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Editorial

Nezapomněli jsme
na lásku k bližnímu
Láska, jako jeden z nejkrásnějších lidských citů, má
mnoho podob. Partnerskou lásku jsme oslavili svátkem
sv. Valentýna, zimní radovánky si užili v hlubokých závějích a společně se sousedy a přáteli hodovali a veselili se
v době masopustu.
Chvála bohu, nezapomněli jsme na lásku k bližnímu
v podobě podpory a pomoci potřebným. Důkazem společného ušlechtilého konání byl benefiční koncert v Klánovicích dne 19. 2. 2010, uspořádaný na pomoc obětem
zemětřesení, strádajícím po živelné katastrofě nebývalého
rozsahu na vzdáleném karibském ostrově Haiti.
Byť nás dělí vzdálenost cca 5 000 km, projevili jsme
občanskou solidaritu zejména s bezbrannými, osiřelými
dětmi, osudově postiženými silným zemětřesením.
Všichni jsme si odnesli z programově pestrého koncertu kvalitní kulturní zážitek v podobě vystoupení již
dnes renomovaného dětského sboru Claireton Chorale
pod vedením nadšené a umělecky úspěšné paní Světlany
Tvrzické, vystoupení žáků ZŠ, ale i profesionálních umělců
zabývajících se vážnou hudbou - Zbyňky Šolcové (harfa),
Jana Kvapila (housle) a Lenky Kvasničkové (klavír).
Nechyběla představení amatérského baletního souboru Arabeska pod vedením Daniely Pokové, rockenrolové
dívčí formace Silueta (trenérka Zuzana Kožíšková), dětských tanečních skupin z MŠ a DD Klánovice a i mladých
nadějných hudebníků ze ZUŠ pod vedením Simony Zpěvákové. Koncert podpořily i dvě skupiny dospělých hudebníků - FOLKlet a Bluesklan.
V přátelském atmosféře nevadilo ani provizorní prostředí sportovní haly, která se na více než dvě hodiny proměnila v kulturní sál.
Děkujeme panu starostovi za podporu celospolečensky významné události, rovněž tak i všem dobrovolníkům
i pracovníkům úřadu za organizační pomoc a paní Šimoně
Maškové, skvělé moderátorce celého představení, která
se zhostila své role obdobně jako profesionál.
A obzvláště, vřelé díky patří Vám, všem dárcům za přispění do veřejné sbírky pro charitativní činnost. S Vaším
přičiněním jsme odevzdali na konto Českého výboru
pro UNICEF, mezinárodní dětské organizaci při OSN,
částku: 28.767,- Kč.
JUDr. Ivana Papežová,
zmocněnkyně Českého výboru pro UNICEF

Slovo starosty

Poděkování
rád bych touto cestou veřejně poděkoval nejprve organizátorům kulturního programu ve prospěch Haiti – duši a režisérce a sbormistryni pí Světlaně Tvrzické za uspořádání
programu, sboru Claireton Chorale a dalším účinkujícím
za jejich výkony, pí JUDr. Ivaně Papežové za organizační
zajištění sbírky pro UNICEF, pravidelným uživatelům Haly
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starosty Hanzala za uvolnění svých, v rozvrhu reservovaných, termínů: TTC Klánovice, vedenému p. Jiřím Lacmanem, p. Vladimíru Chocholovi, p. Janu Klossovi z Úval a FK
Klánovice, o.s. vedenému p. Janem Markem. Zvláštní poděkování si také zaslouží p. učitel Vladimír Sálík, který obětavě spolupracoval s p. Michalem Gajnerem při odklízení
„sněhového nadělení“ právě ze střechy naší Haly.
Je mojí povinností omluvit se zejména našim starším spoluobčanům za organizační nedostatek, absenci vhodného posezení, a ujistil je, že jsme řešení ve spolupráci s Masarykovou základní školou našli. V souvislosti s vydáním Našeho
regionu z 18.2.2010 se omlouvám za neuvedení řady určitě
užitečných informací. Na zpracování jsme měli pouhý týden
a ač jsem se snažil, získané informace nebyly vždy plnohodnotné. Chtěl bych tomu předejít a založit pružnou databázi
podnikatelských a občanských subjektů činných v Klánovicích. Prosím Vás všechny, abyste laskavě dodali na ÚMČ
alespoň základní údaje: název Vaší firmy / organizace • celé
Vaše jméno • předmět Vašeho podnikání / činnosti • poštovní
adresu sídla • případně e-mailovou adresu • kontaktní telefon
• provozní / ordinační hodiny, více není třeba. Umožníte tím
rychlou orientaci a usnadníte žádost o případné doplnění Vašich údajů v případě potřeby. O každé nabídce na presentaci
v tisku Vás budeme informovat. Výše uvedené údaje můžete
předávat na adresu ÚMČ Praha-Klánovice, U Besedy 300,
190 14 Praha 9; nebo lépe elektronicky na: urad@praha-klanovice.cz, případně starosta@praha-klanovice.cz. Všechny
údaje budou v elektronické podobě, se kterou se dnes nejlépe
pracuje. Věřím, že s Vaší pomocí bude možno poskytnout
o Klánovicích plnější a aktuálnější informace. S poděkováním
za Vaše pochopení a pomoc.
Závěrem rád připomenu staré čínské přísloví, které,
podle mne, potřebujeme jako sůl: Mluvením rýži neuvaříš!
Děkuji Vám za Vaše pochopení.
Jaroslav Losert, starosta

