bylo z prostředků ESF financováno např. zateplení školních budov a školky, školní dvůr a okolní chodníky, zametací stroj. V současné chvíli je zásadní událostí vyhlášení nového programového období na roky
2014-2020. V novém programu pro Prahu, nazvaném „Pól růstu“ se bude rozdělovat 400 milionů eur. Příjem žádostí se spustí v polovině roku 2015, je tedy nejvyšší čas určit preference a začít s jejich přípravou. Vedení obce by mělo včas předložit návrh priorit, který by vycházel z podporovaných aktivit v jednotlivých osách
programu. Protože dostavby a modernizace škol, knihoven a vybavení škol IT technikou, stavby jeslí, komunitních domů, Park & Ride parkovišť, budování úschoven
kol, to vše jsou aktivity, které budou v ose 3 a 4 tohoto programu podporovány.
Jana Martinová, SPOLU PRO KLÁNOVICE
V obecné rovině hodnotím ESF pozitivně - je to příležitost, kdy může Česko
jako v dané společnosti chudší země něco konkrétního získat ze svého členství. I když nemám jasný názor na optimální hloubku evropské integrace, chápu čerpání z fondů v historickém kontextu jako určitou splátku za Mnichov a další nespravedlnosti, kterých se vůči naší zemi západoevropské mocnosti v minulosti dopustily. V Klánovicích je vidím jako výzvu adresovanou vedení obce
a všem na místní úrovni aktivním spolkům a organizacím, jak získat další prostředky pro svůj rozvoj. Přijde mi správné, že tyto směřují zejména do oblasti
životního prostředí, kultury, sportu a péče o děti a mládež.
Tomáš Ruda, TOP09
Programy pro Prahu 2004-06 nebyly průběžně dobře čerpány. Proto magistrát v polovině 2006
začal aktivně motivovat MČ. Takto vznikly projekty Nové centrum Klánovic – okolí haly (školní nám., hřiště, zeleň – 10 mil. Kč) a revitalizace KC Beseda (kroky k digitalizaci a rekonstrukce
zázemí – 2,5 mil. Kč). Pak přišlo období EU fondů 2006-13, kde však pro Prahu nebyly odpovídající zdroje. Z těchto programů Klánovice nečerpaly i díky vlažnému přístupu vedení. Dílčí úspěchy byly u projektů ŽP – zateplení. Od 2011 vnímám lepší monitoring a využívání příležitostí. Je jich ale ke konci období 2006-13 méně než na začátku! Spokojujeme se tedy s menšími projekty z oblasti ŽP – zateplení školy/školky, svozové vozidlo na bioodpad, zametací stroj
nebo aktuálně čistící vůz. Živé jsou žádosti – revitalizace a vybudování parků a hřišť a zateplení kina a tělocvičny v Besedě. Příští období 2014-20 snad bude větším přínosem.
Ing. Petr Kubíček, Hlas Klánovic/ČSSD
K EF si dovolím jednu nepohádku. Jednou se naše zastupitelstvo rozhodlo pro výstavbu sportovního hřiště u školy. Tehdejší studentka VŠE Veronika Hrabalová dala dohromady potřebnou
žádost na dotaci z EF, ta byla úspěšná, peníze byly uvolněny, sportovní hřiště bylo zbudováno. Veronice bylo při slavnostním otevření veřejně poděkováno, a to i kyticí. Je to však nepohádka, kde s dobrem je to trochu jinak. Veronika vstoupila do ODS, a protože byla proti
golfu, byla z této ODemokratickéS záhy vyloučena. V nepohádce má však nedobro zelenou,
a o to se postaral tehdejší předseda SZ p. Maiello a nám spolu se „SPOLU PRO KLÁNOVICE“ nainstaloval z této progolfové ODS nejen starostu, ale i zástupce do Rady. S tím nedobrem to nebylo ale tak zlé, vždyť kdo zas přijde hned v mládí k takovéto politické lekci.
Ladislav Hrabal, OK.
Tento prostor je poskytnut pro vyjádření názorů politických uskupení zastoupených v Zastupitelstvu
MČ na otázku měsíce, popř. slouží jako prostor pro vyjádření názorů na dění v Klánovích.
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Volby do Evropského parlamentu
Evropský parlament – má tři hlavní úlohy: společně s Radou EU projednává a schvaluje právní předpisy, vykonává dohled nad dalšími orgány EU a kontroluje tak demokratičnost jejich fungování, společně s Radou EU projednává a přijímá rozpočet
EU. Po volbách 2014 dojde k zeštíhlení na 751 poslanců.
O místo 21 evropských poslanců za Česko se letos hlásí rekordní počet 857 kandidátů ze 38 kandidujících uskupení, na jedno europoslanecké křeslo připadá téměř
41 uchazečů. Proces evropského sjednocování probíhá více než 60 let. A tak si připojme
pár informací:

Fakta
S 507,7 mil. obyvatel je EU 3. na světě (Čína – 1 306 mil. a Indie – 1 080 mil.), s rozlohou 4 381 mil. km2 je 8. na světě. Prvních 6 států se spojilo v r. 1951, od r. 2013 zahrnuje 28 států, 8 států nepřijalo dosud euro.

Evropský integrační proces – mezníky vývoje
Začal v r. 1951 Pařížskou smlouvou - založením Evropského společenství uhlí a oceli 6 státy (Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko). 1958: dohoda o společném trhu a mírovém využití jaderné energie, 1968: vytvoření celní unie,
1979: založení Evropského měnového systému, 1987: plán na dokončení jednotného vnitřního trhu, 1992: v Maastrichtu je podepsána Smlouva o Evropské unii, 1999:
dohoda 11 států o společné měně EU (státy Beneluxu, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Rakousko, Španělsko), 2002: euro uvedeno do oběhu a 2007: podepsána Lisabonská smlouva, vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009.

