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K L Á N O V I C K Ý

Už je to tady…
Milí čtenáři, ve čtvrtek 28. 2. v 15:23 se odehrála skoro neuvěřitelná událost.
Zastupitelstvo hlavního města Prahy definitivně schválilo změnu územního plánu,
která nám zaručuje, že v budoucnu zůstane les lesem a nebude přeměněn v golfový areál. Je to rozhodnutí DEFINITIVNÍ. Konečně si můžeme v klidu z plných
plic vydechnout. Je to rozhodnutí uzavírající skoro osm let trvající občanskoprávní
cyklus, o kterém se možná jednou budou psát rozsáhlé studie.
Kauza se otevřela v květnu roku 2005, kdy na veřejnosti prezentovala budoucí zástupkyně ještě tehdy neznámého investora plán na výstavbu 18 jamkového golfového hřiště. S tímto plánem se na počátku neztotožňovalo především
obyvatelstvo jihozápadní části Klánovic. Časem se připojily prakticky celé Klánovice a to i navzdory tomu, že investor několikrát změnil svůj původní plán.
Klánovice se staly předmětem pozornosti medií, vyměnili se zde starostové
i koalice a v pozadí všeho byla otázka Klánovického lesa. Rok 2013 znamená
proto velký restart. Konečně naši představitelé již nebudou zatahováni do nejrůznějších iniciativ investora, a tak se mohou plně věnovat i jiným, neméně důležitým úkolům v naší obci. Všichni si proto můžeme ulevit, dokonce i Ti, kteří
investorovi fandili, protože konečně skončila (doufejme) doba rozdělení obce
na Losnovce a Mažňákovce, na „Prolesníky“ a „Golfisty“. Budou spokojeny i naše
děti. Mnoho z nich muselo po osm let sledovat, jak se jejich rodiče trápí a volný
čas tráví spíše u právních analýz a environmentálních posudků než s nimi.
Pro změnu územního plánu č. Z1733 hlasovali všichni přítomní, tj. 53 zastupitelů. Už nikdo nebyl proti…
Giuseppe Maiello





CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

Foto: R. Kůla
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Informace z jednání Rady MČ

O čem jednali radní
Rada MČ Praha-Klánovice („RMČ“)
v období od vydání předchozího čísla
KZ zasedala dvakrát, konkrétně
ve dnech 6. a 20. února. Nejbližší jednání je plánováno na středu 6. března.
RMČ projednala připravovaný
rozpočet MČ na rok 2013. V návrhu
určeném pro zasedání ZMČ (27. 2.)
učinila drobnou změnu ve prospěch
Místní knihovny (navýšení o 6 tisíc Kč). Radní také vzali na vědomi
zprávy o hospodaření Masarykovy
základní školy (MZŠ) a Mateřské
školy za rok 2012. Zatímco MZŠ vykázala zisk bezmála 230 tisíc Kč,
MŠ se může pochlubit částkou
98,5 tisíc Kč.
RMČ schválila uzavření smlouvy
na pronájem pozemků (Nové centrum
Klánovic, nádvoří MZŠ) se společností Dobrý trh, s.r.o. , která v Klánovicích organizačně zajišťuje pořádání
Českého farmářského trhu. Jmeno-

Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
mezi zásadní novinky měsíce
února patří projednání změny
územního plánu Zastupitelstvem
hl. m. Prahy, které rozhodlo
o změně ploch určených k rekreaci na lesní plochy. V tomto
čísle se Vám rovněž pokusíme
přinést informace o rozpočtu
městské části a informovat Vás
o činnosti Finančního výboru.
Za správou Klánovic stojí nemalé úsilí lidí, kteří se snaží
za málo peněz udělat co nejvíce
muziky. Co se nám vloni podařilo a co máme v plánu letos, jak
vysoký je letošní rozpočet? Tuto
informaci Vám přinášíme na
straně 4-5.

vaná společnost zaplatí MČ PrahaKlánovice za jeden kalendářní rok
45 tisíc Kč. Trhy se tak mohou konat
celoročně vždy v sobotu od 8 do
12 hodin.
RMČ vyjádřila nesouhlas s prodloužením platnosti povolení k provozu výherních automatů v Herněbaru v ul. Kunčická / Slavětínská.
Důvodem zamítavého stanoviska je
blízkost školských zařízení. Radní
vyjádřili souhlas s bezplatným využíváním informačních vitrín na zastávkách MHD pro o.p.s. Nadosah,
provozovatele Kulturního centra
Nová Beseda. RMČ odsouhlasila vypsání poptávkového řízení na restaurování pamětní desky (připomínka mobilizace 1938) na budově
Masarykovy základní školy.
RMČ se zabývala efektivitou působení komisí v uplynulém období
a v důsledku toho zredukovala počet
poradních orgánů. Zrušila Komisi
školskou a Komisi pro kulturu, sport
a volný čas. Jako platforma pro setkávání a komunikaci představitelů
spolků bude existovat neformální kulturní fórum, první setkání tohoto
druhu svolal starosta na pondělí
4. března. RMČ dále schválila personální změny ve dvou stávajících komisích. Do funkce předsedkyně
Komise pro životní prostředí byla zvo-

lena Zdeňka Bubeníková, nahradila
tak Zorku Starčevičovou, která zůstává členkou komise. Předsedou Komise pro vizi „Senior centrum
v Klánovicích“ se stal Petr Kubíček,
jeho předchůdce Ferdinand Polák byl
na vlastní žádost odvolán. Radní
schválili sloučení Komise pro výstavbu a Komise pro dopravu a bezpečnost, předsedou tohoto poradního
orgánu se stal Václav Švec.
RMČ schválila vypsání poptávkového řízení na tisk Klánovického
zpravodaje (KZ), předloženy mají být
alespoň tři nabídky. Radní se opakovaně zabývali personálním obsazením Redakční rady (RR) KZ. Z funkce
šéfredaktora byl těsnou většinou
(3 hlasy pro) odvolán Luboš Palata,
který je nadále členem RR. Podle
platného Statutu KZ převzal šéfredaktorské kompetence starosta Petr
Soukup. Petičlenná RR byla posléze
doplněna o tři členy (Zorka Starčevičová, Radomír Kůla, Jiří Karban).
RMČ opakovaně pověřila JUDr.
Petra Svobodu k zastupování MČ
Praha-Klánovice ve věci změny
územního plánu (kauza les x golf).
Chcete se dozvědět více?
Zápisy a usnesení z jednání RMČ
najdete na internetu: www.praha-klanovice.cz, sekce „volené orgány“.
Jiří Karban

Z jednání Zastupitelstva
Zasedání klánovického ZMČ se konalo 27. února.
Z projednávaných bodů vyjímáme:
• Zastupitelstvo schválilo předložený
návrh rozpočtu MČ Klánovice na rok
2013 (příjmy 13 869 000 Kč, výdaje
16 869 000 Kč, rozdíl 3 000 000 Kč
hrazen z přebytku hospodaření z minulých let).

