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ZDARMA

Za účasti místopředsedy
vlády ČR Martina Bursíka se
v kinosále KC Beseda konalo shromáždění na podporu zachování Klánovického
lesa. Bližší informace přinášíme uvnitř čísla.
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Beseda v Besedě

Ministr Bursík je s námi
V pátek 20. června se v zaplněném kinosále uskutečnila beseda
o Klánovickém lese s doprovodným kulturním programem. Úvod
večera, který s přehledem moderoval z televize známý pan Karel
Voříšek, se nesl v latinském rytmu taneční skupiny z dětského domova. Poté sbor Claireton Chorale zazpíval klánovickou hymnu a několik ukázek z programu připraveného pro vystoupení na festivalu
v Itálii. Následovala scénka nezávislé mládeže, v níž poťouchlý bažant
(nebo bažantice?) rozdával na všechny strany úplatky, aby docílil pokácení stromu, na jehož místě pak uplacení politici začali hrát golf.
Jménem Občanského sdružení za Klánovický les vystoupil pan
B. Procházka, který upozornil na fakt, že Lesy ČR v rozporu se
svým dřívějším prohlášením přislíbily pronajmout FGRP pozemky
na stavbu golfového hřiště. Nájemní smlouvu však ještě musí
schválit ministr zemědělství. V cestě stavbě dále stojí posouzení jejího vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), které bude připravovat skupina expertů na Ministerstvu životního prostředí. V Praze a blízkém
okolí bude do dvou let v provozu 90 golfových jamek, zatímco Klánovický les je svým významem jedinečný. Ekonom doc. Macháček
uvedl, že investor areálu svým chováním porušuje základní ekonomická i ekologická pravidla, jeho záměr nerespektuje stávající
zdroje ani požadavky s výhledem do budoucna. V civilizovaných
zemích by prý byl takový investor jako naprosto nedůvěryhodný již
dávno smeten ze scény. Podpora budování areálu v přírodním
parku je v naprostém rozporu s moderním pojetím ochrany přírody
v rozvinutém světě. Pražský radní Petr Štěpánek upozornil, že byla
zrušena výjimka z ochranných předpisů na území přírodního parku,
která umožňovala stavební aktivity v místě. Poslankyně Kateřina
Jacques vyslovila přesvědčení, že je důležité získat podporu mediálně známých tváří. Starosta Hrabal upozornil na fakt, že výstavbu
golfového areálu v Klánovickém lese zamítla zastupitelstva všech
přilehlých obcí a městských částí.
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík
odlehčil atmosféru informací, jak jeho resortní kolega ze Slovinska
nechtěl věřit, že se vůbec někdo může snažit takový projekt prosazovat. Již s vážnou tváří vyjádřil přesvědčení, že o budoucnosti území
mají rozhodovat především lidé, kteří v jeho okolí bydlí, a zdůraznil
velký význam veřejného mínění. Dle jeho slov postupují zainteresované orgány docela nestandardně, když vydávají za veřejný zájem nikoli zachování lesa, ale naopak jeho kácení při stavbě golfového
areálu. Přislíbil, že o věci bude jednat s ředitelem Lesů ČR Novákem
i s ministrem zemědělství Gandalovičem. Jak sám řekl, v mimořádných situacích, kdy jde o nevratné změny, je v jeho očích oprávněné
použít i mimořádné prostředky – třeba se ke stromům přivázat.
Večer pokračoval koncertem v parku spojeným s autorskou recitací Jaroslava Holoubka.
Tomáš Ruda

Z jednání Zastupitelstva MČ

Zasedání 16. června
Z pravidelného jednání našeho zastupitelstva byl tentokrát omluven doc. Turek. Z projednávaných bodů vyjímáme:
- byl schválen závěrečný účet naší MČ za loňský rok včetně účtu VHČ
- byly schváleny výsledky hospodaření základní i mateřské školy
a rozdělení zisku
- letošní rozpočet byl navýšen o 5,7 mil. Kč na celkovou částku
23,4 mil. Kč
- většinou hlasů byl schválen návrh místostarosty Duška změnu
zařazení starosty (dříve uvolněný, teď neuvolněný) spojené se snížením odměny, údajně proto, aby se mohl lépe věnovat předvolební
kampani k senátním volbám (pozn.red.: zájemcům doporučuji
pro srovnání článek D. Duška v předvolebním KZ10/06 s názvem
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Ladislav Hrabal, člověk, kterému věřím – z něj cituji: Čím více takovýchto charakterních lidí v zastupitelstvu v následujícím volebním
období bude, tím lépe pro Klánovice. Je to člověk, kterému věřím.)
- byl schválen prodej dvou pozemků pod bývalou cestou mezi zahrádkami na Počernicku o celkové ploše 85 m2 za cenu 3510 Kč/m2
- ZMČ souhlasilo s prodejem pozemku pod podchodem u nádraží o výměře 108 m2 za cenu podle znaleckého posudku a dále
s uzavřením smlouvy budoucí nájemní a smlouvy o zřízení věcného břemene na některé pozemky v okolí stavby
- ZMČ souhlasilo s podněty a připomínkami k materiálu zadávací
dokumentace pro územní studii Klánovice – sever
- ZMČ souhlasilo s tím, aby se MČ Praha-Klánovice finančně podílela na instalaci tří bezpečnostních kamer MKS hl. m. Prahy (křižovatka
Plačická/Slavětínská, křižovatka Axmanova/Slavětínská, nádraží)
- z důvodů úspor bylo rozhodnuto, že následující čísla KZ v letošním roce budou mít nanejvýš 12 stran textu. Nebyl přijat návrh
D. Duška na nahrazení šéfredaktora KZ tzv. koordinátorem voleným ze členů zastupitelstva
- ZMČ uložilo starostovi, aby řešil havarijní stav ulice Medinská s právním zástupcem městské části a podnikl veškeré právní kroky k nápravě
Připravil
Tomáš Ruda