Dopad Lisabonské smlouvy
Posiluje úlohu Evropského parlamentu i národních parlamentů, lépe vymezuje rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy. Zjednodušuje rozhodovací postupy a pravidla hlasování, racionalizuje a modernizuje instituce. Zakotvuje Listinu základních práv
jako součást evropského práva. Bude využívat svůj hospodářský, humanitární, politický a diplomatický potenciál k prosazování evropských zájmů a hodnot ve světě, při
současném respektování zahraničněpolitických zájmů jednotlivých členských států.

Instituce EU
Evropský parlament – předseda Martin Schulz – Poslanci volení na 5 let občany členských
států EU se sdružují do klubů na základě politické příslušnosti, ne podle národností.
Evropská rada – předseda Herman Van Rompuy – má dvojí úlohu – stanoví obecný
politický směr a priority EU a zabývá se složitějšími nebo citlivými otázkami, které se
nedají řešit na úrovni mezivládní spolupráce. Skládá se z hlav států a předsedů vlád čl.
států EU a předsedy Evropské komise.
Rada EU – schvaluje zákony a roční rozpočet EU, koordinuje hlavní směry hospodářských
politik a spolupráci mezi soudními a policejními orgány členských států EU, rozvíjí zahraniční a obrannou politiku EU každý půlrok předsedá Radě jiná země EU. Členy jsou ministři
vlád, schází se dle potřeby. Česká republika předsedala v roce 2009, nyní je to Řecko.
Evropská komise – předseda José Manuel Barroso – hájí zájmy EU jako celku. Připravuje návrhy evropských právních předpisů, má na starosti provádění politik EU a využívání finančních prostředků. Za politické vedení Komise odpovídá 28 komisařů – každou členskou zemi reprezentuje jeden.
Další instituce – Evropský soudní dvůr, Účetní dvůr, Evropský investiční fond, Evropská centrální banka
Yvona Olšanová, šéfredaktorka