S ohledem na to, že další
číslo KZ vychází 5. dubna, již
nyní Vám i jménem všech
svých kolegů přeji příjemné
a radostné prožití velikonočních svátku.

• Rozpočet VHČ byl schválen s těmito parametry:
výnosy 4 236 000 Kč,
náklady 1 909 000 Kč,
zisk 2 327 000 Kč.

Petr Soukup

• ZMČ schválilo podání žádosti o dotaci na zateplení celého objektu Be-

seda (zatím jsme dostali příslib dotace pouze na zateplení „komerční“
části).
• Starosta informoval o jednání
ohledně zamýšlené výstavby na k. ú.
Horních Počernic při hranici s Klánovicemi
• V diskuzi se členové ZMČ i přítomní
občané vrátili k nedávné obměně složení Rady MČ
Podle zápisu z jednání připravil
Tomáš Ruda
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Jak to bylo
Základním historickým argumentem, který měl posílit šance dnes už
prakticky bývalého investora, vždy bylo,
že s golfem v Klánovicích by se obnovila „prvorepubliková tradice“. Přitom je
třeba zamyslet se nad nepříliš známými
fakty: Je zřejmé, že pokud by komunistický režim byl skutečně proti golfu
jako takovému, pak by asi nenechal
v klidu přežít cela léta golfové kluby jako
Líšnice, Mariánské Lázně nebo Karlovy Vary. Problémem bylo to, že klánovický golf udělal zajímavý přemet. V klubu se začali projevovat členové, jimž
s únorem 1948 narostla křídla, dokonce otevřeně požadovali podporu komunistického režimu pro převzetí moci
v klánovickém golfu. Taneček s mocí
však pro ně tehdy skončil špatně. Svůj
golfový oddíl Švermových závodů přivedli tito pokrokáři k likvidaci. Ve stejné
době například golfisté v Karlových Varech, nezasažení ambicemi o vnitřní komunistický převrat, budují nové hřiště
Olšová vrata, v Mariánských Lázních se
v letech 1950 - 1952 dokonce konají
golfová mistrovství.
Golfové hřiště v Klánovicích však nepříznivý osud pronásledoval od samého počátku. Hřiště se začalo budovat až
v době předcházející zániku první československé republiky. Odtržením Sudet po Mnichovské konferenci v září
1938 ztratila republika mistrovská golfová hřiště v Karlových Varech a Mariánských Lázních, a tak v Klánovicích
mohlo poprvé proběhnout „mezinárodní“ mistrovství, ovšem kromě Čechoslováků se zúčastnili pouze němečtí sportovci - demokratický svět je
bojkotoval. Po Heydrichiádě bylo hřiště, jehož budování bylo spojeno se jménem rodiny Ringhofferů (která se ovšem
již od roku 1938 hlásila k německé národnosti a jejíž někteří představitelé se
později stali členy NSDAP), obsazeno
jako lazaret. Hřiště se po válce těšilo
oblibě sportovců, ale začali se zde,
na rozdíl od ostatních golfových klubů,
prosazovat také podporovatelé převratu z února 1948. Zatímco jiné české golfové kluby v tichosti fungovaly dál,
Klánovice ukázaly, že golf pod praporem bojovného komunismu je nesmysl. Ještě ne zcela dokončené hřiště bylo zalesněno a prostory se po necelých dvou dekádách staly opět součástí jedinečné přírodní lokality Klánovického lesa s tisíciletou historií.
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Otázka měsíce

Co říkáte na projednání územní
změny ohledně Klánovického lesa?
Mohli bychom začít slavit, ale na
oslavy je čas.
Nejdřív si připomeňme ty, kteří
nás bohužel během těch osmi let
tvrdé obrany opustili: Hedvika
Vilgusová, Alena Vlnová, Karel
Kinšt, Ludvik Skružný, Jiří Suchánek a mnoho dalších ušlechtilých. Jejich snaha rozhodně
nepřišla nazmar.
Děkujeme všem za upřímné gratulace. Jasná vize, akceschopnost a slušná politika: to je
opravdu vítězství nás všech!
Jagrová-Maiello-Starčevičová
(SZ/Čas na změnu)

Změna ÚP je vyjádření vůle klánovických občanů. Je to dobrá zpráva, že stojí za to bojovat proti větrným mlýnům politických her a že
„Kolibřík“, „Cestovatel“ a další pražští kmotři již netahají pilku. Největší
dík patří občanům, kteří svůj postoj
dali opakovaně najevo. Jsme rádi, že
jsme mohli přispět k tomuto úspěchu
a děkujeme všem zastupitelům za
SPOLUpráci. Velké díky do Újezda
starostovi Roušarovi. Věříme, že
tato tečka za letitou kauzou přinese do Klánovic klidné období.
Za Spolu Pro Klánovice,
J. Martinová, O. Voleš, R. Zoulík

Klánovický les zachráněn
Na zasedání ZHMP byla konečně
schválena změna územního plánu
– převod dosavadních SO2 – pro
golf na LR - lesní pozemky. Schválení bylo jednomyslné napříč politickým spektrem. Překvapivé bylo
hlasování ODS, zřejmě si konečně
uvědomili, že akcemi proti vůli občanů ztrácejí důvěru i hlasy.
Děkuji všem, kteří aktivně pomáhali hrozbu zničení části lesa
odvrátit, i ostatním, kteří nás podporovali.
Boris Procházka,
Občané Klánovic

Mám dobrý pocit, že jsem mohl
přispět ke splnění důležitého slibu
z volebních programů 2006
a 2010. Celý proces se urychlil
poté, kdy TOP 09 vstoupila
do Rady MČ. Jednoznačně nám to
usnadnilo komunikaci s Magistrátem.
Zvláštní poděkování patří náměstkovi primátora Tomášovi Hudečkovi,
který
byl
tahounem
„finálového dění“. Díky všem, kteří
od roku 2005 neztráceli víru, že to
nakonec dobře dopadne.
Jiří Karban
(TOP 09)

Schválení změny územního
plánu Zastupitelstvem hl. m.
Prahy proběhlo jednomyslně.
Za Klánovice na podporu této
změny mimo jiné vystoupil i právník městské části pan JUDr. Petr
Svoboda. Pro schválení změny
se vyslovil i MUDr. Boris Šťastný
(ODS), který byl v minulosti často
označován za politického podporovatele obnovy golfového areálu
v Klánovicích. Jak se zdá, ne
vždy v minulosti jsme měli
správné informace.
Petr Soukup,
ODS

Schválení změny ÚP dle návrhu
Klánovic je jednou z nejlepších
zpráv posledních let. Není to
úspěch jen politických stran, které
ji prosazovaly, ale především
úspěch aktivních občanů. Oni vytvořili patřičný tlak a také rozhodli
v referendu. Volební strany pak jen
splnily svoji povinnost. Jsem jim
všem vděčný. Stejné pocity mám
vůči našim partnerům v radě a zastupitelstvu Klánovic, se kterými
jsme na prosazení změny pracovali. Děkuji.
Petr Kubíček,
Hlas Klánovic/ČSSD