Slovo starosty

Vážení občané Klánovic,
nastává nám vábné prázdninové údobí. Mnohým mladším zaznělo kýžené poslední předprázdninové zvonění a my dříve narození už na tento zvuk nostalgicky jen vzpomínáme. Přejme si, aby
letošní způsob léta nebyl příliš podivným.
A jaké události přinesl minulý měsíc? Zasedalo zastupitelstvo naší
městské části. Příslušná usnesení jsou jako vždy vyvěšena na tabuli
u našeho úřadu a na webových stránkách. Z projednávaných bodů
zde mj. uvádím, že místostarosta JUDr. Dušek předložil návrh usnesení na nový statut Klánovického zpravodaje, který mj. ruší funkci šéfredaktora a zavádí pojem koordinátor, který by byl jmenován pouze
z členů zastupitelstva. Tento návrh po delší diskuzi nakonec nebyl přijat, takže šéfredaktorem zůstává pan Ing.Tomáš Ruda. Zároveň bylo
zastupitelstvem jednomyslně odsouhlaseno, že vzhledem ke zbývající výši prostředků na KZ bude dále vycházet v letošním roce v rozsahu nejvýše 12 stran včetně inzerce. Můj návrh na převod výnosů
z inzerce zveřejněné v Klánovickém zpravodaji zpět do tohoto fondu
zastupitelé nepodpořili. Takže výnos z inzerce půjde nadále do fondu
VHČ. Současný stav tohoto výnosu z KZ je ve výši 52 200 Kč.
Pan místostarosta JUDr. Dušek přednesl i návrh na převedení
mého zařazení starosty z uvolněného na neuvolněného, který většina
zastupitelů schválila. V předloženém zdůvodnění se mj. uvádí „...Abychom ocenili význam funkce starosty, navrhujeme …“. Mj. z toho vyplývá úsporná změna platového ohodnocení starosty z druhého
nejvyššího platu na úřadě na čtvrté. Konstatuji k tomu pouze, že
funkce starosty v Klánovicích je rozšířena o výkon pravomocí rady.
Dne 16. 6. skončil termín pro sdělení připomínek k procesu EIA
(posouzení vlivu stavby na životní prostředí). O toto zjišťovací řízení
požádal FGRP v návaznosti na záměr „Výstavba golfového hřiště
Praha-Klánovice“ v Klánovickém lese. Informuji, že naše městská
část zaslala na ministerstvo životního prostředí rovněž připomínky,
zpracované v rozsahu 22 stran.
K výtkám některých občanů, že jsem si v době, kdy FGRP zvyšuje svoje aktivity, vzal koncem května dovolenou, sděluji, že nešlo
vyloženě o dovolenou, ale o reprezentaci ČR na mistrovství světa
seniorů ve stolním tenisu v Rio de Janeiru, kterou jsem potvrdil již
koncem minulého roku. Startoval jsem v kategorii 70 –75 let. Pro doplnění uvádím, že z cca 150 hráčů v této kategorii jsem ve dvouhře
vypadl o postup mezi posledních 32 a v deblu o postup mezi posledních 16. Ze známých našich hráčů se tohoto mistrovství světa
zúčastnili mj. Krejčová, Karlíková, Cecava, Kunc, Orlowski a další.
Dne 19. 6. jsem vystoupil na zasedání zastupitelstva hl. města Prahy
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s žádostí o poskytnutí mimořádné dotace na dokončení započaté stavby
ulice Medinská. Přes veškeré mé argumenty, přes veškerou snahu
(možno dohledat na http://magistrat.praha-mesto.cz/Volene-organy)
jsem u zastupitelů ODS, kteří mají jednoznačnou převahu na magistrátu, nezískal podporu. Respektive přeloženo, tato akce je politicky pražskou ODS zablokovaná. Zastupitelé z pražské ODS
nemají problém s tím, že „udržováním tohoto havarijního stavu komunikace se pro výjezd hasičů ztěžuje odvrácení případného obecného nebezpečí požáru, které lze posuzovat pak jako vědomé, resp.
i z hlediska nedbalosti“. Neslyší na to, že tato komunikace je jedinou příjezdovou cestou k mateřské školce a že stav komunikace
hodnotím jako havarijní nejen jako starosta, ale oficiálně i jako
soudní znalec z oboru dopravy. Že stav komunikace je nebezpečný
pro případný nutný průjezd sanitních vozů. Že tabule u této ulice
jasně uvádí „stavebník: hl. město Praha - OMI magistrát hlavního
města Prahy, termín dokončení stavby 12/2006 “. Že jsem o dotaci
žádal několikrát písemně loni i letos pana primátora, náměstka primátora pana Klegu i ředitele OMI pana Tomana. Osobně tuto záležitost považuji za klasický učebnicový příklad přístupu, jak se může
chovat i nepostradatelná politická strana, když se vytvoří situace
vlády jedné strany.
Dne 18. 6. proběhlo v mateřské školce vyřazování „absolventů“.
Z projevu paní ředitelky bylo patrné, jak silně jí odcházející děti přirostly k srdci. Ty se však viděly už na prázdninách a užily si v plné
parádě svého věku herního programu odpoledne.
Dne 19. 6. skládali v místní knihovně slib noví čtenáři, a to děti končící první třídu. Pasování prvňáčků na čtenáře provedl osobně klánovický rytíř „Knihomil“. Děti získaly zároveň knížku a čtenářský průkaz.
V obdrženém „Pasovacím glejtu“ je přitom stvrzena povinnost „od této
chvíle ctít a chránit všechny knihy“. Zde nutno jednoznačně vyzdvihnout skvělou realizaci dobrého nápadu, který se pro Klánovice jistě
stane novou záslužnou tradicí. Veřejné poděkování vedení knihovny,
základní škole, rytíři Knihomilovi i jeho pomocníkům.
Dne 20. 5. se konala v našem KC Beseda ohlášená beseda s místopředsedou vlády Martinem Bursíkem o Klánovickém lese, na které
vystoupila i řada dalších řečníků. Vše sympaticky moderoval pan
Voříšek. Na úvod vystoupil soubor dětského domova a klánovický dětský pěvecký sbor Claireton Chorale, které byly skutečně skvělé a obdržely hned příslib pozvání na vystoupení v senátu. Jednoznačně
možno konstatovat, že přeplněný sál KC Beseda ocenil korektní a věcný
projev pana místopředsedy vlády. Po závěrečné pestré diskuzi odcházeli občané s přesvědčením, že máme kvalitního místopředsedu vlády,
který je zárukou, že i probíhající proces EIA na výstavbu golfového hřiště
Praha-Klánovice bude na jeho ministerstvu nestranně posouzen.
Závěrem přeji hezké vakace, a komu není lhostejné kácení Klánovického lesa – vydržte, společně uchráníme přírodu před arogantní komercí. Přece musí zvítězit mínění výrazné většiny občanů
a demokraticky zvolených zastupitelů v Klánovicích, Újezdě
nad Lesy, Kolodějích, Šestajovicích, Úvalech nad zájmy lobbistů.
Ladislav Hrabal