Volby do Evropského parlamentu
upozornění pro voliče, kteří budou volit na voličský průkaz
Poslední termín pro podání žádosti voliče o vydání voličského průkazu pro
volby do Evropského parlamentu podle §30 odst. 2 zákona č. 62/2003Sb.
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů je
ve čtvrtek dne 8. května 2014.
Na ÚMČ Praha-Klánovice bude zajištěna služba pro přijímání žádostí dne
8. května 2014 v době od 8:00 -12:00 a od 13:00 -16:00.
Ivana Horská tajemnice ÚMČ
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Do Klánovic nepřijedu
s Janíkem, ale s Jahelkou,
říká písničkář Miroslav
Paleček
V dubnu jsme si připomněli nedožité sedmdesáté narozeniny Karla
Kryla. Už se trochu pozapomnělo
na to, že vaše duo Paleček&Janík
bylo v době Pražského jara takovým Krylovým souputníkem. Jak to
vlastně bylo?
Koncem roku 1968 jsme spolu
s Karlem Krylem, Vladimírem Mertou a dalšími střídavě vystupovali
v divadle Sluníčko, a v prosinci téhož roku jsme byli v tehdejší rozhlasové hitparádě manželů Černých „Dvanáct na houpačce“ druzí
s písničkou „Hele lidi“, Karel byl
první s „Bratříčku zavírej vrátka“.
Hráli jsme tehdy společně i na koncertu Jonáš klubu v Obecním
domě, kde za námi po vystoupení
přišli Slávek Šimek s Jirkou Grossmannem a nabídli nám, zda bychom nechtěli vystupovat v jejich
Návštěvních dnech. Takže tam začala naše spolupráce se Semaforem. Potkali jsme se pak ještě
na našem prvním větším turné
po Slovensku r. 1969, kdy jsme
v Nitře v areálu VŠ měli s Karlem
i společné vystoupení.
Co pro vás Semafor znamenal?
Bylo to v těch temných sedmdesátých letech jen útočiště, nebo
něco víc?
Pro mě to byla ta nejlepší léta.
A to nejen proto, že jsem si hrozně
vážil lidí, kteří v té době v Semaforu byli, počínaje Jiřím Suchým,
přes Miroslava Horníčka, Petra Nárožného až po režiséra Jána Roháče, který nad vším vládl pevnou
rukou. Hodně nám to pomohlo i tím,
že jsme tam byli jakoby schovaní.
Nebýt divadla Semafor, tak bychom určitě nebyli tam, kde jsme.
Jak je to dnes s duem Paleček
& Janík?
Mohli bychom spolu letos oslavit
47 let společného muzicírování,
ale pomalu to přestávalo fungovat,
a tak už asi tři roky si každý z nás
žije svůj další muzikantský život.
Nejsme srostlí jak siamská dvojčata, a 47 let je už tak trochu proti přírodě. Ale občas si spolu ještě zahrajeme, naposledy v únoru
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Sochařské sympozium, akce,
která přerůstá význam Klánovic
Pokud nějaká akce trvá už tři ročníky, vytváří se tradice, platí staré dobré pravidlo. Díky
neúnavnému Karlu Vilgusovi a Klánovickému fóru proběhne v Klánovicích od konce
května už třetí ročník ojedinělého sochařského sympozia. Jeho výsledkem bude dalších sedm zajímavých soch, z toho pět na pohádkové motivy a další dvě věnované významným osobnostem české kultury minulých desetiletí, herci Petru Čepkovi
a fotografovi Tarasovi Kuščynskému. Ty budou trvale umístěny mezi lipami v aleji Hany
Benešové a mají se stát základem pro galerii, která by měla postupně obsáhnout celou
alej. Tak jako v předchozích letech budete moci sledovat celý týden sochaře při práci
a to od 31. května, kdy sympozium začíná, až po slavnostní předání v neděli 8. června
v 16 hodin, které proběhne před Masarykovou školou.
Letošního ročník proběhne za účasti pěti sochařek a tak v Klánovicích při vytváření
soch na téma „Má nejoblíbenější pohádková postava“ bude možné při tvorbě slevovat
Denisu Kocvárovou, Marii Kraťukovou, Ivetu Sadeckou, Lenku Severovou a Miroslavu
2012 - Splněné přání, autor Martin Holub.
Špačkovou. Na vytváření soch Petra Čepka a Tarase Kuščynského se budou
Foto: Petr Kubíček
od 31. května podílet studenti a pedagogové Vyšší odborné uměleckoprůmyslové
školy a Střední uměleckoprůmyslové školy. Tak jako v minulých ročnících by sochy nemohly vzniknout bez podpory Úřadu městské části Praha-Klánovice a dalších sponzorů - Lesů České republiky, firmy Zista Jiřího Jaroše, Soukromé školy hotelnictví a gastronomie, SČMSD Manažerského institutu COOP a Masarykovy základní školy.
Důležitý podíl na financování akce však má Klánovické fórum, které ze svých prostředků i letos přispěje podobně jako u předchozích ročníků více než 30 000 korunami, bez nichž by se akce stěží uskutečnila. Samozřejmě jsou vítány i příspěvky klánovických
občanů, které mohou být i ve formě zakoupení prodejních grafik, jež na podporu akce věnuje ze své sbírky hlavní duše celé akce
pan Karel Vilgus. Mezi nimi budou díla nejpřednějších českých grafiků Jiřího Boudy,
ve vzpomínkovém pořadu Návštěvní Vladimíra Suchánka nebo litografie legendárního zakladatele divadla Semafor Jiřího
den u Miloslava Šimka k desátému vý- Suchého a mnoha dalších. Peníze z výtěžku prodeje a dary budou využity i k nutné
ročí, co tady není, a tam jsme si údržbě jak nových, tak stávajících soch.
V rámci týdenního sympozia přijedou 4. června do klánovické Besedy koncertovat
střihli dvě písničky.
slavní
písničkáři Miroslav Paleček a Ivo Jahelka, kteří nad sochařskou akcí převzali
Takže teď je duo Paleček & Jahelka,
patronát.
s kterým přijedete do Klánovic?
My nejsme klasické písničkářské duo. Díky úsilí všech organizátorů a pomoci sponzorů a dárců tak budou v červnu Klánovice opět bohatší o několik dalších zajímavých soch a vznikající galerie se začne rozPřátelíme se už hodně dlouho a z toho
růstat
do rozměrů pražského a možná i republikového unikátu.
vyplynulo propojení našich vystoupeJe
na
zvážení
všech, jaký dát jak zhotoveným sochám i celé akci do budoucna urbaní. Každý děláme to své, Ivo dokáže dinistický
rámec,
který by výjimečnost tohoto počinu ještě více zdůraznil a udělal z něj
váky pobavit a já tam dodám takový trojednu
z
dominant
Klánovic, kvůli níž si do naší čtvrti najdou cestu i lidé, kteří by sem
chu melancholický tón našich starých
normálně
nezavítali.
Sympozium a jeho sochařské výsledky, zdaleka přesahující výpísniček „Hele lidi“, „Prodavač limonád“
znam
Klánovic,
by
si
to zasloužily.
atp., písniček V+W+J i pár svých noLuboš
Palata
vinek. Spolu s Ivo Jahelkou máme asi
Autor je redaktorem MF DNES a Lidových novin
4 písničky. Uslyšíte je na vlastní uši, přijdete-li 4. 6. na náš DVOJKONCERT
do klánovické Besedy.
Vy chystáte nové CD s písněmi legendárního Jaroslava Ježka. To se
ještě vyplatí v době internetového
stahování dělat?
Já si tím hlavně splním svůj dávný sen.
Je pravda, že trh s CD uvadá, ale my
máme dobré zkušenosti s prodejem
na koncertech. Když přijde třeba 200
diváků, tak se tak 15-20 CD prodá. Nestěžuji si.
Co vás přivedlo do Klánovic?
Pozvání našeho dlouholetého kolegy ze Semaforu Karla Vilguse.
Luboš Palata
Autor je redaktorem MF DNES
a Lidových novin
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Klánovické lázně stále žijí! Ve Mšeně.
Výstava a výlet na téma – Lázně Klánovice
V červenci roku 1931 se několik zastupitelů města Mšena vypravilo na zájezd
do Klánovic, aby zde zhlédli místní lázeňské koupaliště. O necelé dva měsíce
později již byla v plném chodu jednání na okrese o subvence na vlastní
stavbu. Slavnostní otevření koupaliště se konalo v červnu 1932 a podoba celého areálu s tehdejšími lázněmi v Klánovicích byla na první pohled více než
patrná. Lázně se ve Mšeně dochovaly dodnes, a tak si při pohledu na secesní
dvoukřídlovou budovu a oválný bazén můžeme představovat, jaké to asi bývalo před mnoha desítkami let u nás…
Klánovické lázně vybudoval v letech 1922-1926 realitní podnikatel a architekt
Rudolf Utěšil. Nacházely se severovýchodně od kostelíka mezi dnešními ulicemi Šlechtitelská a Ke znaku. V prvorepublikové době se lázně staly symbolem prosperity a odpočinkového charakteru tehdejších Klánovic. Na rozdíl
od repliky ve Mšeně se jednalo o velký areál obsahující více budov, přilehlé
parcely, služby pro návštěvníky i neobvyklé technické zázemí. V rozlehlém
parku se nacházel vedle bazénu i hudební pavilón s parketem obklopeným zahradní restaurací. Kolmo ke koupališti stála hlavní lázeňská budova s velkým
sálem, francouzskou restaurací a kuželníkem. V okolí areálu byly garáže, tenisové kurty a hipodrom. Typická pro objekt lázní byla také vyhlídková věž s větrnými motory na čerpání vody, která jakoby vypadla z obrazů Kamila Lhotáka.
Po komunistickém puči areál chátral a v roce 1988 byl srovnán se zemí. Dnes
se na jeho území nacházejí rodinné domy.
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Knihy mimo žebříček
Městská knihovna v Klánovicích nabízí, kromě čtenářsky atraktivních,
i řadu knih, které nejdou z ruky do
ruky, ale přesto jsou nesmírně zajímavé a hodné pozornosti.
Jednou z velmi kvalitních knih jsou například Nepokojná léta od Petera Englunda (r.v. 2000). Jeden z nejrespektovanějších současných píšících
historiků v ní popisuje celou historii
třicetileté války. V historické paměti našeho národa 30.letá válka, jako nesmírné trauma pro střední Evropu, již
trochu ustoupila do pozadí překrytá
ničivými válkami 20. století. Přesto se
jednalo zajména pro Čechy a Německo o naprosto devastující konflikt,
který vymazal z mapy podstatnou část
měst a vesnic a významně snížil počet
obyvatel. Ruiny řady vesnic v Klánovickém lese to dodnes připomínají.
Dnes většinou chápeme Švédy jako
symbol pečlivých a pořádkumilovných
občanů, ale ještě koncem 19. století
napadla každé dítě asociace zlého
a krutého člověka. Naopak je tu podrobně popsán jev, kdy Švédsko svojí
účastí na válce prakticky spáchalo téměř demografickou sebevraždu, neboť naverbovaní vojáci se již nikdy
domů nevrátili. Kniha je psána čtenářsky velmi srozumitelným jazykem,
s řadou map a ilustrujících rytin a typické jsou pro ní odbočky do zcela
odlišných oborů, které pak vytvářejí
v čtenáři hlubší pochopení myšlení
a konání naších předků.
Všechny přeložené Englundovy knihy
jsou zcela rozebrány a i to je průkaz
jejich kvality a zároveň dobrého vkusu
při zakoupení naší knihovnou.
Karel Horníček
Zašlou slávu klánovických lázní si budeme moci připomenout na výstavě
starých fotografií, která se uskuteční
v prostoru nádražní budovy ve dnech
5. až 31. května 2014. Po svém ukončení výstava poputuje do lázní
ve Mšeně, kde budou fotografie z historie Klánovic k vidění přes celé léto.
U této příležitosti také organizujeme
7. června výlet na zahájení koupací
sezóny v lázních Mšeno, kde bude
mít výstava slavnostní vernisáž (zájemci o zájezd získají více informací
na tel. čísle 604 554 270, cesta autobusem je zdarma).
Alena Nejedlá, Klánovice Spolu o.p.s.