Klánovický zpravodaj

3

Díky pozoruhodnému charakteru
území na rozhraní dvou geomorfologických útvarů v této lokalitě postupně
vznikla přírodní rezervace, poté zde
byl vyhlášen přírodní park (1991)
a v závěru 20. století byla část území
vyhlášena Evropsky významnou oblastí Natura 2000.
V listopadu 2009 jsme v referendu
drtivou většinou potvrdili usnesení Zastupitelstva MČ z roku 2005, že obno-
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va hřiště z let 1938-50 v původní lokalitě na úkor lesa je nevhodný záměr.
Kdyby v Klánovicích nepůsobili
mezi golfisty únoroví radikálové, možná by bylo vše jiné. Kdyby za záměrem
znovuvybudování hřiště vystupovali
jiní aktéři, zřejmě také. Problémy si
však zavinili golfisté sami. Vracet se
dnes k historii jinak než pro poučení je
v případě Klánovic již nesmysl. Referendum, místní radnice i hlasy široké
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veřejnosti, snad jen s výjimkou části
golfistů, jednoznačně říkají, že ani
krátká historie hřiště z období kolem
2. světové války ani společenská potřeba dalšího golfového areálu nemají takovou váhu, aby opravňovaly vydání povolení investorovi kácet Klánovický les.
A tak bylo také 28. 2. 2013 konečně
rozhodnuto.
Zorka Starčevičová, Tomáš Ruda

Téma měsíce – rozpočet městské části - co se nám daří

Radost z práce finančního výboru
Finanční výbor (FV) je dle zákona
kontrolním orgánem zastupitelstva
v ekonomických a finančních otázkách. Provozní dotace z magistrátu
stále klesají (jen pro rok 2013 o více
než milion Kč). Proto se v našich podmínkách věnujeme především intenzivnímu vyhledávání rezerv v nákladech a možných příjmech rozpočtu
Klánovic a příspěvkových organizací
(ZŠ, MŠ), které jsou na rozpočet
přímo navázány. Za dva roky se výbor
sešel již 9 krát. Neschůzujeme. Jednáme vždy krátce (45-60 minut). Vážíme si svého času, který je drahý. Byl
jsem předsedou FV již v minulém volebním období. Ovšem uspokojení
z této práce cítím teprve nyní. Čím to
je? Zásadní změnou je to, že doporučení FV jsou nyní brána vážně
a konstruktivně. My můžeme jenom
doporučovat. Nevykonáváme. Realizace našich doporučení je v rukách
starosty či Rady MČ a samozřejmě
paní tajemnice Horské. A zde je právě
ta klíčová pozitivní změna.
Mimo jednání výboru jsme ve volném čase členů provedli dvě kontroly
efektivity výdajů a příjmů v příspěvkových organizacích. Jenom tímto
provedením kontroly jsme ušetřili MČ
cca 60 000,- Kč, které bychom museli
jinak dát za externí audit. Mimo to
vždy v kontrole navrhujeme oblasti
pro zvýšení příjmů či snížení nákladů.
Největším potenciálním přínosem
byla u ZŠ oblast komerčních pronájmů, kde se podařilo nastavit nový
systém zvýšení cen za komerční pronájmy učeben. Přitom jsme nijak nezatížili kroužky organizované přímo
základní školou. U ostatních skupin

nájemců dochází postupně k narovnání cen pronájmů tak, aby odpovídaly podmínkám na trhu. Zde bych
chtěl poděkovat především panu řediteli ZŠ Černému, který k problému
přistoupil velmi konstruktivně. Při takové změně je totiž nezbytné dát do
souladu vůli zřizovatele - doporučení
FV a rozhodnutí rady/starosty - s odpovědností vedení školy za veškeré
dění. Díky dobré komunikaci „vůle“
zřizovatele a skvělému „přijímači“ na
straně školy se nastavil nový systém,
díky kterému bude možné dosáhnout
dodatečných příjmů až 190 000,-Kč
ročně (max. potenciál pro rok 2014).
Tato částka odpovídá 6 % rozpočtu
školy!! To není málo… Další oblastí,
které se nyní věnujeme, jsou komerční pronájmy v Hale starosty
Hanzala a tělocvičně v Besedě. I zde
jsou rezervy obdobného řádu.
Naše analýzy směřují i do efektivity fungování úřadu a rok 2013 je

prvním rokem, kdy v rozpočtu výrazně klesají náklady na kapitolu
místní správy (úřad). Skutečné šetření však začalo pod taktovkou pana
starosty již vloni. Nyní se úspory už
i plánují pro další roky.
Odborným motorem práce FV
je Ing. Marek Polický (auditor a ekonom). Za tvrdého zastánce rozpočtové kázně považujeme MUDr. Milana Ročně (lékař). Člověkem
s přirozenou empatií ke všemu klánovickému je Ing. Petra Kollerová
a zkušenosti z tvrdého byznysu zastupuje Ing. Martin Peffek (špičkový
manažer). To jsou lidé, se kterými
mám potěšení na půdě FV spolupracovat. Děkuji jim! Díky velmi dobré
spolupráci s panem starostou, členy
rady a paní tajemnicí můžeme mít
oprávněný pocit, že naše dobrovolnická činnost pro obec má smysl.
Ing. Petr Kubíček,
předseda finančního výboru

Rozpočet MČ Praha-Klánovice
Rozpočet Městské části Praha-Klánovice se od roku 2004 zmenšuje.
Letos Klánovice od Magistrátu obdržely provozní dotaci ve výši
10 mil. Kč. Celkově došlo ke snížení
dotací od Magistrátu a od státu
o částku cca 1,7 mil. Kč. Další příjmy
doplnily náš rozpočet na 16,8 mil Kč,
které jsou do jednotlivých výdajových kapitol rozděleny takto:

ZELEŇ
02 – péče o zeleň – 1,85 mil. Kč. Snížení oproti loňskému roku o 480 tis.Kč. Z této
částky jsou hrazeny platy pracovníků zajišťujících úklid, sekání trávy, úklid chod-

níků, drobnou údržbu majetku MČ. Výsadba nových stromů a další odborná
údržba zeleně, pořízení a opravy strojů.
- Z této kapitoly díky dotaci Magistrátu bylo hrazeno odborné ošetření
alejí. V letošním roce usilujeme o to, aby
havarijní stav stromořadí byl zcela odstraněn.

KOMUNIKACE
03 – náklady na opravy a udržování silnic - 1 mil. Kč. Oproti minulému roku je
tato částka snížena o 300 tis. Kč. Z této
kapitoly se hradí opravy komunikací, dopravní značení, zimní údržba komunikací a jiné služby.
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- Vloni MČ nechala vypracovat Generel dopravy v pohybu a Generel dopravy v klidu. Opravila komunikaci Smidarská a část ulice Voňkova. Obnovila
a zřídila nové dopravní značení. Zbudovala nové zastávky MHD. V letošním
roce budeme pokračovat v opravách
a údržbě komunikací, chceme lépe regulovat stav parkování u nádraží.