Informace Úřadu MČ

Smutná zpráva
Vážení občané, počátkem června zemřela po vážné nemoci pracovnice ekonomického odboru našeho Úřadu, paní Ing. Miloslava
Koblicová. Budeme na ni vzpomínat nejen jako na schopnou odbornici, ale také jako na milou a příjemnou kolegyni.
Ing. Stanislav Dušek, tajemník Úřadu MČ Praha-Klánovice

Kontejnery na objemný odpad
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v těchto termínech a lokalitách:
v sobotu 26. 7. 2008 od 9,00 hod. do 13,00 hod.
Všestarská ul.
(křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru)
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Přímské náměstí
Medinská x Smiřická
v sobotu 23. 8. 2008 od 9,00 hod. do 13,00 hod.
Všestarská ul.
Přímské nám.
Aranžerská
(křižovatka s ul. Nové Dvory u separovaného odpadu)
Alena Janoušková, referentka ÚMČ

Mobilní obchodní kancelář
Pražské plynárenské, a.s.
Termíny přistavení :
dne 28. 07. 08 od 9.00 do 11.30 hod.
dne 25. 08. 08 od 12.30 do 15.00 hod.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu VW
Transporter, označeném logem Pražské plynárenské,a.s.,
zaparkovaném na parkovišti za úřadem MČ na parkovišti u Haly
starosty Hanzala.
Pražská plynárenská, a.s. ve spolupráci s dceřinou společností
Prometheus, energetické služby, s.r.o. a Úřadem MČ Praha –Klánovice
nabízí odběratelům zemního plynu novou službu - tzv. „mobilní obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a.s. mohou vyřídit záležitosti související
s odběrem zemního plynu bez návštěvy kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
- změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasílací adresy,
jména atd.)
- převzetí reklamace
- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
- informace k otázkám souvisejícím s dodávkami zemního plynu
- tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech: 267 175 174 a 267 175 202

z výborů a komisí

Zpráva o činnosti dopravní komise
Přítomný pan starosta Hrabal požádal městskou policii – člen MP
vrchní komisař K. Kubera je členem DK – o spolupráci při zabraňování vjezdu terénních čtyřkolek do lesa. Dále se dostavil občan
z Axmanovy ulice a žádal objasnění, kdo vystavil povolení ke vjezdu
těžkých nákladních kamionů do areálu FGRP. Zástupce MP byl požádán o sledování provozu v těchto ulicích a p. Losert o kontaktování OŽPD Praha 21.
Žádosti o povolení vjezdu nákladních automobilů do Klánovic –
jedna žádost, jako nedostatečně doložená byla zamítnuta do doby,
než bude doplněna o technická data použitých vozidel, druhá podmíněně povolena (důraz na dodržování omezené rychlosti v MČ).
Žádost o povolení parkování při zásobování prodejny Bazar – žadateli bylo doporučeno bezkonfliktní parkování v ulici Ke Kostelíčku. Parkování – byť i na omezenou dobu – na ulici Slavětínská
není možno akceptovat z bezpečnostních důvodů (zastávky MHD,
křižovatka v oblouku a zákaznický provoz v ulici Ke Znaku).
V dalším se členové komise seznámili s podáním ve věci kamionu
vyfotografovaného v ulici Slatinská. Přítomný člen MP konstatoval,
že z fotografie nelze vozidlo jednoznačně identifikovat, a doporučil
propříště, aby každý, kdo zpozoruje jízdu, o níž předpokládá, že odporuje dopravnímu značení, okamžitě kontaktoval městskou policii
na čísle tel.: 281 918 886. Vzhledem k tomu, že na vjezdu do intravilánu Klánovic je značka zákazu vjezdu nákladních vozidel s okamžitou hmotností nad 6 t s výjimkou „mimo zásobování“, je rozhodnutí o porušení dopravních předpisů výhradně na šetření MP.
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Posledním bodem bylo stanovisko DK k zřizování parkovišť
u soukromých provozoven. Členové DK vzali na vědomí skutečnost,
že parkování je možné pouze na soukromých pozemcích provozovatele s tím, že pro krátkodobé zastavení (nástup a výstup osob) je
možné vymezit místo na veřejné komunikaci. Je však na provozovateli (zřizovateli) služeb, aby vypracoval v dostatečném předstihu
návrh na řešení respektující uvedené podmínky a předložil jej DK.
Na závěr byl diskutován záměr na osazení zpomalovacích
prahů na Nepasickém náměstí a „zviditelnění“ dopravních značek na Slavětínské vhodným prořezáním stromů.
Připravil
Jaroslav Losert

Názory členů ZMČ

Poslední šance na zachování
Klánovic podle pamětníka
V KZ 6/08 kolega zastupitel Kubíček popsal svůj pohled na zpracování dokumentace „US – Klánovice sever“. Dovolím si poopravit
některé, podle mne, podstatné skutečnosti. Zadání studie je výsledkem dlouholeté snahy zesnulého starosty Hanzala a týmu pracovníků ÚMČ, kteří měli profesionální zájem na dopracování regulačního plánu Klánovic a stanovení rozumných pravidel zástavby
na hranici Prahy a Středočeského kraje. Teprve když vznikal tlak
okolních obcí (Šestajovice, Zeleneč) na infrastrukturu přilehlých
pražských městských částí, začala být tato otázka akceptována a řešena. V našem případě zmíněnou studií – jde tedy o aktivitu místní
správy, která předvídala problematiku developerských tlaků na kú.
Klánovice a jejich možných následků. Když se zakreslovala hranice
řešeného území do mapy, byl jsem přítomen. Také je třeba zmínit
další skutečnost – území může být sice stabilizované pro určitý druh
zástavby, ale to vůbec neznamená, že se jedná o stavební parcely.
Pozemek, který je stavební parcelou, musí přiléhat k řádné a zasíťované komunikaci, což mnohdy mnohým uniká (anebo se tutlá).
Účelem zadané práce je připravit veškeré podmínky pro možnou
parcelaci, a to nejen geodetické a stavební, ale také připravit podmínky pro občanskou vybavenost území (školní zařízení, zásobování, potraviny, služby, energie, atd.). Není-li toto dopracováno,
může se snadno stát, že nové stavby budou sice pěkné, ale namačkané na sebe, že děti nebudou mít kam chodit do školy, hrát si
(developer klidně dodá seznam požadovaných zařízení, o jejich vytížení se nezmíní) a pro každý rohlík budeme jezdit dlouhou cestu
autem jen proto, že komunikace budou poddimenzované a přecpané. Výtka na pana starostu je, bohužel, uvedena nepřesně. Pan
starosta nekritizuje doc. Turka za analytickou část, ale za to, že nemá
adekvátně zpracovanou syntézu do budoucnosti. Vždyť i v článku,
který zmiňuji, je psáno, že my, občané, bychom měli vědět co a jak
tu potřebujeme! A vzápětí se objevuje požadavek, aby toto zpracoval aparát ÚMČ. Nic proti tomu, stejně podle zásad tvorby takového
dokumentu je veřejné projednání podmínkou nutnou.
S poděkováním Váš
Jaroslav Losert