Názory zastupitelů

S čím přicházím do Zastupitelstva
Stal jsem se loni v prosinci členem klánovického zastupitelstva jako první náhradník za odstoupivšího
MUDr. Jaroslava Brabence. Ačkoli nejsem v ZMČ nováčkem – v minulosti jsem byl jeho členem již ve třech volebních obdobích – současná situace lze jen těžko srovnávat s čímkoliv z předešlé doby. O tom, jaká atmosféra
v ZMČ panovala, může vypovídat třeba fakt, že ing. Hrabal, po volbách zvolený starostou jasnou převahou šesti
hlasů z devíti, byl po dvou letech ze své funkce poměrem
hlasů 7:2 odvolán. Následně došlo k faktickému ukončení činnosti většiny jím ustavených odborných komisí.
Snad nikdo v Klánovicích nepopře, že voliči v minulých
volbách rozhodovali především podle toho, jak se jednotlivé
strany profilovaly ve sporu o kácení Klánovického lesa kvůli
stavbě golfového areálu. Otázkou může být, jestli takové jednostranné zaměření bylo ideální – rozhodně však, podle
mého názoru, měl být pro členy ZMČ předvolební postoj jejich strany zavazující po celé volební období. Pod silným tlakem ale někteří naši zastupitelé své stanovisko změnili.
Nad tím, proč tak učinili, se můžeme zamýšlet, skutečnou
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pravdu znají jen oni sami. V dané situaci nebyla jiná možnost, než požádat všechny klánovické voliče, aby se v referendu vyjádřili k otázce, jestli zůstávají u svého původního
stanoviska – totiž že náš les se kvůli obnově golfového
hřiště kácet nemá.
Výsledek referenda byl pro mě příjemným překvapením
– nečekal jsem, že volební účast bude tak vysoká (více než
60%), ani že poměr hlasů za zachování lesa proti jeho kácení zůstane od komunálních voleb přes všechny ústrky
i rozkopané ulice v podstatě nezměněný (přibližně 4:1).
S pocitem hrdosti jsem přijal svědectví o tom, že se nepodrobíme hrozbám, ani se nenecháme koupit. Zastánci
golfu – zejména po zveřejnění výsledků – začali referendum
zpochybňovat. Prý od začátku věděli, že se koná v rozporu
s naším právním řádem. Z toho pro mě plyne, že sličné hostesky, které v předvečer referenda v našich ulicích nabízely
ochutnávku vína za příslib podpory golfovému projektu, poslal do Klánovic někdo úplně jiný.
Na prvním zasedání ZMČ, kterého jsem se mohl aktivně zúčastnit, jsem navrhl odvolání JUDr. Duška z funkce
zástupce starosty, protože jsem ho považoval za iniciátora
změny postoje naší radnice. Naopak jsem nepodpořil odvolání Ing. Loserta z místa starosty, zejména proto, že nejsem přesvědčen o tom, jestli je v Zastupitelstvu někdo jiný,
kdo by mohl a chtěl funkci starosty vykonávat lépe. Do příštích komunálních voleb nám zbývá něco přes půl roku. V daném období považuji za nejdůležitější úkol s mandátem
plynoucím z výsledku referenda jednat o budoucnosti golfového záměru se všemi zainteresovanými složkami. Dále
považuji za potřebné obnovit činnost komisí a po „zprovoznění“ kontrolního výboru prověřit některé okolnosti práce našeho Úřadu, které se v minulosti staly předmětem trestního
oznámení. O těchto úkonech chci veřejnost informovat co
nejpodrobněji, jak jen platné právní předpisy umožňují. Bohužel, na úkoly s delším časovým dosahem, které by vyplývaly z původně tolik proklamované Koncepce rozvoje Klánovic, se dostane asi až v příštím volebním období.
Tomáš Ruda