ŠKOLSTVÍ
04 – školy – 4,1 mil. Kč, z toho pro MŠ
0,95 mil. Kč a pro ZŠ 3,1 mil. Kč. Školy z tohoto příspěvku hradí provozní výdaje. Investiční výdaje jsou hrazeny
mimo tento rozpočet, nejčastěji z dotací od Magistrátu hl.m. Prahy. Oproti roku
2012 je rozpočet snížen o 230 tis. Kč.
- V minulém roce se nám podařilo dokončit poslední etapu dostavby MŠ, instalovat markýzy a provést akustické
úpravy v tělocvičně MŠ. V roce 2012 byla
do ZŠ celkem investována částka více
než 10 mil Kč, byla provedena vestavba
nových učeben, vybudován výtah a nová
kotelna. Hřiště před ZŠ (Smržovská) dostalo nový povrch. Vznikla přípravná třída ZŠ. V letošním roce máme v plánu
dokončit dostavbu ZŠ a dokončit opravy hlavní budovy, ve staré budově vyřešit vlhkost v prostoru šaten.

SOCIÁLNÍ OBLAST
05 – sociální oblast – příspěvek pro seniory
– 50 tis. Kč. I když neradi, tak i v této kapitole jsme byli nuceni přistoupit k úsporným opatřením. Oproti minulým letům již
není ve finančních možnostech MČ přispět
seniorům na ozdravné pobyty.
05 – centrum sociální pomoci – Farní charita Neratovice – 200 tis. Kč. Z této kapitoly
jsou hrazeny sociální služby poskytované
Farní charitou pro klánovické občany.
05 – granty – 200 tis. Kč. I přes výrazný pokles finančních prostředků zastupitelé roz-
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hodli zachovat grantový program a tím podpořit místní organizace v jejich činnosti.

KULTURA
06 – knihovna – 0,5 mil. Kč. V této kapitole je o 230 tis. Kč méně. Knihovna
dosahuje mimořádných výsledků v oblasti mladého čtenáře a naše snaha je
i přes omezené finance kvalitu knihovny zachovat. Toto se nám daří i díky darům od klánovických občanů.
06 – kultura – 2,3 mil. Kč. Zde oproti minulému roku dochází k navýšení rozpočtu z důvodu posunutí finančního vyrovnání za digitalizaci kina v letošním
roce v plánované výši 2 mil. Kč. Tato kapitola zahrnuje i příspěvek MČ na provoz kulturního centra. Věcné dary pro jubilanty a dary pro vítání občánků musely
být v letošním roce z důvodu nedostatku peněz výrazně omezeny.
06 – Klánovický zpravodaj – 200 tis. Kč.
Z této kapitoly jsou hrazeny náklady na vydávání KZ. I zde došlo k omezení výdajů.
- V rámci této kapitoly jsme se podíleli na akcích: Pálení čarodějnic, Klánovické vinobraní a na Rozsvícení vánočního stromu, na těchto akcích se
chceme spolupodílet i letos.

HASIČI
07 - požární ochrana – 220 tis. Kč.
Omezení financí se dotklo i hasičů a to
o částku 100 tis. Kč. Z této kapitoly jsou
hrazeny provozní výdaje jednotky, tj.
zajištění vozů, pohonných hmot, opravy
vozidel, pojištění, nákup výzbroje.
- V minulém roce se za podpory Magistrátu podařila dokončit oprava nově
získaného vozu a nakoupit nové ochranné oděvy.

ÚŘAD A SAMOSPRÁVA
09 – zastupitelé – 0,8 mil. Kč. V této kapitole dochází dlouhodobě ke značným
úsporám. Z této kapitoly je hrazen plat
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starosty a odměna místostarostky. Řadoví zastupitelé a členové rady se zcela zřekli svých odměn.
09 – úřad – 5,1 mil. Kč. I zde došlo ke
snížení rozpočtu o 300 tis. Kč. Z této kapitoly jsou hrazeny platy pracovníků
úřadu, školení, provozní výdaje, telefony a opravy budovy úřadu.
- V loňském roce jsme pokračovali
v trendu hledání úsporných opatření.
V rámci práce úřadu jsme získali grant
na opravu povrchu ve sportovní hale,
provedli opravu KC Beseda. Úřad dohlížel na investice Magistrátu do Klánovic,
které v roce 2012 byly cca 20 mil. Kč.
V letošním roce budeme usilovat o to, aby
pokračovala výstavba nových komunikací, byly opraveny rybníky Na Placinách,
dokončena dostavba čistírny odpadních
vod a přiděleny finanční prostředky na dokončení dostavby základní školy.

OSTATNÍ VÝDAJE
Rozpočet městské části má ještě další
kapitoly v celkovém rozsahu 220 tis. Kč.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ
ČINNOST
Vedle tzv. hlavního rozpočtu je tvořen
rozpočet z vedlejší hospodářské činnosti,
který je tvořen příjmy z pronájmů majetku
(pronájem bytů, nebytů, pozemků, příjem
z inzerce v KZ, příjem z pronájmů z tělocvičen) a výdaji na provoz a opravy tohoto majetku. Naší snahou i loňským
úspěchem bylo zvýšení těchto příjmů
a zároveň vylepšení stavu a provozuschopnosti tohoto majetku. Naším dlouhodobým cílem a snahou je vytvářen
prostor pro dodatečné příjmy městské
části, které by byly použity zejména
na údržbu zeleně, komunikací, školství,
na podporu kultury, sportu a zájmové činnosti a hasičů.
Petr Soukup

Co, kdy, v kolik, kde???
KDY
9. 3.
15. 3.
16. 3.
16. 3.
20. 3.