bezpečnost

Zábavné odpoledne s hasiči
Dne 21. 6. 2008 se od 14 hodin v prostoru okolo Haly starosty
Hanzala uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti, pořádaná Sborem
dobrovolných hasičů Klánovice pod záštitou Městské části Praha –
Klánovice. Dobrovolní hasiči Klánovice uspořádali odpoledne se soutěžemi pro děti různého věku. Z klasických „hasičských“ soutěží to
byl hod hadicí na kuželky a stříkání na plechovky, dále pak kop na
dopravní kužel, hod míčku do terče a přenášení „vajíčka“ ve lžíci.
Kromě soutěží bylo ve spolupráci s Městskou policií hl.m. Prahy
připraveno dopravní hřiště a „proškolení“ malých řidičů s možností
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získání dětského řidičFoto: archiv SDH
ského průkazu. K nahlédnutí byl přistaven autobus
Prevence kriminality MP
Praha.
Odpoledne
zpestřili
svou ukázkou kynologové
z Oddílu psovodů Městské
policie a záchranáři, kteří
předvedli slanění se psem
s hasičské plošiny, zadržení pachatele a výcvik
psů. Po celou dobu akce
všichni přítomní měli možnost prohlédnout si současnou techniku používanou Klánovickými hasiči a byl vystaven i náš
skvost – stříkačka Holeček z roku 1931. Akce se zúčastnili i kolegové
z Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy se žebříkem s košem
AZ 37 na podvozku Mercedes.
Díky krásnému počasí mohlo být odpoledne zakončeno opékáním buřtů, které dětem také zajistili hasiči. Nutno dodat, že na akci
byl poskytnut grant z rozpočtu Městské části Praha – Klánovice
ve výši 6.000 Kč a část nákladů pokryl z vlastních zdrojů Sbor dobrovolných hasičů Klánovice jako samostatná příspěvková organizace.
Bc. Pavel Jaroš, Jednatel SDH

politické události
MS ODS Klánovice chtěla podpořit výstavbu domu chráněného
bydlení a být nápomocna při získání dodatečné dotace na opravu
svršku silnice v Medinské ulici. Za tímto účelem byl starosta Hrabal
pozván na místní sněm a termín setkání byl domluven s měsíčním
předstihem. Pan starosta Hrabal se na tuto dojednanou schůzku
bez omluvy nedostavil.
Ing. Petr Soukup, předseda MS ODS Klánovice

Omluva
Omlouvám se, že jsem na domluvenou schůzku do restaurace
Beseda místo v 19.15 h přišel až v 19.55 h. Okamžitě jsem panu
Soukupovi telefonoval a s ním mluvil, omluvil se a nabídl setkání v
jiném termínu. Omlouvám se, že mi nedošlo, že klánovická ODS
bude ignorovat průběh rozhodujícího utkání našeho národního fotbalového mužstva na mistrovství Evropy s Portugalskem a bude
právě v této době schůzovat. Domníval jsem se, že pan předseda
Soukup operativně termín jednání v této souvislosti posune. Jinak
ponechat termín schůze na 11. 6. 2008 od 19 hodin považuji osobně
za celostátní raritu. Nicméně prosím členy ODS o přijmutí mé
omluvy a věřím, že se dohodneme na vhodném novém termínu naší
schůzky. Děkuji.
Ing. Ladislav Hrabal, CSc., starosta, městská část Praha-Klánovice

z mateřské školy

Ohlédnutí za školním rokem
Od září loňského roku jsme začali pracovat podle nového školního
vzdělávacího programu (je k nahlédnutí v MŠ), který nám dává více příležitostí, možností a volnosti při práci s dětmi. Tento program přináší
nejen modernizaci vyučovacího procesu, ale pro nás i nové možnosti
a formy práce. Hlavní charakteristikou a filosofií našeho školního vzdělávacího programu „Spolu v pohodě i nepohodě“ je zaměření se na mezilidské vztahy. ŠVP je povinným dokumentem pro pedagogy, ale
i ostatní pracovníky školy, představuje informační materiál pro rodiče
i veřejnost. Dává prostor k rozvoji a vzdělávání jednotlivých dětí.
Během celého roku probíhaly různé akce, které jsme pro naše děti
pořádali ve spolupráci se Spolkem přátel MŠ. Mezi nejhezčí patřily vánoční slavnosti, oslava Dne matek a slavnostní loučení s předškoláky.
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Pravidelně 2x do měsíce přijíždí do MŠ divadélko. V měsíci
květnu navštívily děti divadelní představení v pražském Gongu
a v červnu jsme byli na celodenním výletě v ZOO Praha a v Mladé
Boleslavi (tam jely starší děti) v galerii Templ, kde jsme si vyzkoušeli, jaké to bylo v pravěku. Také jsme se, již potřetí, zúčastnili Sportovních her, které jsou pořádány pro všechny pražské mateřinky.
Děti z naší školky měly možnost navštěvovat kroužek angličtiny,
hry na flétnu a výtvarné techniky. Pro všechny děti je každoročně zařazen doplňující program cvičení jógy a půlroční kurz plavání.
V průběhu tohoto roku se nám i díky sponzorským darům od rodičů podařilo částečně realizovat projekt „Ekolístek“. Jedná se o ekologicky chovatelský a pěstitelský kroužek, kde se děti budou učit, jak
se starat o zvířátka a přírodu.
Mimo všechny tyto aktivity škola úzce spolupracuje se zřizovatelem MČ Praha-Klánovice. Tato spolupráce je především v rámci realizace závěrečné III. etapy stavby MŠ. Dále se základní školou - zde
se jedná hlavně o tvořivé dílny, kdy žáci ZŠ docházejí do MŠ a pomáhají dětem při práci. V tomto školním roce to byly dílny vánoční
a velikonoční, kde děti vyráběly drobné dárky a přání. Škola připravuje pro naše děti kulturní představení nebo děti, které chodí posledním rokem do školky (předškoláci) mohou se svými p. učitelkami
navštívit své budoucí kamarády ve „velké“ škole. Také nám školáci pomohli s organizací 3. ročníku sportovních her. Každoročně pro nás
připravuje zábavné odpoledne v lese (plné her a soutěží) turistickoekologický kroužek „Stopa“. Několik let nám umožňuje návštěvu
sbor dobrovolných hasičů. Dětem je předvedena technika, která je
spojena s besedou o práci hasičů. Na základě získaných poznatků
se pak děti snaží výtvarně zachytit, co se dozvěděly. Jejich práce jsou
posílány do výtvarné soutěže. Letos nám byla místní knihovnou
nabídnuta spolupráce formou návštěv, kde se děti mají možnost
seznámit s knížkami, které jsou určeny pro tuto věkovou kategorii.
Věříme, že na tomto základě se prohloubí zájem o knihy.
MŠ ještě spolupracuje s dětským domovem a pedagogickopsychologickou poradnou.
V současné době probíhá v místní knihovně výstava výtvarných
prací našich dětí. Pokud budete mít zájem, běžte se podívat,
všechny obrázky jsou velmi pěkné a rozhodně stojí za zhlédnutí.
Závěrem bych chtěla všem kolegyním, dětem a rodičům popřát
krásné a pohodové prázdniny, plné sluníčka a klidu.
Ilona Grešková