Klánovické pábení
Rekapitulace vábivých faktů. Zápis z jednání Zastupitelstva Městské části Praha-Klánovice dne 23. 6. 2009. Bod
jednání č.12. Stanoviska občanů městské části: Pan Křížek
informoval o tom, že společnost FGRP má připraven účelový příspěvek pro veřejné subjekty v Klánovicích ve výši
1,5 milionu Kč.
Zápis z jednání Zastupitelstva Městské části PrahaKlánovice dne 22. 9. 2009. Bod jednání č. 12. Přijetí finančního daru od společnosti Forest Golf Resort Praha, a.s.
Navržené usnesení po vystoupení předsedy představenstva
FGRP pana Drbala: Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice
I. souhlasí s přijetím daru od obchodní společnosti Forest
Golf Resort Praha a.s. IČ 27409783 se sídlem Praha 1,
Na Příkopě 1047/17, PSČ 11000 ve výši 1 500 000 Kč
s účelovým určením. II.pověřuje starostu MČ podpisem darovacích smluv podle bodu I.
Navazuje Usnesení č. 42/2009 ze dne 22. 9. 2009:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice souhlasí s přijetím daru od obchodní společnosti Forest Golf Resort
Praha, a.s., IČ:, 27409783 se sídlem Praha 1, Na Příkopě
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1047/17, PSČ 11000 ve výši Kč 1,500.000,- Kč s tímto
účelovým určením:
1) 500.000,-Kč – úprava povrchu ulice Blešnovská
v úseku Kuchařská a Axmanova.
2) 500.000,- Kč – pro Dobrovolný hasičský sbor Klánovice.
3) 50.000,- Kč – pro Klánovický dětský sbor Claireton
Chorale.
4) 50.000,- Kč – pro dětský oddíl MS rybářů v Klánovicích.
6) 100.000,- Kč – na pořízení pevně instalovaných laviček
na veřejných prostranstvích v Klánovicích.
7) 150.000,-Kč – na záměr ZŠ pořídit lanové centrum.
8) 150.000,-Kč – na sociální oblast dle rozhodnutí MČ.
Zápis z jednání Zastupitelstva Městské části PrahaKlánovice dne 21.12.2009. Bod jednání č.11. Stanoviska občanů městské části Praha-Klánovice. „Zastupitel Hrabal vyzval starostu, aby v rámci usnesení č. 42/2009 ze dne
22. 9. 2009 ve věci poskytnutí nabídnutého daru od společnosti FGRP zahájil jednání o poskytnutí tohoto daru
ve výši 1,5 mil. Kč pro naši městskou část. Zároveň zastupitel Hrabal vyjádřil zklamáni nad pasivním přístupem pana
starosty v této věci, když během čtvrt roku se o tuto záležitost nezajímal, a žádá v této věci o konkrétní informaci na
příštím jednání ZMČ.“ Když pan starosta po dalším měsíci
zůstával nadále v pasivitě, požádal jsem jej jako zastupitel
znovu e-mailem ze dne 1. 2. a znovu 3. 2. 2010. Teprve
po těchto urgencích, po více než čtyřech měsících, pan starosta začal „konat“. Zastupitelům sdělil, že „4. 2. 2010 odešel dopis na předsedu představenstva FGRP a.s. s připomínkou a žádostí, že je nutné dokončit jednání ohledně
nabídnutého daru jak některým sdružením, tak i MČ.“ Jako
zastupitel Městské části Praha-Klánovice veřejně vyzývám
společnost FGRP, aby svůj slib splnila, nebo sdělila důvod,
proč od uzavření darovací smlouvy odstupuje.
Nedávno jsem se mj. zúčastnil valné hromady klánovických dobrovolných hasičů. Jsou to hoši, kteří poctivě,
ve vlastním čase, vykonávají pro nás úctyhodnou činnost
a často pro nás obětují stovky hodin ve svém volném čase,
a to zdarma. Osobně nedokážu zůstat lhostejný, aby společnost FGRP se k tomuto našemu hasičskému sboru takovouto formou prázdných slibů chovala. Je jen politováníhodné, že někteří zastupitelé, včetně pana starosty, tento
přístup FGRP tolerují. (Proč asi?)
Na závěr ještě jeden fakt, a sice k poslednímu jednání našeho zastupitelstva. V souladu s očekáváním po referendu,
předložil na něm pan zastupitel Karban návrh na odvolání starosty pana Loserta s doložením řady jednoznačných argumentů. Jeho návrh však neprošel, a tak vlastně pan Losert dostal požehnání od zastupitelstva k další úspěšné činnosti
ve funkci starosty pro FGRP. Pro návrh pana Karbana nezvedli
ruku pánové Ruda, Švec, Lukáš, Dušek a Losert. Jinými
slovy smutné poselství třeba také i naší mládeži, učte se nedodržovat slovo, nerespektovat vůli občanů, pak pro těchto pět
zastupitelů budete idolem na starostu v Klánovicích. A tak záhy
po našem úspěšném referendu to vypadá, že FGRP ušetří
halasně slíbených 1,5 milionu Kč a jejich starosta zůstává
ve funkci. Svoji přízeň FGRP potvrdil pan starosta Losert
i na posledním zasedání zastupitelstva, kdy v rozporu s výsledky referenda nepodpořil usnesení na zachování celistvosti
Klánovického lesa. A jaký postoj zaujme naše MČ k současnému požadavku FGRP na pokácení 10 ks dubu letního, 4 ks
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břízy bělokoré a 8 ks smrku ztepilého na pozemku parc.č.
1103/7 v ul. Axmanova, kat.ú. Klánovice? FGRP jistě očekává,
že jejich pánové starosta Losert a tajemník Dušek svou vstřícnost opět prokáží. V této situaci vyjadřuji úctu všem, kteří k tomuto všemu nedokáží mlčet, protože mlčet znamená souhlasit. A tak pane Procházko, pane Štullere, pane Jarolíme,
pane Roušare a další, díky, že stále neztrácíte iniciativu.
Ladislav Hrabal, zastupitel MČ Praha-Klánovice,
17. 2. 2010