KDO
Svaz rybářů
MS Klánovice
Mateřské centrum
www.mcsikulka.webz.cz
Mateřské centrum
604 315 231
Základní škola
Mateřská škola
Městská část
Mateřská školka

CO

OD

KDE
Tělocvična Beseda,
Slavětínská
Mateřské centrum,
Ke Znaku
Mateřské centrum,
Ke Znaku

Společenský večer

20

Příjem věci do dětského bazaru

16-19

Burza dětských potřeb a hraček

9-12

Školní ples

20

Tělocvična Beseda,
Slavětínská

Zápis do mateřské školky

14-18

MŠ, V Žáčku 219

Klánovický zpravodaj

3

XXII. ročník

strana

6

Informace Úřadu MČ

Přijímací řízení – MŠ Klánovice
I v tomto roce očekáváme větší zájem o umístění dětí
do MŠ Klánovice, než je její kapacita. Protože se jedná o zařízení, jehož zřizovatelem je městská část a ta má v souladu se zákonem o hlavním městě Praze povinnost poskytovat služby v prvé řadě svým občanům, po dohodě s ředitelem MŠ se upravily podmínky pro přijetí dětí.
V rámci těchto podmínek budou zvýhodněny ty děti, které v Klánovicích nejen mají trvalé bydliště, ale také se zde
fyzicky zdržují. K prokázání trvalého bydliště dítěte postačí potvrzení, které rodičům dítěte vydá na vyžádání Úřad MČ.
K prokázání fyzického bydliště dítěte je třeba podepsat čestné prohlášení. Pravdivost údajů v prohlášení uvedených budou ověřovat příslušníci městské policie. V případě zjištění
rozporu je Úřad MČ povinen nahlásit tyto případy Policii ČR.
K tomuto opatření bylo přistoupeno hlavně na základě
četných stížností klánovických občanů, kteří poukazují na to,
že mnozí obyvatelé sousedních obcí neváhají „papírově“
změnit své trvalé bydliště jen proto, aby se jejich dítě dostalo do klánovické MŠ.
Martina Petráčková, člen Rady MČ

Jubilanti
V březnu oslaví své narozeniny
Miroslava Holadová
Eva Kobsinková
Vlasta Mašindová
Věra Čichová
Ladislav Hrabal

Chcete podpořit Místní knihovnu?
Jiřina Hloušková
Irena Ehrenthalová
Jaroslava Burdová
Jaroslava Ročňová

Všem oslavencům blahopřejeme!!!

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
14. 5. 2013
proběhne na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska) 17:40 – 18:00 hod.
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS) 18:10 – 18:30 hod.
Přimské náměstí (u zastávky MHD) 18:40 – 19:00 hod.
Alena Janoušková, referent ÚMČ

Zájem o služby klánovické Místní knihovny (MK) v posledních letech stoupá. Přibývá čtenářů i výpůjček.
Vzhledem k rozpočtovým limitům však není možné
stoprocentně naplnit očekávání mnohých návštěvníků
knihovny, kteří často vyhledávají žhavé knižní novinky.
Proto je každoročně nutné oslovit širokou veřejnost
a trpělivě hledat sponzory. Pokud se i letos v Klánovicích objeví další lidé, kteří budou chtít touto formou přispět ke zvýšení úrovně nabídky v MK, jsou samozřejmě vítáni. Někdy stačí málo a dějí se zázraky, což
nemusí platit pouze v předvelikonočním období. Za případnou sponzorskou pomoc předem děkujeme!
Jiří Karban

Poplatky za psy
Upozorňujeme, že poplatky za psy se platí do 31. března 2013. Poplatky můžete zaplatit v hotovosti v pokladně Úřadu nebo na účet č. 2000707339/0800, variabilní symbol 1341 a číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno majitele psa a ulici. Výše
poplatků zůstává nezměněna, tj.
za psa v bytě
1.500 Kč,
za druhého psa
2.250 Kč,
za psa v rodinném domě
300 Kč,
za druhého psa
600 Kč,
za psa v držení důchodců
(starobní, invalidní, sirotčí, vdovský)
200 Kč.
placená inzerce
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Svědectví pohlednic
Klánovice na starých pohlednicích.
Knihu s tímto názvem mnozí z vás
zřejmě dostali jako dárek od svých nejbližších. Dílo zdejších patriotů Jindřicha Lukáše a Františka Fischera lze
označit jako kulturní počin roku. Zatímco prvně jmenovaný na sebe vzal
vydavatelské břímě a zpřístupnil část
své sbírky půvabných pohlednic, jeho
kolega přispěl cennými kronikářskými
záznamy. Publikace o rozsahu
119 stran, v precizním grafickém provedení, potěší každého, kdo má zájem
o historii a hledá v ní nejrůznější
souvislosti.
Většina pohlednic dýchá starými
dobrými časy první republiky. Můžete
se vrátit do období, kdy se do Klánovic jezdilo na letní byt anebo jen na víkend za relaxací. Poutavě působí například snímky zmizelých lázní. Z kapitoly „Rudolf Utěšil a jeho lázně“ se

sluší pro zajímavost ocitovat: „Léčivost
vody byla reklamním trikem. Lázně se
původně zamýšlely jako uzavřený objekt, určený pouze pro členy Autoklubu republiky Československé, jehož
byl architekt Utěšil aktivním funkcionářem. Naprostá nerentabilnost na
straně jedné a zájem občanů na druhé straně si vynutily zpřístupnění pro
veřejnost.“ S idylickými obrázky kontrastují depresivní fotografie, na nichž
je zachycen apokalyptický konec lázeňského areálu (1988). Autorský
přešlap časového rámce (původně
vymezeného do poloviny 50. let) lze
v tomto případě nejen tolerovat, ale
i ocenit. Vždyť dospělý čtenář by se
měl připravit na otázky svých děti
a vnoučat, až se ho nad stránkami této
knihy začnou ptát, proč je v Klánovicích něco jinak, než kdysi bývávalo.
Jiří Karban

Dětský karneval v Klánovické Besedě
Druhou únorovou sobotu ožila Klánovická Beseda bujarým veselím. Více
než stovka dětí s rodiči sem zavítala na
tradiční karneval, který pro ně uspořádal Spolek přátel klánovické školky za
finanční podpory ÚMČ Praha-Klánovice. O zábavu se postarali tři veselí klauni, kteří dokázali během krátké chvíle
roztančit nejen děti, ale i několik rodičů.
K vidění zde byly princezny, víly a čarodějky objevili se i různí superhrdinové, kouzelníci, zvířátka a strašidla. Převleků se nezalekli ani někteří dospělí,
což také přispělo ke skvělé atmosféře

celé akce. Maminky ze spolku se postaraly nejen o výzdobu sálu, ale rovněž
o občerstvení v podobě kávy, nápojů
a popcornu. Zájemcům také nabízely
malování na obličej, takže nám masky
tentokrát skutečně hrály všemi barvami. Každé z dětí dostalo na památku
malý dárek, ty šťastnější se pak radovaly z výhry v tombole. Organizátoři byli
velmi potěšeni hojnou účastí (asi o třetinu vyšší než v minulém roce) a s radostí zvou klánovické děti a rodiče na
další akci, kterou bude dubnové Pálení čarodějnic.
Lucie Václavková