Klánovický zpravodaj

Jubilanti
V kvěrnu oslaví své narozeniny
Jana Nývltová
Antonie Šťastná
Jaroslava Dörflerová
Olga Žbánková
Zdeněk Červenka
Oldřich Zobač
Jaroslava Podubecká
Helena Kudličková
Stanislava Modráčková
Všem oslavencům gratulujeme

Dopolední program
Od 10:00 do 13:00 hod pro veřejnost a školy,
školky mají speciální program
v divadle a to vystoupení s Cirkusem Jung

Odpolední program:
13:00

slavnostní zahájení a uvítání patrona Dne
Země pro rok 2014
13:10
Výsadba stromu ke Dni Země
13:25
Taneční vystoupení s pejsky
Kouzelnické vystoupení s profesionálním
13:30
kouzelníkem a iluzionistou
14:00
Ukázka výcviku služebních psů Městské
policie (poslušnost, zadržení osoby,
vyhledávání osob) se zapojením veřejnosti
14:50
Ukázka první pomoci - Český červený kříž
15:00
Představení dravců se zapojením veřejnosti
15:30
Vyhlášení všech soutěží a předání
nasbíraných víček od PET lahví zdravotně
postižené Monice Henčlové z Běchovic
Artistické a klaunské vystoupení s Cirkusem Jung
15:50
16:20
Vystoupení a ukázka plazů (hadi, ještěři, želvy)
16:45
VYSTOUPENÍ HUDEBNÍ SKUPINY World
ROXETTE Tribute Band – The RockSet
a ABBA Tribute Show
18:00
Rozhovor s mistrem balonového létání
s Honzou Smrčkou, možnost vzlétnutí
upoutaným balonem (omezená kapacita)
19:00
Názorná ukázka letu balonem
(v případě příznivého počasí)
Bohatý doprovodný program:
Ekologicko-výchovné soutěže, dopravní hřiště
Městské policie, dílničky pro děti, tvarování zvířátek z balónků, malování na obličej, projížďky na koních, ukázka hasičských a popelářských vozidel,
skákací hrad, velká nafukovací klouzačka, trampolína, vláček, kolotoč, prohlídka létajícího balónu
a vzducholodě, představení útulku Toulavé tlapky,
Poradíme v těchto oblastech:
dotace zelená úsporám, označování kol čipem
se zařazením do policejní databáze, možnosti
pojištění kol, poskytnutí první pomoci, měření
cholesterolu a cukru, zdravá výživa – změření
tuků, atd.
FARMÁŘSKÉ TRHY, trdelník, cukrová vata, ledová
tříšť, koláče, klobásy, párek v rohlíku atd.
Moderátor akce Vlasta Korec
Sbírejte víčka a doneste je Monice
SOUTĚŽ PRO DĚTI O NEJHEZČÍ MASKU
HLAVNÍ CENA TABLET přihláška do soutěže
do 15:00 hod
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Zprávy z úřadu