„Zasvěcení“ komentátoři
V minulém KZ vyšly v rubrice „polemiky“ také články autorů Vladimíra Štullera a Ing. Borise Procházky, komentující
jim už vlastním způsobem aktuální dění v zastupitelstvu.
Oba tito pánové, zjevně zklamáni z toho, že jejich politický
oblíbenec se nevrátil zpět na starostovské křeslo, se pustili
opět i do zcela subjektivních a od reality velmi odtržených
tvrzení, úvah a hodnocení. Pan Štuller se pokouší tvrdit, že
jsem „přehlížel občany“ a svou funkci bral „jako úřad, který
přináší určité finanční výhody“. Tyto výroky považuji po jedenácti letech práce pro Klánovice za opravdu jemně řečeno směšné. Pan Procházka mne pro změnu považuje mj.
„za hlavního iniciátora rozmíšek v zastupitelstvu“. To už
vážně připomíná předlistopadové kádrování z pera uličního důvěrníka. Označovat loňské odvolání ing. Hrabala
z funkce starosty sedmi zastupiteli z devíti ve veřejném hlasování za „ostudný puč proti panu Hrabalovi“ je pak už doslova komické. Oba pánové by zjevně rádi sami sebe pasovali do rolí jakýchsi morálních soudců a bez opravdové
a podrobné znalosti věci se snažili tendenčně ovlivňovat veřejné mínění. Klánovice podle nich zřejmě nemají žádné jiné
problémy než spor golf vs. les (ve kterém však ve skutečnosti hrají po změně postoje Lesů ČR, s.p., zcela marginální
roli) a zastupitelé se snad ani nemají ničím jiným zabývat.
Pánové, přečtěte si znovu a lépe volební programy a zejména ten vítězný, je tam spousta jiných priorit, jejichž plnění
nebylo dosud ani zahájeno.
V souvislosti s četnými veřejnými projevy této autorské
dvojice se však nabízí ještě jiná otázka. Co víme o schopnostech, jednání či morálním profilu těchto dvou pánů?
Co konkrétního a hmatatelného tito dva pilní přispěvatelé
vykonali pro Klánovice a jejich občany, čeho v životě dosáhli,
jak dlouho tu žijí, nebo copak asi dělali a jakpak jednali
v době nesvobody - totality? Když už tolik zásobují KZ svými
kontroverzními názory a snaží se vehementně zasahovat
do komunální politiky, nechtěli by snad zkusit kandidovat v říjnových komunálních volbách, aby si prošli ohněm předvolebního boje, kde se může ledacos objevit? Byl bych velmi
zvědav, jakou by asi dostali důvěru od spoluobčanů a případně co by poté předvedli a dokázali v zastupitelstvu…
JUDr. David Dušek