ekologie, příroda

Centrum Kolomazná pec
Dovoluji si Vám představit záměr a činnosti konané v objektu
Kolomazná pec. V současnosti jsme opravili vlhké a plesnivé zdi
sanační omítkou a vymalovali. Nahrubo jsme uklidili kolem objektu
různé odpadky, posekali trávu.
Naším cílem je tu zřídit a provozovat centrum pro různé vzdělávací i zájmové činnosti pro všechny věkové kategorie občanů. Mezi
prvními aktivitami je zázemí „klubovna“ pro sdružení Stopa, založení
knihovny, letecký modelářský kroužek, jednáme o tom, aby zde rovněž byla výtvarná dílna s logopedickým a motorickým zaměřením.
Připravujeme podklady, projekty na vybudování lanového centra
a cyklocentra. Pro tyto projekty budeme usilovat získat finance z různých dotačních grantů vč. evropských fondů.
Závěrem bych chtěl říct, že na těchto zájmových činnostech pracujeme
dobrovolně, velmi si vážíme a jakékoliv pomoci či rady a děkujeme za ně.
Miloš Král

Pocta
Hráči se mračí
Mračí se i nehráči
Na drahou hůl
rozum nestačí
Stromy nepláčí
Stromy vnímají

V jakých myšlenkách
Země se otáčí
Stojí nebo kývají
Čekají rostou
Nejen pro sebe
Proto do nebe
Jan Kvapil, 4. 6. 08 Újezd nad Lesy
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Konzervativní dámy
Sestry Steinovy
…vystoupí již potřetí v KC Beseda
v rámci „Klánovického hudebního léta“ 11. července.
Dvojice svérázných sester Lucie Steinhauserové a Karoliny Kamberské vystupující od přelomu tisíciletí pod názvem Sestry Steinovy
vydala již tři alba. Pocházejí z Děčína, z muzikálně založené rodiny,
a hudbě se věnují již od dětství.
Hrají těžce zařaditelný žánr, v němž je hudba podřízena textu.
Texty, jejichž výhradní autorkou je Karolina Kamberská, balancují
na hraně písně a básně.
Samy sebe nazývají konzervativními dámami – zkrátka mají
rády tradiční způsob života – Kinder, Küche, Kirche. (překl. děti, kuchyně, kostel…)
Přijďte si je „pod kaštany“ nově vyšperkovaného parčíku KC
Beseda 11. července od 19 hod poslechnout i vy….

„……dnes je ale krásně!!“
..tuto větu si jistě řekl každý, kdo v sobotu 14. 6. navštívil vernisáž
výstavy a následný happening stejného jména v KC Beseda. Na venkovním zastřešeném pódiu se během pohodového odpoledne vystřídaly různé kapely – např. Nedělní lidé, Tremolo a další.
Asi největším tahákem bylo vystoupení dětské punkové skupiny „Tři kastróly“, která budila pozornost nejen svým složením
(7 dětí + 3 dospělí), ale zejména vtipnými a osobitými texty.
Mezi účinkujícími se roztomile batolily děti, které měly možnost
malovat na velké kartony různými barvami.
Každý příchozí „malý klánovičák“ měl možnost se tzv. lokalizovat, což v praxi znamenalo, že na prázdný lístek nakreslil svůj
dům a s pomocí rodičů a organizátorů jej posléze umístil na velkou mapu, kterou pořadatelé předem připravili.
Také samotná vernisáž malíře Atilly Gála se rovněž nesla
v duchu dětí, neboť právě ony měly hlavní slovo při jejím zahájení – výstavu „pokřtily“ tak, že dětským šampaňským pana
malíře (nejen symbolicky) polily.
Pro děti se také promítal film, grilovala zelenina, ale to nejdůležitější bylo, že dobrá nálada a pohoda byla cítit doslova
po celé Besedě i v přilehlém parčíku.
Autorem scénáře i režisérem celé akce byl pan Matyáš Nádassy,
jemuž patří obdiv za profesionálně připravenou akci i velký dík
hlavně dětí a jejich rodičů za skvěle prožité odpoledne.
Přejeme vám všem, abyste si větu „dnes je ale krásně „mohli
po celé prázdniny říkat co nejčastěji, a to nejen v souvislosti s počasím. Jak krásný den budeme mít, záleží přeci jen a jen na nás…..
Martina Petráčková

z kultury

Prázdninová výstava
O prázdninách si v KC Beseda budeme moci prohlédnout práce
paní Gabriely Tůmové, české výtvarnice pracující s paličkovanou
krajkou. Tradiční technika bývá používána pro ozdobu deček, ubrusů
a šatů, práce Gabriely Tůmové však ukazuje novou tvář krajky – grafické vyjádření myšlenek. Ve svém umění vytváří nové práce pomocí
staré techniky, její styl bývá označován jako grafická krajka.
Tomáš Ruda