Klánovické nádraží – informace o postupu
výstavby a nutných opatřeních
Vážení občané,
dovoluji si vás opět jménem vedení zhotovitele stavby „Modernizace trati Praha, Běchovice – Úvaly“ stručně informovat o postupu výstavby v měsíci květnu 2014. Úvodem mohu konstatovat, že dosavadní práce probíhají plně v souladu s plánovanými harmonogramy.
• Dne 8. 4. se kolejová výluka přesunula na kolej č. 1 (směr Úvaly), která potrvá nepřetržitě do 9. 6. 2014. V této výluce bude rekonstruován železniční spodek především v prostoru nástupiště. Pokračuje výstavba podchodu pod kolejí č. 1 a realizace nového úrovňového nástupiště u této
koleje. Během výstavby nového nástupiště o délce 170m bylo nutné pro přístup a odchod cestujících ze směru Praha – Úvaly zřídit provizorní přístupovou komunikaci a přechod ke koleji č. 0 k provizornímu nástupišti. Tento přístup je veden po lesní cestě – cyklostezce s přechodem do kolejiště
za nově budovaným nástupištěm směrem na Prahu.
• Vzhledem k plnému rozvinutí prací v prostoru zastávky na „újezdské“ straně je pro zajištění pohybu staveništní mechanizace a zajištění plynulosti autobusové dopravy nutné, podstatně omezit možnost parkování v ulici Staroklánovická.
• Na „klánovické“ straně zastávky je z obdobných důvodů, především pokračující výstavby podchodu a pro zajištění přístupu cestujících do/z stávajícího podchodu, nutné částečně omezit možnost parkování směrem
ke kolejišti.
Závěrem se opět připojuji s žádostí o vaši zvýšenou pozornost a opatrnost při
pohybu staveništěm, zejména v kolejišti při cestě z/na provizorní nástupiště.
Za dočasná omezení se předem omlouváme.
Tomáš John, ředitel stavby, ViamontDSP a.s.

Mobilní sběrný dvůr
ul. V Soudním na parkovišti za Základní školou 25.

5. neděle, 8:00

- 14:00

Mobilní sběrný dvůr - dočasné stanoviště sběrných nádob a VOK pro krátkodobý
sběr určitých druhů odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy
po předložení obč. průkazu nebo jiného dokladu prokazujícího trvalý pobyt.
Lze zde odložit objemný odpad (20 03 07), dřevěný odpad (20 01 38), odpad ze
zeleně (20 02 01) a kovy (20 0140).

Kontejnery na objemný odpad
10. 5. - sobota, 9:00 - 13:00 Přimské náměstí a Kuchařská x Aranžerská
(u separovaného odpadu)
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Bezpečnost

Navštívila jsem klánovické hasiče
Při schůzce se zástupci klánovických hasičů byla jasná přesila na straně hasičů.
Hned 3 pánové zasedli za stůl, chvíli bylo
ticho a potom jsem to „schytala“ za nevhodně upravený příspěvek v č. 3 KZ. Sloučila jsem informace o SDH a JSDH, a to nebylo správně. Takže se nabídla otázka:
Co znamenají zkratky SDH a JSDH
a jaký je mezi nimi rozdíl?
Slova se ujal Václav Musil, starosta
SDH: SDH je Sbor dobrovolných hasičů
Klánovice, jde o zájmové sdružení. Je základní organizační jednotkou s právní
subjektivitou organizovanou ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Ve své náplni má především preventivní výchovu obyvatelstva formou školení a akcí, nepodílí se však na zásahových
a likvidačních akcích. SDH Klánovice má
46 členů, žije z příspěvků svých členů, výtěžků brigád a darů. V Klánovicích pořádá
pravidelně akci „Zábavné odpoledne
s hasiči“, na kterou přispívá grantem
MČ Praha -Klánovice. Je aktivní také
v celostátní soutěži „Požární ochrana
očima dětí“, v roce 2012 se žákyně MŠ
umístila na 3. místě v pražském kole.
Stanislav Huser, velitel Výjezdové
jednotky SDH dodává: Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zřízena MČ
Praha - Klánovice a řídí se předpisy Hasičského záchranného sboru ČR.
Je organizační složkou bez právní subjektivity určenou pro represivní činnost