Klánovické střípky

Pár jednotných kroků
k novému podchodu (NP)
V poslední době došlo k několika velmi důležitým
posunům při řešení problému Podchod, z nichž vybírám
ty základní:
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I. ZMČ Klánovice odhlasovalo podporu 5 základních požadavků na NP, které formulovala Odborná komise NP
(OKNP). Jsou to:
1. kompletně nová technologie výstavby NP
2. v rámci NP realizace cyklopodjezdu
3. náhrada výtahů bezbariérovými rampami s vhodným
zastřešením
4. využití stávajícího podchodu pro přístup na nástupiště
po dobu stavby NP, pokud tento bude realizován v poloze mimo stávající podchod
5. protihlukové stěny s ohledem na funkčnost i urbanistiku
II. ZMČ Újezd odhlasovalo nesouhlas s formou rekonstrukce podchodu.
III. Obec Šestajovice vyjádřila oficielní podporu variantě
NP s 5 základními Požadavky a k podpoře varianty NP
se připojila i MČ Koloděje a také například politické organizace (ODS, KDU, SD …)
IV. OKNP formulovala připomínky k rozběhu EIA pro Koridor / Podchod. V odborné argumentaci se opět objevuje
nutnost splnění 5 požadavků i z hlediska ekologie. Tyto připomínky podpořilo vedení MČ Klánovice, Újezd a další
k tomu vázané organizace (např. ČSOP, OS Za les, aj.).
Následující jednání s investorem rozhodně nebudou jednoduchá, nicméně jednotný postoj spádových
obcí výrazně zvyšuje naději na prosazení varianty plnohodnotné pro jejich občany. Tato varianta není ani
levnější, ani jednodušší, ani pohodlnější pro investora
ani pro všechny zúčastněné. Bude možná nutná i širší
odborná (stavebně technická i ekonomická), kontaktní
i jiná podpůrná aktivita ….
Zdeněk Trojan, člen OKNP