Stolní tenis v Klánovicích
Do konce letošní sezony zbývá ještě 6 kol. Po letech „tučných“, kdy několik našich družstev hrálo pravidelně
o postup do vyšších soutěží, se nám
v letošní sezóně už tolik nedaří.
Družstvo 1. třídy trpí nedostatkem
hráčů, družstvo 2. třídy hraje v popředí
tabulky, ale již bez možnosti postupu.
Ve 4. třídě naši bývalí dorostenci odvádějí dobré výkony, táhnou družstvo
a páté místo a dosud získaných
34 bodů je skvělou vizitkou jejich hry.
Velkou radost nám dělají naši žáci,

ať už mladší či starší. Se staršími žáky
jsem se zúčastnil jak kvalifikačního, tak
následně řádného turnaje a musím je
veřejně pochválit. Ve své třídě se umístili na druhém místě ze šesti družstev.
V současné době trénujeme s Jirkou
Duškem celkem 17 dětí a díky podpoře naší MČ můžeme pro mládež zachovat tréninkový proces 3x týdně
po dvou hodinách.
Jiří Lacman,
předseda oddílu a trenér mládeže
(redakčně kráceno)
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Stopa v roce 2012
a na počátku roku 2013
Letos se nám oddíl doslova
omladil, přišlo množství dětí ve věku
osm až deset let. Vypadá to, že činnost je zaujala, pravidelných schůzek se účastní většina členů. Náplní
schůzek jsou opět hry a aktivity zaměřené na poznávání přírody, utužování zdraví v přírodě a na vzájemné toleranci, respektu a úctě
k sobě navzájem.
Na podzim se nám vydařil víkendový pobyt v Opárenském údolí,
výroba krmítek, přivítání Čerta a Mikuláše. Po Vánocích jsme se sešli
na novoročním výšlapu Klánovickým lesem.
S příchodem jara nás čeká
spousta práce v přírodě, čištění studánek, úklid lesa, zkontrolovat stav
naučné stezky, opravit cedule a zařízení na lesním sportovišti. Čeká
nás víkendový výjezd a jednodenní
výlety.
V červnu si děti sečtou stopy
získané za celý rok a vydají se
na tajný výlet. V červenci vyrazíme
na Stopácký tábor. Letos to bude
do Sloupu v Čechách.
Závěrem mi dovolte vyjádřit
poděkování našim hlavním donátorům, bez kterých by naše činnost nemohla být tak bohatá.
Jedná se především o pana Voráčka a jeho Nadaci pro obnovu
a rozvoj, dále získáváme nemalé prostředky na činnost od Městské části
Praha-Klánovice, Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Marie Macháčová
(redakčně kráceno)

Badmintonový turnaj
V sobotu 26.1. 2013 od 9:00 hod.
se uskutečnil badmintonový turnaj
v klánovické hale. Účastnilo se
6 začátečníků a 24 pokročilých.
Hrálo se na dva sety do deseti
bodů. Každý hrál s každým. Horní
tělocvična byla za sítí zaplněna
rodiči (diváky). Po skončení zápasu se sportovcům rozdaly medaile, potítka a sladká tyčinka.
Děkujeme firmě Auto – Kopecký
Peugeot za sponzorování turnaje.
Veronika Vícovská, 5. tř.
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Ze života spolků

Hasiči bilancovali
Dne 1. 2. 2013 proběhla výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Praha-Klánovice (SDH). Ze zprávy starosty SDH pana Václava Musila za rok
2012 vybíráme: sbor má 46 členů, z toho
10 žen a 36 mužů. Členové SDH zapojili Mateřskou i Základní školu do soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kde se
podařilo žákyni MŠ obsadit 3. místo
v Pražském kole. Dále členové SDH reprezentovali Klánovice dne 9. 6. 2012 při
oslavách 85. výročí vzniku SDH Koloděje,
23. 6. 2012 Dne Integrovaného záchranného systému v Dobročovicích,
pomáhali při zajištění Běhu naděje dne
19. 5. 2012 v Klánovicích. 22. 9. 2012
uspořádali hasiči pro širokou veřejnost již
6. Ročník „Zábavného odpoledne s hasiči“, kde si příchozí mohli vyzkoušet disciplíny s hasičskou tématikou. Akce se
zúčastnilo cca 110 dětí s doprovodem.
V roce 2012 připravili nebo se zúčastnili členové SDH Klánovice celkem 61 akcí
při pomoci Městské části, přípravě a pomoci při kulturně společenských akcí

a propagaci Požární ochrany, při odborné přípravě a údržbě výstroje a výzbroje celkem odpracovali 1211 hodin.
Ze zprávy velitele Jednotky SDH pana
Stanislava Husera vybíráme: Jednotka
SDH má 14 členů, v roce 2012 zasahovala
celkem u 14 případů, z toho bylo 8 požárů, 1 pohotovost na zbrojnici, 2x čerpání,
1x likvidace nebezpečného hmyzu,
1x technický zásah u dopravní nehody
a 1x zásah při úniku chlóru. Jednotka zasahovala jak v Klánovicích, tak i byla vyslána do Újezda nad Lesy 2x, na požár
ubytovky na Prahu 8 ul. Pod Plynojemem,
požár skladové haly v Horních Počernicích
ul. Ve Žlíbku, Požár sila v ul. Poděbradské
a požár garáží v ul. Zenklově.
Kromě vlastní zásahové činnosti jednotka také cvičila. Dne 3. 6. 2012 se jednotka účastnila celopražského cvičení
při dálkové dopravě vody od Vltavy
do Lysolají. Dne 29. 9. 2012 proběhlo
cvičení v dýchací technice v bývalém
bunkru u letiště Točná. Poslední cvičení roku 2012 proběhlo 12. 12., kdy byla

vyhlášena evakuace budovy klánovického úřadu s likvidací požáru. Souhrnně
strávili členové Jednotky SDH Klánovice
272 hodin při námětových cvičeních,
u zásahů 242 hodin, při školení 242 hodin, při pomoci Klánovicím 482 hodin, při
opravách a údržbě celkem 1635 hodin.
Co nového v roce 2013
Začátek nového roku u hasičů byl zahájen 27.1.2013 účastí jednotky na výcviku v záchraně osob na ledě. Dne 16.
a 17. 2. 2013 se členové jednotky zúčastnili výcviku práce s motorovou pilou
a rozbrusem.
Informace o činnosti SDH i JSDH
Klánovice můžete získat na
http://www.sdhklanovice.estranky.cz.
Pavel Jaroš

Věnujme se smysluplné práci pro obec

placená inzerce

Zastupitel Kubíček v posledním vydání KZ uveřejnil inzerát s textem o údajném střetu
zájmů v souvislos' s mým členstvím v dozorčím orgánu obecně prospěšné společnos'
NADOSAH, která v Klánovicích pořádá kulturní a vzdělávací pořady.