Foto: Pavel Jaroš

- zásahy, tj. výjezdy k požárům a mimořádným událostem ohrožující životy,
zdraví a majetek občanů. SDH a JSDH
jsou zcela samostatnými jednotkami,
na bázi spolupráce si vzájemně prospívají, není zde žádná rivalita.
Na to navazuje zástupce velitele jednotky SDH a jednatel SDH Bc. Pavel
Jaroš: Výjezdová jednotka má 15 členů.
Každý člen má smlouvu o členství v jednotce s MČ. Členové jednotky mají své
zaměstnání a činnost v jednotce vykonávají bez nároku na mzdu. Výjezdová
jednotka je plně financována z rozpočtu
MČ Klánovice, na činnost přispívá Magistrát hl. m. Prahy. MČ musí pokrýt plnou
akceschopnost jednotky - od údržby,
výzbroje a výstroje, přes opravy, vybavení
včetně ochranných prostředků, lékařské prohlídky až po školení. Velkou část
rozpočtu bohužel tvoří provozní náklady
zastaralé zbrojnice. Zásahový oděv, vč.
obuvi a přilby pro jednoho hasiče stojí cca
40 tisíc Kč, a má omezenou životnost.
Dále se rozhovor zaměřil na příklady zásahových akcí, pomoc občanům, exkurze
škol, přednášky dětem a další aktivity. Odcházela jsem vyzbrojena souborem předpisů Sdružení hasičů o počtu 105 stran.
Pány jsem ujistila, že tyto předpisy nehodlám studovat, že spoléháme na ně,
a že všichni v Klánovicích věříme v jejich
profesionalitu.
Yvona Olšanová, šéfredaktorka
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Hasiči Praha,
jedete k požáru…
Hlasová zpráva s touto výzvou zazní na mém mobilu, a současně na
mobilu mých 3 kolegů ve 22:16 dne
10. 2. 2014. Operační důstojník
HZS Praha ji rozeslal na základě tísňového volání na linku 150. V zápětí
přichází SMS zpráva s konkrétními
údaji, společně s profesionální jednotkou Satalice jedeme k požáru
obytného vozu do ulice Boušova,
Klánovice.
Vyhlašuji poplach – prozvoním členy jednotky a odesílám SMS s podrobnostmi. 5 kluků vzorně reaguje, přijíždí do hasičské zbrojnice, oblékají plnou zbroj a do 6 minut (dle
vyhlášky na to máme 10 minut)
opouštíme s jednou cisternou zbrojnici (správně místo dislokace). Jedeme na majáky (s výstražným zařízením světelným i zvukovým)
a v zájmu rychlosti se vydáváme
do protisměru ulicí Medinskou a kolem školy na křižovatku ulic V Soudním a Slavětínská. S autem o váze
18 tun se těžko v úzké ulici manévruje, navíc na této křižovatce
máme náležitý rozhled.
Na místo přijíždíme jako první z hasičů, před námi přijela pouze policie ČR. Provádíme průzkum, zjišťujeme rozsah, co a jak hoří, zda
nejsou zranění, apod. Z obytného
vozu je ohnivá koule, použijeme vysokotlak (zařízení prvního zásahu
– vysokotlakou hadici o délce 60 m
– z cisterny). Na místo nyní přijíždí
také profesionální jednotka ze Satalic, velení přebírá její velitel. V průběhu zásahu, po zvládnutí největšího požáru, nalézáme v autě 2 propan-butanové láhve. Musíme je vynést a ochlazovat. Společně s profesionály provádíme lokalizaci, dohašování skrytých ohnisek a likvidační práce. To již také přijíždí vyšetřovatel příčin požáru z HZS Praha, kterému místo předáváme.
Jednotka se vrací ve 23:23 na základnu. Jako velitel zásahu hlásím
operačnímu návrat na místo dislokace a připravenost k dalšímu výjezdu – cisternu jsme doplnili vodou
a PHM. Kluci se opláchnou a velím
k rozchodu. Dnes jsme to opět
zvládli na výbornou. Kluci, díky.
Michal Raiser, velitel zásahu
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Pár řádek od rybářů
Co je nového u klánovických rybářů?
Naše rybníky Na Placinách procházejí
druhým rokem náročnou rekonstrukcí,
ale už v květnu by mělo být vše hotovo.
Od podzimu by tak měly rybníky sloužit
opět svému účelu.
V sobotu 3. května pořádá naše Místní
skupina Českého rybářského svazu na
rybníku v Běchovicích již tradiční závody
pro děti z klánovického Dětského domova za podpory městských částí Praha
3 a Praha 9 – Klánovice. Akce se mohou
účastnit i další neregistrovaní mladí zájemci o náš sport. A pokud je rybaření
zaujme, budeme rádi, když v budoucnu
rozšíří naše řady.
Richard Hladík, předseda, za výbor MS ČRS

Práce Na Placinách Foto: R. Kůla

Svaz tělesně postižených
Informace pro členy místní organizace.
Cvičení na židlích každé pondělí
od 16:00-17:00 v klubu STP.
V pondělí 12. 5. bude od 15:30
v klubu STP beseda s Ing. arch. Rychtaříkem o novodobé architektuře
v Klánovicích. Nezapomeňte na výlet do Hradce Králové - v úterý dne
20. 5. Odjezd je v 8:00 ze zastávek
MHD. Jsou ještě volná 4 místa. Zájemci se mohou přihlásit na
721 412 434 p. Štrasmajrová. Pátek
30. 5. - prohlídka Senátu s průvodcem. Doprava zajištěna objednaným
autobusem, odjezd je v 8.00 z parkoviště před sportovní halou. Návrat
kolem 13:00.
Co připravujeme na začátek
června: 7. 6. v sobotu bude půldenní výlet, jehož cílem budou lázně
ve Mšené, kde v tento den otevírají
lázeňskou sezónu. Odjezd bude kolem poledne a vracet se budeme kolem 19:00.
9. 6. v pondělí - beseda s hasiči
hlavního města.
Aktuální podrobnosti o všech akcích
budou vždy uveřejněny na našich
nástěnkách.
Za výbor STP Houžvičková
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Vzpomínka na manžele Kinštovy
Jak o tom již píše ve svém sloupku pan starosta, mnohé z nově vysazených
lip na Slavětínské mají své „patrony“, kteří uhradili jejich nákup a základní péči.
Dva stromy symbolicky poblíž klánovické školy má pod patronátem náš spoluobčan ing. Jan Kinšt, který je věnoval památce svých rodičů, dlouholetých
pedagogů této školy. Na poslední květnový víkend se připravuje slavnostní odhalení pamětních tabulek, které budou manžele Kinštovy připomínat.
Pan učitel Karel Kinšt (1929-2009) pocházel z Lounska. Po komunistickém puči
v únoru 1948 se zapojil do protirežimních akcí a po prozrazení se pokusil o útěk
na západ. Na hranicích byl však zadržen a posléze skončil v táboře nucených
prací na Kladně, kde fáral na šachtě. Po propuštění byl za čas povolán na vojnu k PTP – a opět skončil na šachtě. Od r. 1955 do r.1999 učil na klánovické
škole, zejména češtinu a tělocvik, ale i mnohé další předměty. Postupně se
stali jeho žáky příslušníci až tří generací. Byl také průkopníkem pořádání lyžařských výcvikových zájezdů. V letech 1968 a 1989 se díky své přirozené autoritě stal mluvčím protirežimních shromáždění. Po odchodu do důchodu se
aktivně účastnil obecního života při pořádání Běhu Terryho Foxe (později Běh
naděje) a besed v rámci Clubu2002.
Paní Pavla Kinštová (1927-2012) pocházela z pražské Libně, její rodiče si před
válkou postavili domek v Klánovicích. Po válce (v r. 1942 studovala na gymnáziu, slyšela výbuch bomby při atentátu na Heydricha a musela se účastnit
identifikace, když gestapo hledalo dívku, která odvedla kolo atentátníků) nastoupila jako učitelka MŠ v Chomutově, ale brzy sehnala místo vychovatelky
v klánovické škole. Dlouhou dobu vedla tzv. školní klub, kde děti mohly trávit
čas po vyučování, svou zálibu v tanci uplatnila při vedení školního tanečního
kroužku. Po odchodu do důchodu pracovala jako vychovatelka v místním Dětském domově.
Malé městské části, jako jsou Klánovice, mají oproti anonymním sídlištím výhodu
v tom, že lépe znají svou historii zaplněnou mnoha postavami, které se do místního života zapsaly. Manželé Kinštovi k historii Klánovic bezesporu patří.
Tomáš Ruda