Velikonoční jarmark – a jaro
je již tady …
Přijďte přivítat jaro 28.3. od 13.00 hod. do parku KC
Beseda. Kromě tradičních stánků bude připraven bohatý
doprovodný program pro děti i dospělé návštěvníky.
KRŮTÍ HODY a soutěž o NEJCHUTNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ NÁDIVKU.
Ochutnávka různých druhů krůtího masa a krůtích
specialit - možnost na místě koupit či objednat.
Velikonoční a jarní aranžmá, bylinky a květiny přímo
od zahradníka, velikonoční perníčky, výrobky z krejčovského ateliéru Kučera z Lázní Toušeň, pomlázky a tradiční
jarní osení, keramika, ukázka netradiční výroby kraslic
a tradičně - jehňátka
Doprovodný program: Vystoupení folklórní skupiny
14.00 – 16.00 VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
16.00 – DIVADLO KOŇMO - KOUZELNÝ HRNEC
„… ve staré chalupě nad řekou Metují žil hrnčíř Jíra.
Vyráběl hrnečky, hrnky a hrnce a jeho žena Marjánka je
chodila prodávat na trh." Pohádka s kreslením, zpíváním, počítáním a vařením pro děti od 3 let.
I. ročník soutěže
„O NEJCHUTNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ NÁDIVKU“
28.3. - 11.00 - 13.00 přineste své výborné velikonoční nádivky
k ochutnání do KC Beseda, odborná porota vybere první tři
nejchutnější. Výherci budou odměněni věcnými cenami.
15.00 – vyhlášení a odměnění vítězů.
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Třikrát pozor
1. KLÁNOVICKÁ POMLÁZKA
Kdy: Velikonoční pondělí 5.4.2010 od 14 hodin.
Kde: na klánovickém koupališti.
Vstupné: dobrovolné.
Občerstvení: zdarma i za peníze.
PROGRAM (vše zdarma):
1/ Dobrodružné hledání vajíček.
2/ Zábavná vystoupení.
3/ Řada napínavých soutěží pro děti i dospělé.
4/ Zábava a amatérský sport pro všechny.
5/ Souběžně s ostatním programem bude od 15 do 16 hodin
probíhat diskusní fórum na klánovická témata.
Co vás čeká? Příjemné a nezapomenutelné zážitky
pro Vás i Vaše děti.
Kdo tam bude? Všichni občané Klánovic, kteří se chtějí
bavit, kteří chtějí, aby se radovaly i jejich děti, a všichni ti,
kteří se zajímají o budoucnost Klánovic a okolí.
Co s sebou ? Dobrou náladu a pěkné počasí.
Pořádá: HLAS KLÁNOVIC

Nové webové stánky
o Klánovicích
V lednu jsme uvedli do provozu nové webové stránky
www.odsklanovice.cz, na kterých najdete nejen informace
o činnosti klánovické ODS, ale především novinky týkající se
dění v Klánovicích, kalendář akcí a užitečné odkazy. Věříme,
že se tyto stránky pro vás stanou příjemným a užitečným
zdrojem informací a pomohou vám orientovat se v aktuálních klánovických tématech – najdete zde mj. celý text architektonické studie Klánovice-sever či termín zápisu do mateřské školky. Budeme rádi za veškeré vaše připomínky
a nápady na vylepšení podoby webových stránek nebo
za jiné podněty ke zlepšení naší činnosti. Vzkazy můžete posílat přímo z webových stránek, napsat e-mailem nebo nám
je zatelefonovat. Doufáme, že vás naše nové webové
stránky zaujmou a budou vám dobrým pomocníkem.
Ferdinand Polák, MS ODS Klánovice

Mateřské centrum v nejbližší
době připravuje
Řada akcí se v MC pravidelně opakuje. Každý rok se
tu koná ve spolupráci s ÚMČ Praha–Klánovice Vítání občánků Klánovic. Letošní plánujeme na neděli 18.4. 2010
v MC za přítomnosti pana starosty. Vždy děti z kroužků
zazpívají nebo recitují a od sponzorů mamky obdrží dárečky. Také tuto událost si mohou nechat zdokumentovat
profesionálním fotografem.
Ve dnech 26.- 27. 3. proběhne Burza hraček, knih
a dětských potřeb.V měsíci dubnu proběhne zápis do MC
Školičky Šikulky na škol. rok 2010/11.
9. května odpoledne plánujeme Den matek – přijďte
pobejt aneb Den otevřených dveří v MC Klánovice. Kromě
toho, že můžete shlédnout ukázky z kroužků MC, bude
také připraveno divadélko pro děti, malá výtvarná dílnička,
možnost prohlídky kroniky MC atp.
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Poslední víkend v květnu plánujeme pobytovou akci
pro děti (3 – 10 leté) Pohádkový víkend s putováním
po lese za pohádkovými bytostmi, plněním úkolů, táborákem.
1.června oslavíme Den dětí na pobočce v Šestajovicích, který bude opět spojen s Dnem otevřených dveří
a také s pohádkou a s dárky pro děti.
Od 18. – 27. 6. vyjíždějí rodiny na výlet do Itálie
k moři. Tak nám držte palce, ať nám vyjde počasí.
Dále připravujeme Víkend pro maminky s břišními
tanci a relaxací. Ale stop…Ještě také přednášky a besedy
na téma zdraví, psychologie, sociální služby. Ale stop…
Kdo má zájem mít další informace, sledujte
www.mcsikulka.webz.cz, volejte na tel. 604 315 231,
sledujte vývěsku u ZŠ (MHD zastávka) nebo rovnou navštivte MC Klánovice v ulici Ke Znaku. Těšíme se
na všechny. Stále hledáme aktivní a šikovné maminky,
které by se rády zapojily mezi nás. Více hlav – více dobrých nápadů. Aktivní mamky se mohou sejít vždy první
čtvrtek v měsíci v 16 hodin. Ještě váháte?
Za MC Dlasková Jitka 604 315 231