Zastupitel Kubíček 8m opakovaně zpochybňuje stanovisko legisla7vního odboru
MHMP i názory dalších renomovaných právníků (např. JUDr. Blanky Žáčkové či JUDr. Petra
Svobody), kteří své závěry vyvozují ze zcela konkrétních informací posuzovaného případu. Jejich stanoviska pos7hují danou skutečnost detailně a v dostatečné šíři, aby mohli
konstatovat, že se o střet zájmů nejedná, neboť mně nevznikla žádná výhoda. Stanovisko
JUDr. Petra Svobody je uvedeno v zápisu jednání zastupitelstva MČ ze dne 27. 2. 2013.
Vyzývám zastupitele Kubíčka, aby přestal na mé konto publikovat v 7sku zcela obecné závěry informačně poradenského centra, o které se ve svém textu opírá. Pokud je přesvědčen,
že mé chování je závadné, má využít možnos7 podání podnětu k přestupkovému řízení.
Závěrem vyzývám všechny své kolegy, aby svoji energii a vědomos7 věnovali smysluplné
práci pro Klánovice. Já se o to dva roky snažila s maximálním nasazením. I přes mé odvolání z funkce zástupce starosty, na základě poli7cky vykonstruovaných a nesmyslných
důvodů, budu v této práci pokračovat.
Jana Mar'nová, zastupitelka MČ
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Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA

kreativní svět

PRODEJNA VÝTVARNÝCH POTŘEB

bohatý výběr materiálů k tvoření pro děti i dospělé

výtvarné kurzy podrobnosti na www.mujsikula.cz
fb: Romantika-kreativní svět
Romantika - kreativní svět, Oplanská 2614, vedle Penny

Český Brod

KOMINICTVÍ NĚMEC

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
Zednické, obkladačské a malířské
práce a drobná údržba
v domě i okolo domu.
Jiří Petráček
e-mail: jiripetracek.jp63@gmail.com
tel.: 608 424 222

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.

Pronajmu v Klánovicích byt 3+1.
150 m2, 2x terasa, šatna,
úložné prostor y, popř. garáž ,

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

parkovací místo volné od dubna 2013.
Nájem 16.000,-Kčtel. 602 200 533

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

DÍME VŠE KOLEM DOMU
PROVÁ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD, PŮD
PLOTY
ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ
ZEDNICKÉ PRÁCE

mob. 603 505 987, stavebni-firma@seznam.cz
MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz
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Agelena - Z. Zídková
PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210
e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

SALON JIMMY

Rádi Vás přivítáme v naší
prodejně chovatelských potřeb
V pátém 502, Klánovice
která je otevřena již 2 rokem.
Na malé ploše – velký sor7ment
za skvělé ceny.
Otevírací doba:
Po – Pá 16 – 19h
So
9 – 12h
Tel: 606 489 717, 721 763 987

stříhání, trimování
a celková úprava psů
po dohodě i u vás doma

KAŽDÉ 4. STŘÍHÁNÍ S 50% SLEVOU

Radka Šimáňová
tel.: 739 304 286
radka.simanova@seznam.cz

Staroklánovická 127
Praha 9 - Újezd nad Lesy
(u nádraží) 190 16

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.

STAVEBNÍ PRÁCE
nabízí

ESTAV CB, s.r.o. – menší jihočeská stavební ﬁrma s dlouhou tradicí a zázemím v Praze. Provádíme stavby hrubé
i na klíč, střechy a pergoly včetně stavebních zahradních úprav, půdní vestavby, rekonstrukce a přestavby
objektů, izolace vlhkého zdiva chemickou injektáží, zateplení objektů,
projekční práce a inženýring. Nabízíme dobrou cenu, rychlost a kvalitu.
Reference doložíme.
Volejte 606 63 72 63 nebo pište
harazimk@seznam.cz
www.estav-cb.cz
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placená inzerce

JSEM TAKÉ ČLENEM HLASU KLÁNOVIC, ALE…
(Marie Mikušová)

Jsem členem Hlasu Klánovic stejně jako Ing. Kubíček. O připravovaném návrhu týkajícího se odvolání
Ing. Jany Mar7nové jsme spolu diskutovali. Každý
z nás měl k práci Ing. Mar7nové jiný názor. V prosinci
došlo ke změně v RMČ. Prošel návrh Ing. Kubíčka. Sleduji práci Ing. Mar7nové, a ačkoliv jsem se tehdy
úředně nacházela v tzv. opozici, musím uznat, že udělala jako místostarostka MČ Klánovice kus práce. Proto
:mto prohlašuji, že se distancuji od návrhu Ing. Kubíčka a nesouhlasím s ním. Osobně se řídím anglickým rčením: I prefer to play the ball not the man
(„preferuji řešit problém než napadat pro7vníka“).
Na návrh Ing. Kubíčka došlo též za naši kandidátku ke změně v redakční radě KZ. Náš cíl v RR byl
vydávat č7vý a informační plátek o dění v Klánovicích. Jednoznačně jsme odmítali napadání kohokoliv a odmítali jsme uveřejňovat nepravdy. Je na Vás,
milí čtenáři, ohodno7t, zda se nám tento záměr
podařil. Já se domnívám, že ano a proto můj údiv
nad změnou v RR KZ, která nebyla předem v rámci
Hlasu Klánovic projednána.
Co říct na závěr? Věřím, že v budoucnu uspějí Ti,
kteří budou Klánovice sjednocovat a ne rozdělovat.

BETONOVÉ STĚNY VERSUS CLONY.

Z nepoli7ckých přírodních zákonů vyplývá, že hlavní zdroj
hluku u vlaku je vytvářen kontaktem kola s kolejnicí, tj. při zemi.
Je přitom paradoxem, že přes tento elementární poznatek se
při železnicích stále ještě budují 3 metrové kotvené betonové
stěny až vedle tra8, místo nízkých 0,7 metru vysokých clon
při kolejích, které se navíc jenom pokládají.
Jsou však už evropské země jako Německo, Francie, Finsko,
Švédsko a další, které betonovým opevněním odzvonily.
Už před rokem (7. 1. 2012) se v Mf Dnes objevil článek
„Už žádný beton za okny vlaku. Vysoké pro7hlukové zdi u železnic hyzdí krajinu, vadí hasičům. Hluk přitom může zamezit
jen necelý metr vysoká clona“. Takže svítá naděje, že tato nepoli7cká osvěta pronikne i k nám.
A vypadá to, že nezůstane jen u slov. Mj. letos byla i v ČR zahájena výroba nízkých pro7hlukových clon, a to konkrétně
v nedalekých Čerčanech. Jde přitom o clony, se kterými byly
provedeny úspěšné akus7cké zkoušky, jejich makety jsou obdivovány na konferencích a jsou zahrnuty za ČR v evropské
zprávě UIC. Narůstají u nás řady starostů, kteří si betonovými
stěnami nenechají hyzdit své okolí, konkrétně na Berounsku,
Tetčicích u Brna aj. Konkrétně v Praze mají být letos takovéto
nízké pro7hlukové clony instalovány v Hloubě8ně a v Prokopském údolí.
Bohužel náš pan starosta a jeho rádcové mezi tyto nepatří.
Takže občané, chápavé dě7 školou povinné a všichni, kteří máte
zájem ochránit Klánovický les před plánovanou „betonovou ozdobou“ v rámci rekonstrukce tratě Běchovice-Úvaly, zvažte, zda
zde zapojit svou inicia7vu. Nikdo jiný to za nás nezmění.
Ladislav Hrabal
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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
CENTRUM POJIŠTĚNÍ

A FINANCÍ

JUDr. Jaroslav Hlaváček
specialista pojištění

mobil: 725 190 296
fax:
234 290 090
jaroslav.hlavacek@insia.com

INSIA

INSURANCE INTELLIGENCE
& ASSISTANCE

INSIA a.s.
Vinohradská 151
130 00 Praha 3
Česká republika
www.insia.cz

strana

14

Klánovický zpravodaj

placená inzerce

3

XXII. ročník

strana

15

Klánovický zpravodaj

3

XXII. ročník

strana

16

PROGRAM březen 2013
KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice |
tel: +420 608 418 494 | www.kcnovabeseda.cz
Čt

07. 03.