23. červenec 1903! Datum úmrtí
Václava Klána přestalo být záhadou
Původním záměrem sdružení Klánovice Spolu o.p.s. bylo zjistit datum úmrtí
a místo uložení ostatků Václava Klána a doplnit tak mezeru v povědomí o historii Klánovic. Díky klánovickému obyvateli a potomku rodu Klánů panu Ing. Jiřímu Klánovi, který se dlouhodobě zabývá genealogií svých předků, se
podařilo vypátrat datum úmrtí zakladatele naší obce. Dnes již víme, že Václav Klán se narodil 5. 11. 1839 v Černošicích a zemřel v nedožitých 64 letech
dne 23. 7.1903 v Českých Budějovicích. Místo pohřbení se přes veškerou
snahu nepodařilo zjistit, avšak je doloženo, že zemřel osamocen a máme potvrzeno, že nebyl pohřben v Českých Budějovicích, kde byla jeho poslední
známá adresa v ulici Česká č. 23.
Tímto děkujeme panu Jiřímu Klánovi za doplnění historické mozaiky naší
obce.
Jan Martin za Klánovice Spolu o.p.s.

Klánovický zpravodaj
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Běh naděje popatnácté
Květen je kromě jiného pro Klánovice i měsícem běhání
pro zdraví a pro dobrou věc – podporu výzkumu a léčby rakoviny. Když v roce 2000 přišli manželé Kocourkovi s nápadem uspořádat Běh Terryho Foxe, nenapadlo nás, že
se dostaneme až k číslu patnáct. Sice pod jiným názvem,
ale se stejnou ideou.
Protože někteří pravidelní návštěvníci farmářských trhů
nelibě nesli, že si jednu sobotu nemohou nakoupit, rozhodli jsme se, že akci uděláme v neděli. A zkusíme ji částečně spojit s jiným sportovním podnikem, orientačním
cyklozávodem Klánovické MTBO. Ten bude probíhat už od
rána.
Běh naděje se tedy koná v neděli 18. května odpoledne zápisy začínají v 12.30 hodin, samotné běhy od 14.30
hodin. Akce bude odstartována od klánovické školy. Opět
budou připraveny různé trasy. Těšit se můžete na oblíbený
knižní bazar naší knihovny, doprovodný program s hudbou, občerstvení, sportovní soutěže. Na své si přijdou
běžci, cyklisté, sportovci na kolečkových bruslích, chodci,
rodiče s kočárky i lidé s pejsky.
Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci,
která zasahuje do života mnoha lidí.
Výtěžek běhu je celý věnován na výzkum rakoviny. Nejen
o rozdělení finančních prostředků se můžete více dozvědět na webových stránkách Běhu naděje.
Jolana Fuchsová za organizační výbor
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Fotbalové jaro v plném proudu
První květnové zápasy odehrají týmy FK Klánovice na hřištích soupeřů. Mladší žáci se v pátek 2. 5. (17:00) představí
na půdě Chodova. V sobotu 3. 5. zajíždějí starší žáci na hřiště FA Praha, výkop je v 15:00. Mladší dorost se v neděli
4. 5. (13:30) střetne na Motorletu s tamním céčkem, zatímco
muži odehrají další nedělní mistrovský zápas v Miškovicích
(17:00). Všem našim fotbalistům přejeme příznivé počasí,
spravedlivé sudí a hodně štěstí při hře! Aktuální výsledky,
průběžné tabulky a podrobný rozpis dalších utkání najdete
na internetu – www.fkklanovice.cz.
(kar)
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ÚKLIDOVKA „KUBÍK“
MYTÍ OKEN,
ÚKLID DOMÁCNOSTÍ
LEVNĚ
608 677 020

VÝUKA NĚMECKÉHO JAZYKA
Mgr. Alena Zachariášová
Učitelka NJ s více než desetiletou praxí u nás i v zahraničí
(Berlitz Schools of Languages Praha, Goethe Institut Casablanca)

nabízí:

•
•
•
•

firemní a privátní výuku NJ
výuku dětí a dospělých
doučování NJ
přípravu na maturitu a přijímací zkoušky z NJ

Kontakt: zachariasova.alena@seznam.cz,

604 532 621

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
Nemáte čas na svého psa?
Nezvládáte ho?

KLÁNOVICKÁ MINIŠKOLKA
PRO PSY A VÝCVIK PSŮ.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo tel. 775 975 977.

Kadeřnictví non stop Šeﬂ hair.
Jsme tu pro vás již přes 20 let
s dlouholetou praxí ze zahraničí.
Příjemné prostředí našeho salónu.
Volejte 604 589 584

www.seﬂ-hairstyle.com

Mluvíme anglicky a německy.