Malý svátek hudby
Zatímco v neděli 8. 6. měl v kalendáři svátek Medard, v klánovickém kostelíku měla svátek hudba. Na koncertu komorní hudby
s mottem Hudební přátelství se představili slečna Magdalena Rysová
se svou flétnou, pan Jan Kvapil, houslista, pan Karel Huth s violoncellem a pan Václav Hálek jako skladatel.
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Úvodem koncertu zaznělo duo pro housle a violoncello G. B.
Cirriho. O tomto skladateli jsem nikde nenašel žádnou zmínku, typ
hudby by ukazoval tak na 17. – 18. století (pozn. red. – dle internetu žil v letech 1724 – 1808).
Flétna slečny Rysové zazněla ve druhé skladbě, sonátě
pro flétnu, housle a violoncello typicky barokního skladatele G. P.
Telemanna. Ve třetí skladbě došlo k podstatné změně ve stylu
hudby, interpreti nám představili skladbu „Cesty“ skladatele V. Hálka,
kterého jsme měli možnost v Klánovicích poznat již dříve. Jde o šestidílný cyklus krátkých programních skladeb zcela v duchu současné
hudby, ale dokonale srozumitelných i pro běžného posluchače.
Obecenstvo odměnilo interprety i skladatele vřelým potleskem a ten
zase interprety zcela netradičním dárkem, zřejmě nějakou konzervou.
Pak nám pan Karel Huth vysvětlil, proč se mottem koncertu stalo hudební přátelství, a uvedl svou vlastní skladbu pro sólovou flétnu „Přátelství s Klánovickým lesem.“ V ní využívá všech méně běžných zvukových možností nástroje a vytváří tak téměř reálný zvukový obraz lesa.
Atmosféru koncertu zklidnilo závěrečné duo pro housle a violoncello Carla Stamitze, do německého prostředí již dokonale zapojeného člena rodiny českých Stamiců, jejichž významný vliv na vývoj hudby bývá označován jako Mannheimská škola. Zajímavé
sólové variace houslí zakončily velmi zdařilý koncert. Posluchači
(mohlo jich být více) byli koncertem opravdu nadšeni a ti, kteří se
z jakýchkoli důvodů na koncert nedostali, nemohou než litovat.
Jsem rád, že jsem mezi ně nepatřil.
Jiří Suchánek

Návštěva rakouského sboru DO-RE-MI
(redakčně kráceno)
Rakouský sbor DO-RE-MI pod vedením sbormistryně Iriny Golubkowé
dorazil k naší klánovické škole ve středu 21. května někdy kolem půlnoci. Náš sbor Claireton Chorale měl za úkol je zde hostit a připravit jim
příjemný pobyt. U školy jsme si rozebrali členy rakouského sboru do našich rodin a odvezli jsme si je domů. Ti, co mají rodiče mluvící německy,
měli výhodu, ovšem někteří z nás to štěstí neměli a museli se do konverzace zapojit sami, nejčastěji se k tomu používala angličtina.
Druhý den ráno jsme s našimi hosty jeli do centra Prahy prohlédnout si památky. Obešli jsme Pražský hrad, Petřín, Karlův Most,
Kampu a mnoho dalších památek. Domů jsme se vrátili asi až kolem 20.hodiny, ale bylo zřejmé, že se to oběma sborům v pražském
centru velice líbilo. Večer jsme strávili společně s Rakušany.
Podobně to bylo i další den, kdy jsme s nimi jeli na Václavské
a Staroměstské náměstí. To jsme se ovšem museli vrátit o něco
dříve, protože jsme večer měli společný koncert v kostele sv.
Ludmily v Horních Počernicích, kde jak náš klánovický, tak rakouský sbor předvedl asi 20 minutový program duchovních písní.
Třetí den jsme museli velmi brzy vstávat, jelikož jsme se chystali
na výlet lodí do ZOO. Nalodili jsme se v přístavu u Palackého mostu
a jeli až do Tróji. V ZOO jsme ukázali dětem z DO-RE-MI nejhezčí
místa, a pak jsme se pomalu vraceli domů, jelikož večer nás čekal opět
koncert. Nejprve zazpívali Rakušané, pak my a nakonec jsme zazpívali společně. Myslíme, že se to oběma sborům povedlo a divákům
se koncert líbil. Jen nás mrzí, že návštěvnost byla velice nízká. Zahledli
jsme jediného oficiálního reprezentanta klánovického zastupitelstva
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pana Ing. Loserta, který dělal fotky, které jsou teď k vidění na naší webové stránce www.claireton-chorale.com. Na večer pro nás byla připravena rozlučková diskotéka v tělocvičně v Besedě, kde jsme se
všichni kolem půl desáté sešli, zatancovali jsme si, společně se zasmáli a ještě víc jsme se sblížili. Škoda jen, že to byl poslední večer.
I když jsme s našimi hosty strávili jen pár dní, tak to bylo skvělých pár dní, se skvělými lidmi. Byli to moc super kamarádi, se kterými jsme zažili spoustu zábavy, a moc se těšíme, až za nimi v říjnu
pojedeme do Rakouska a opět se s nimi shledáme.
Tereza Šulová, Kateřina Dlouhá

Knihovna informuje
V červenci a srpnu 2008 bude naše knihovna otevřena takto:
PO 15 - 19,
ST 13 - 17,
ČT 9 - 13
V čítárně knihovny je instalována výstava výtvarných prací dětí z Mateřské školy v Klánovicích. Ve výpůjční době knihovny se kdokoli
může přijít podívat.
Jitka Frýdmanová, knihovnice

Pasování na čtenáře
To, že děti v poslední době velmi málo čtou, je známo z výsledků
různých výzkumů. A že s tím souvisí další problémy jako chudá
slovní zásoba, horší pravopisné znalosti či nedostatek fantazie vidíme ve škole všichni. Bohužel, různé elektronické přístroje jsou
velmi těžkým konkurentem potištěnému papíru.
Naše místní knihovna přišla s akcí, která snad přiláká ke knihám
alespoň některé děti. Prvňáčci už znají všechna písmena, takže je nejlepší chvíle pokusit se je k četbě přitáhnout. Proto se ve čtvrtek 19. 6.
sešli společně se svými rodiči a učitelkami právě v knihovně, kde byli
pasováni na čtenáře. A bylo to pasování jak se patří, obřad vykonával sám rytíř Knihoslav a pomáhaly mu víly Pohádky. Každé dítě dostalo krásnou knížku a svou vlastní legitimaci do knihovny. Však také
po skončení programu většina dětí zavítala mezi police s knihami a od-

nášela si svou první vypůjčenou pohádku či napínavý příběh.
Děkuji pracovnicím knihovny za spolupráci se školou a za tenhle
dobrý nápad. Doufejme, že děti budou knihovnu navštěvovat celý
život, a i kdyby jich bylo jen několik, měla akce smysl. Takže se těšíme, že rytíř Knihoslav se z Klánovického lesa vynoří každý rok
a knihovně přibudou další nadšení a spokojení čtenáři.