19:30

SVATBA MEZI CITRÓNY

Snímek oscarové režisérky Susanne Bier vypráví hřejivý a vtipný příběh o tom, že když si myslíme, že je po všem, možná všechno teprve začíná.

Ne 10. 03.
14:00
MALUJEME OSOBNÍ MANDALU
Lektorka: Radka Kudrnová
Na kurz je nutno předem se přihlásit: tel. 774 154 414, e-mail: rybka.radka@seznam.cz, www.rybkaradka.cz nebo v KC Nová Beseda. Vstupné: 350,- Kč.
Ne 10. 03.
16:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Animovaný, rodinný, 80 min.
Mezi medvědem Ernestem a myškou Celestinou vznikne shodou náhod nerozlučné přátelství. Podaří se jim překonat předsudky a spřátelit světy
medvědů a myšek? Francie, 2012, český dabing.
Po

11. 03.

19:30

QUEEN - HUNGARIAN RHAPSODY LIVE IN BUDAPEST '86

Remasterovaná verze v HD rozlišení a s prostorovým zvukem 5.1. 2012, 115 min. Režie: J. Zsombolyai. Hrají: Freddie Mercury, Brian May, Roger
Taylor, John Deacon. Záznam neopakovatelného budapešťského koncertu skupiny QUEEN z roku 1986. Nechybí slavné hity jako Bohemian Rhapsody, Crazy Little Thing Called Love, I Want To Break Free and We Are The Champions.

Út

12. 03.

17:00

POD JEDNOU STŘECHOU

Pod jednou střechou aneb setkání s řediteli klánovických mateřských škol. Cílem akce je seznámit rodiče v době před zápisy k předškolnímu vzdělávání se záměry, nabídkou a specifiky jednotlivých škol a pomoci jim tak při rozhodování, která škola bude pro jejich dítě ta pravá. Akce se zúčastní
zástupci všech čtyř klánovických mateřských škol: MŠ Minisvět U Krtečka - MŠ Smíškov - Lesní MŠ V mechu a kapradí - MŠ Klánovice

St
13. 03.
19:00
REBELOVÉ HABSBURSKÉHO DOMU Přednáší: Bc. Michaela Žáková
Přednáška o osudech tří černých ovcí Habsburků - arcivévodech, kteří se v éře Františka Josefa I. vzdali svého titulu a žili občanským životem
za hranicemi monarchie. Vstupné: 79,- Kč.
Čt
14. 03.
19:30
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Španělsko, USA, 2012. Akční drama, 112 min, české titulky.
Režie: J. A. Bayona. Příběh filmu Nic nás nerozdělí je založen na skutečné události jedné rodiny, která v roce 2004 přežila úder ničivé vlny tsunami
v Indickém oceánu. Hrají: N. Watts, E. McGregor, T. Holland, M. Etura, S. Möhring
Pá

15. 03.

19:00

MAŠKARNÍ VEČER V KAVÁRNĚ KC NOVÁ BESEDA

Akce pro všechny, kteří se nebojí si na sebe obléknout masku. Přijďte si zatancovat a užít maškarní atmosféru.

Ne

17. 03.

14:00

VÝROBA JARNÍ ZÁVĚSNÉ DEKORACE, BARVENÍ VAJÍČEK

Lektorka: Milena Šebíková. Tvořit budeme jednoduchou závěsnou kouli k dekoraci např. okna, z papíru a dalších komponentů.

Ne 17. 03.
16:00
LEGENDÁRNÍ PARTA USA, 2012, Animovaný, dobrodružný, 90 min, český dabing.
Režie: P. Ramsey. Parta superhrdinů musí spojit své síly dohromady, aby porazila zlého ducha Pitche, který přebírá vládu nad světem tím, že v dětských
srdcích vzbuzuje strach. Hrají: Ch. Pine, A. Baldwin, H. Jackman, J. Law, I. Fisher
St

20. 03.

19:30

skupina GASTROJAZZ

Obsazení: Matěj Belko: kytara, zpěv. Viktor Kracik: klávesy. Zdeněk Imramovský: baskytara. Honza Čep: bicí

Čt
21. 03.
19:30
MARTIN A VENUŠE
ČR, 2012. Romantická komedie, 120 min.
Ženy a muži. Jedny jsou z Venuše, druzí z Marsu, společně obývají Zemi, a třebaže jsou jako voda a oheň, musejí a hlavně chtějí spolu žít. Jen to
občas nejde tak lehce, jak by si obě zúčastněné strany představovaly. Režie: J. Chlumský. Hrají: M. Taclík, K. Boková-Lišková, Z. Stivínová ml.,
T. Hanák, T. Chlebovská, T. Matonoha
Ne 24. 03.
14:00
VYROBTE SI VELIKONOČNÍ VĚNEC
Lektorka: Vanesa Wallet Hardi.
Zveme Vás na kurz výroby jarních či velikonočních věnců. Vytvoříte si vkusný věnec na dveře, stůl, okno... Dílna je vhodná pro dospělé, děti od
9 let nebo také menší děti s doprovodem. Na kurz je nutno předem se přihlásit: tel. 777 965 899, e-mail hardi@vanesahardi.com nebo v KC Nová
Beseda. Zároveň proběhne i prodej jarních a velikonočních věnců. vstupné: 360,- Kč za věnec, 160,- Kč za sadu magnetek-vajíček pro děti.
Ne
Po
Po

24. 03.
25. 03.
25. 03.

16:00
10:00
19:30

Divadlo Buchty a loutky - ZLATÁ HUSA Pohádka pro děti od čtyř let.
Délka představení: cca 60 min, bez přestávky. vstupné: jednotné 100,- Kč.

KUŘE NA ŠVESTKÁCH Francie, Německo, Belgie, 2011, české titulky. Drama, 93 min.
Slavný houslový virtuóz přijde o své housle a ne a ne sehnat nové, které by mu vyhovovaly. Rozhodne se proto zemřít a bilancovat svůj život.
A bude to pěkně divoká jízda… Režie: M. Satrapi, V. Paronnaud. Hrají: M. Amalric, G. Farahani, M. de Medeiros, Ch. Mastroianni
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou) nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00 So 15:00-22:00 Ne 14:00-20:00
Děkujeme Městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu koncertů a divadelních představení pro děti i dospělé.
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