Klánovický zpravodaj
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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

ODS Klánovice
vás zve na diskusní posezení
z cyklu

MODRÉ ÚTERKY
Kdy: 6. 5. 2014 od 18 hod.

Kde: Střední škola hotelnictví a gastronomie
(Slavěnská 82, Praha-Klánovice)
Tentokrát na téma:

Výstavba
a životní prostředí
www.odsklanovice.cz
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Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA

AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

Stálá služba:
602 429 913, 606 784 088
tel/fax.: 321 622 488

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.

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

stavební firma

NORTHTECH s.r.o.
*
*
*
*
*
*
*

rodinná firma s dlouholetou tradicí
kvalitní práce vlastními zaměstnanci
vyučenými v příslušném oboru
realizace staveb na klíč
pasivní domy, nízkoenergetické domy,
kryté soukromé bazény
rekonstrukce rodinných domů
rekonstrukce plochých střech,
balkonů a teras
zateplení rodinných domů, chodníčky, ploty

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

KVALITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ
Kancelář:
Dohalická ul. 1043, 190 14 Praha 9 – Klánovice
tel.: 286 588 963, mob. tel.: 603 413 180
e-mail: northtech@northtech.cz

www.northtech.cz

Klánovický zpravodaj
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certifikovaný
realitní makléř

Jsme tu pro vás. Váš realitní tým pro Klánovice
a okolí. Tato oblast je i naším domovem.
Dlouholetá zkušenost
Profesionální přístup
Nejlepší makléř
Remax Horizont 2013

certifikovaný
realitní makléř
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PROGRAM květen 2014
KC Nová Beseda | Slavětínská 120,
Praha 9-Klánovice, tel: +420 608 418 494
INFO – e-mail: info@kcnovabeseda.cz,
www.kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

VÝSTAVA MĚSÍCE

DAN BÁRTA, VÁŽKY

Zveme Vás na výstavu fotografií Dana Bárty, známého zpěváka, textaře a skladatele

FILMOVÝ KLUB

5. 5. pondělí, 20:00

HOŘÍCÍ KEŘ

Vítězný film Českého lva vypráví o následcích Palachovy oběti a počátcích normalizace v posrpnové ČSSR.
ČR, Polsko/2013/drama, životopisný/206 min

KINO

12. 5. pondělí, 20:00

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA

Záznam dobrodružné výpravy napříč Jižní Amerikou, kterou podnikla parta cestovatelů, dva Trabanty, polský Fiátek a Jawa 250.
ČR/2013/dokument/98 min/mládeži přístupný

DIVADLO

13. 5. úterý, 19:30

ZAČAROVANÁ ZEMĚ

Veršované osvětové pohádkové představení z roku 1922 o správných hygienických návycích a boji proti nakažlivým chorobám.
Hraje: Ochotnický spolek klánovických (nejen) učitelů - OSKNU

KINO

14. 5. středa, 20:00

POJEDEME K MOŘI

Režijní debut Jiřího Mádla, film vyprávěný pohledem jedenáctiletého kluka je dětsky upřímný, hravý, spontánní, ale místy i drsný
až krutý. ČR/2014/komedie/90 min/mládeži přístupný

KONCERT

15. 5. čtvrtek, 19:30

BLUES JAM SESSION

Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

AKCE

19. 5. pondělí, 17:00-19:30 JARNÍ DÁMSKÁ BURZA OBLEČENÍ

KINO

19. 5. pondělí, 20:00

PHILOMENA

Silný příběh ženy (Judi Dench) pátrající po svém synovi, jenž jí byl v mládí násilně odebrán jeptiškami v klášteře a nabídnut
k adopci. UK, USA, Fr/2013/drama/98 min/přístupný od 12 let/české titulky

KINO

21. 5. středa, 20:00

RANHOJIČ

Adaptace stejnojmenného románu Noaha Gordona, jehož děj se odehrává v 11. století. Něm./2013/dobrodružný

DIVADLO

22. 5. čtvrtek, 19:30

TĚLO

Volné pokračování slavných „Monologů Vagíny” tentokrát o těle celém.

AKCE

23. 5. pátek, 17:00

SVÁTEK SOUSEDŮ

Chcete se seznámit se svými novými sousedy nebo prostě jen tak poklábosit s těmi, s nimiž se běžně nevidíte?

KINO

25. 5. neděle, 16:00

KHUMBA

Z poloviny pruhovaná zebra, obviněná z období sucha, opustí své stádo a vydá se nalézt své ztracené pruhy.
JAR/2013/animovaný, dobrodružný/85 min/v českém znění

HUMORISTICKÝ POŘAD 26. 5. pondělí, 19:30

KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK

Oblíbený humoristický pořad opět na scéně. Padesát odstínů zábavy. Haló! Šalalala Účinkují: Jan Nejedlý a hosté

KURZ

27. 5. úterý, 19:30

SOCIAL CLUB

Poklábosení v angličtině. Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit?

KINO

28. 5. středa, 20:00

STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

Bláznivá road movie vypráví příběh jednoho dlouhého života, který je satirickými dějinami celého moderního světa.
Švédsko/2013/dobrodružný, komedie/114 min/přístupný od 12 let/české titulky

AKCE

29. 5. čtvrtek, 19:30

RECITÁL ZITY HONZLOVÉ

Hebrejské, francouzské, české lidové a jiné písně v podání fenomenální zpěvačky a klavíristky.

PŘEDNÁŠKA A BESEDA 30. 5. pátek, 19:00

JÍDLO JAKO PALIVO ČI LÉK

MUDr. Kateřina Cajthamlová vám poradí, jak se správně starat o svoje tělo ale i v určitém smyslu i o duši.

KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00.
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu divadelních představení
pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
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