Jolana Fuchsová

Klánovický zpravodaj

7-8

XVII. ročník

Běh naděje
(redakčně kráceno)
24. května jsme připravili ve stejném složení pořadatelů, sponzorů,
příznivců i nových účastníků 9. BĚH NADĚJE (dříve Běh Terryho
Foxe) na podporu boje proti rakovině.
I když ne naší vinou (propagace) účast byla menší než minulé
roky. Jako každý rok nám pomáhala naše policie i hasiči. Ještě před
startem „SLIMÁCI“ pěkně vyhrávali a zpívali, policejní psi se svými
pány předvedli, jak umí poslouchat a chytit záškodníka.
Po startu všech skupin – cca 140 účastníků – a návratu do cíle
čekalo všechny bohaté pohoštění, hry, stolní tenis, atd., to vše díky
našim sponzorům, pořadatelům a řadě pomocníků – dobrovolníků
ze školy, z MÚ i dalším příznivcům běhu. Moderování se ochotně
jako vždy ujal pan ředitel školy PaedDr. Michal Černý.
Všech 9 běhů s námi absolvovala i paní Ečrová, vozíčkářka
z Běchovic, s rodinou, manželem, dětmi, otcem a přítelkyní, která
ji vezla. Peloton cyklistů vedl pan Jiří Suchánek mladší za pomoci
paní Šimčíkové. Pan Jiří Suchánek starší s nimi absolvoval na své
tříkolce alespoň část 10 km trasy.

Terry Fox nám ukázal cestu svojí zkušeností a obětavostí, jak
přispět v boji proti této kruté nemoci, při fyzicky náročném léčení,
k prevenci i záchraně životů.
Naše výzkumná pracoviště, která svými běhy podporujeme, dosáhla
významných výsledků. Také letos byla za úspěšný výsledek oceněna.
Dík všem sponzorům a rodinám i všem, kteří přispěli, jsme
mohli odeslat na výzkum rakoviny 25.166 Kč. Celorepublikové
výsledky všech běhů můžeme zveřejnit až koncem roku, protože
poslední běhy jsou až v říjnu.
Tak tedy opět za rok a doufáme při větší účasti jako obvykle.
Dík za všechny
Helena Kocourková

sport

Fotbalový účet
Klánovické týmy zakončily sezonu 2007/2008. A-mužstvo, které
po podzimu drželo v I.B třídě kontakt se špicí tabulky, zaplulo do klidných vod a v konečném účtování mu náleží 8.místo (ze 14 účastníků). Obnovené B-mužstvo po beznadějné první polovině soutěže
ve III.třídě zabralo, na jaře pilně sbíralo body a v konečné tabulce
obsadilo 11.místo (ze 13 mužstev). Dorostenci to v I.třídě (navíc jako
věkově nejmladší) neměli jednoduché. I přes ohromnou snahu zůstali na chvostu, což se rovná pravděpodobnému sestupu. Starší
žáci ve II.třídě podávali solidní výkony, vyšplhali se na 4. příčku
(ze 12), čímž se zařadili mezi nejlepší mužstva klánovického klubu.
Mladší žáci sice v I.třídě statečně bojovali o udržení, ale po posledním kole zůstali až na sestupovém dně. Starší přípravka Mini 10
se ve II. třídě vytáhla, její 4. místo (mezi 12 účastníky) je nadějným
výsledkem. Mladší přípravka Mini 8 sehrála ve II.třídě několik povedených utkání, v tabulce (11 účastníků) obsadila 7. příčku.
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Všem fotbalistům, trenérům a činovníkům patří poděkování za reprezentaci naší městské části! Více informací najdete na novém webu
FK Klánovice, www.fkklanovice.cz a také na www.fotbalpraha.cz.
Jiří Karban

Trojboj oddílu stolního tenisu 2008
V sobotu 21.června se už pojedenácté konal oddílový trojboj,
který pro sebe pořádáme po skončení stolně tenisové sezóny.
Letošní ročník byl co do počtu závodníků slabší, zúčastnili se ho
Honza Boubelík, Tomáš Kárník, Petr Hanzal, Jirka Dušek, Roman
Hrdlic, Luděk Hájek, Milan Kuba a Honza Pospíšil. Trojboj má 3 disciplíny: časovku jednotlivců na 12,5 km, turnaj ve stolním tenisu jednotlivců a čtyřher a závěrečnou disciplínou jsou šipky.
Start byl v Zelenči v 8:45 hod. a časovku jednotlivců vyhrál jako
loni Honza Boubelík. Trať 12,5 km ujel za 19 min. 32 s, což přepočítáno na průměrnou rychlost činí 38,4 km/hod.
Z časovky jsme se přesunuli do Haly starosty Hanzala, kde
v 10:45 hod. začal oddílový turnaj ve stolním tenisu. Hrály se
dvouhry a čtyřhry systémem každý s každým, na dva vítězné
sety. Letošním vítězem dvouhry se stal Honza Boubelík. Ve čtyřhrách zvítězila dvojice Kárník-Pospíšil.
Pak nás již čekala závěrečná disciplína trojboje – šipky. V letošním
roce zvítězil v šipkách Petr Hanzal, následován Honzou Pospíšilem.
Celkovým vítězem se stal Honza Boubelík se ziskem 25 bodů.
Celkové pořadí:
1. Boubelík 25 bodů
5. Hrdlic 15
2. Hanzal
24
6. Kuba
13
3. Kárník
21
7. Dušek 12
4. Pospíšil 16
8. Hájek
6
Vítěz dostal velký putovní pohár, vítězové jednotlivých disciplín
pak stylové sošky jednotlivých sportů. Vítězové se pak pro svoje
ceny museli potopit na dno bazénu a celkový vítěz naplnil putovní
pohár sektem.
Závěrečné posezení u dobrého jídla s točeným kamarádem
Prazdrojem, s grilovanými specialitami vlastní provenience
a se spoustou dalších gurmánských dobrot pak skvěle, a po zásluze, ukončilo naše celodenní sportovní klání.
Sepsal hlavní rozhodčí trojboje
Jirka Lacman

naši jubilanti
V měsíci červenci se dožívají významného
životního jubilea tito naši spoluobčané:
Olga Baumrukerová
Marta Pošmourná
Vladimír Klomínek
Vladimír Chochola
Jana Tomsová
Josef Špicar
Anna Klikošová
Zdeněk Koucký
Rosalie Řeháková
Jiří Kolátor
Václav Kadlec
V měsíci srpnu se dožívají významného
životního jubilea tito naši spoluobčané:
Anna Bujnová
Jana Holatová
Helena Řeháková
Gert Weinmann
Vilemína Vajgrtová
František Horák
Milena Březinová
Přejeme jim ještě mnoho šťastných let
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“ PARTNER PRO VAŠI STAVBU “

STAVEBNINY KRUTSKÝ

ŠKVORECKÁ 871, ÚVALY 2819 80 193-4, 724 790 791, 602 384 790
www.krutsky.cz e-mail: stavebniny@krutsky.cz
!!! DOPRAVA AUTOMOBILEM MAN S HR ZDARMA !!!
 Cihlový zdící systém POROTHERM, HELUZ SUPERTHERM, přesné tvárnice YTONG, tvárnice H+H, cihly, překlady, PZD,
stropní systém MIAKO, stropní panely HELUZ
 Cement, vápno, multibat, sádra, suché maltové směsi, omítky, štuky, betony, lepidla, sanace, keraštuk
 Střešní tašky KM BETA, KB BLOK, BRAMAC, TONDACH, střešní okna VELUX, latě, fólie, střešní šindel
 Tepelná izolace ORSIL, ISOVER, polystyren, hydroizolace, lepenky, tekuté lepenky
 Fasádní zateplovací systém, omítky, barvy BASF,PRINCE COLOR , PRIMALEX, RELIUS
 Komínový systém SCHIEDEL, stavební chemie HASOFT, DEN BRAVEN – akrylát, silikon, bitumen, PU pěna....
 Hutní materiál, betonářské sítě, žebírková ocel, I a U profily, stropní nosníky, kovové zárubně
 Betonové plotovky KB BLOK, BEST, COLOR BETON, ztracené bednění, ploty, pletivo
 Betonová dlažba, obrubníky, palisády, zahradní architektura BEST – záruka 20 let, COLOR BETON
 SÁDROKARTON – kompletní systém – desky, profily, upevňovací prvky, šrouby atd ….
 Fasádní a vnitřní barvy PRIMALEX, PRINCE COLOR, RELIUS, barvy kov, dřevo, podlahy
 Míchačky, nářadí, žebříky, ochranné pracovní pomůcky, barvy, spojovací materiál atd…..







Tónování omítek a barev BASF, PRINCE COLOR,PRIMALEX, RELIUS na počkání
Rozvoz materiálu automobily 2x MAN s HR , VOLVO s HR, LIAZ s HR – dosah ruky 6-11m
Kamionové dodávky po celé ČR
Kompletní zásobování staveb
Výpočet materiálu pro Vaši stavbu, cenové kalkulace, individuelní cenové nabídky
Montáž střešních oken Velux pro RD zdarma (9% DPH)

!! ZAJÍMAVÉ CENOVÉ AKCE A SLEVY – INFORMACE NA
WWW.KRUTSKY.CZ, NEBO V PRODEJNĚ STAVEBNIN !!

HLEDÁM DŮM NEBO BYT
v Klánovicích pro své klienty.
Nabízím odměnu za doporučení
nemovitosti ve výši 10 % z provize
z prodeje (5-15 tis.Kč).

Volejte 733 149 051

AGELENA

❐ pokládka parket
❐ broušení a lakování parket
dřevěné a laminátové podlahy
❐ pokládka plovoucích podlah
❐ čištění koberců a čalounění
Načešická 1492
Praha 9 - Újezd nad Lesy
e-mai: zidkova@tiscali.cz

tel./fax: 281 971 284
mobil: 603 523 210

DENTÁLNÍ HYGIENA
odborné čištění zubů
Jozefína Martinková, DiS.
Vybíralova 964, Praha 9 (Černý Most)
V areálu budovy ZŠ
tel.: 723 211 783

Rezidence & Wellness
Blatov
hledá pro svou nově otevřenou provozovnu
v Újezdu nad Lesy spolehlivé pracovníky
pro níže uvedené volné pozice:
Recepční, zaměstnanec/zaměstnankyně
provozu, obsluha baru, rehabilitační
sestra, masér/masérka, kosmetička,
manikérka, pedikérka, kadeřnice
Očekávaný nástup: září/říjen 2008
V případě zájmu zašlete Váš profesní
životopis nejlépe s fotografií a uvedením
pozice na e-mail:
dagmar.polakova@kossuth.cz
nebo poštou či osobně na
TopResort, spol. s r.o.,
Starokolínská 307, 190 16 Praha 9,
k rukám Ireně Košutové.
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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 červenec a srpen 2008
Pozvánka na koncerty v parku KC Beseda
Čtvrtek 10. 7. 2008

17.00 VERNISÁŽ výstavy paličkované krajky Gabriely Tůmové pod názvem Dialog

Úvodní slovo Gabriela Achtenová a Marie Černíková,hudební doprovod Jan Kvapil. Výstava potrvá do konce prázdnin.

Pátek

11. 7. 2008

19.30 KONCERT – SESTRY STEINOVY

Jsou to ostré texty, ale není to punk. Jsou to dvě akustické kytary, ale není to folk. Co je to? Karolina Kamberská a Lucie Steinhauserová, Sestry Steinovy.Více na www.sestrysteinovy.cz. Vstupné: 80,- Kč

Pátek

8. 8. 2008

19.00 KONCERT – BLUESKLAN A JEHO HOSTÉ

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, Stevie Ray Vaughan. Hraje v klasickém obsazení kytara, harmonika,
klávesy, basa a bicí.Více na www.bluesklan.cz. Vstupné: 60,-Kč

Pátek

15. 8. 2008

19.30 KONCERT – JINDRA KELÍŠEK HARMONIKÁŘ

Hraje co se mu líbí a zlíbí, rytmy francouzské, balkánské lidové, židovské… Přijďte si poslechnout i zazpívat si pohodové písničky.
Vstupné:dobrovolné

V případě nepřízně počasí budou koncerty přesunuty do prostor KCB
PROVOZ KINA BUDE OPĚT ZAHÁJEN V ZÁŘÍ 2008
Rezervace a ceny vstupenek
•

Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého
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
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.
Změna programu vyhrazena.

076

Poděkování dárcům

Projekt Multimediálního prezentačního,
školícího a kulturně-společenského
centra v Klánovicích podpořila ze svých
zdrojů Evropská unie.

Velice si vážíme pomoci
a podpory, kterou aktivitám
Klánovického fóra poskytuje
ÚMČ Praha Klánovice.

Státní fond České republiky pro podporu
a rozvoj české kinematografie finančně
podpořil projekt technického rozvoje
a modernizace kinosálu v roce 2007.

ÚMČ Praha–Klánovice

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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