Klánovičtí hasiči bilancovali
Začátkem února se sešel Sbor dobrovolných hasičů,
aby na výroční valné hromadě zhodnotil činnost a výsledky své práce za uplynulý rok 2009.
Sbor má zaregistrovaných celkem 48 členů, z toho
15 členů je zařazeno ve výjezdové jednotce. Letošní rok
je rokem volebním, a proto bylo na dalších 5 let zvoleno
nové vedení sboru. V březnu jsme po několikaleté odmlce
uspořádali společně s rybáři ples.
A nyní již k vlastní činnosti.
V rámci celostátní soutěže „PO očima dětí“ jsme pro
děti z Mateřské a Masarykovy základní školy uspořádali
besedy s prohlídkou naší techniky a hasičské zbrojnice.
V samotné soutěži v městském kole ve své kategorii Literární práce se umístily Veronika Pytlíková a Karolína Marešová na 1. místě a Lucie Ťukalová na 3. místě.Také
jsme dětem v Dolních Počernicích předvedli naši hasičskou cisternu a navštívili v Újezdě nad Lesy MŠ Rohožník, kde si děti vyzkoušely za spoluúčasti hasičů evakuaci
své školy. V září jsme uspořádali 2. ročník „Zábavného odpoledne s hasiči“ pro děti u Haly starosty Hanzala.
Tato akce se konala pod patronací MČ a byl na ni poskytnut grant. V květnu a říjnu to byly čestné stráže s řeckými ohni u pomníku padlých při oslavách státních svátků
a dále již tradiční pořadatelská pomoc při organizaci „Běhu

Klánovický zpravodaj

3

XIX. ročník

naděje“. Začátkem září jsme navštívili SDH v Dubči, který
slavil 130 let svého založení, a prezentovali jsme tam
naši historickou stříkačku fy. Holeček z roku 1931.
Jednotka SDH se schází pravidelně každý týden v sobotu. Její členové si zdokonalovali své vědomosti a znalosti na školeních o dýchací technice, práci s motorovou
pilou a první pomoci. Dále se podíleli na údržbě zbrojnice,
techniky, výzbroje a výstroje.
Jednotka v roce 2009 zasahovala celkem 11x při požárech a technických výjezdech:
Požáry: les na Štramberku (opakovaně) 2x + dohlídka
a požár chatky v Újezdě nad Lesy.
Technické výjezdy: čerpání vody ze zatopených garáží
v Újezdě nad Lesy a v Klánovicích v Černilovské ulici, likvidace havarijního stromu 2x, likvidace padlého stromu –
2x, provzdušňování chovného rybníka v Újezdě nad Lesy.
Členové jednotky také vykonali požární dohled při pálení
čarodějnic na Přimském náměstí, pomáhali při výlovu
rybníka na Placinách (čerpání vody) a dopravovali vodu
do areálu MP útvar psovodi. Spolu s SDH Dubeč asistovali při pálení větví ve Smidarské.
Celkem bylo odpracováno na údržbě hasičské techniky, výzbroje a výstroje 610 hod, při pomoci obci 314 hod. Přičtemeli další akce, bylo odpracováno celkem více než 1.500 hod.
V těchto aktivitách nejsou zahrnuty akce jednotky,
představující další stovky hodin. Všechny tyto práce byly
vykonány bez jakékoli finanční náhrady nebo odměny.
11.září 2010 bude sbor slavit 80. výročí založení dobrovolných hasičů v Klánovicích, a proto vás již nyní na tyto
oslavy co nejsrdečněji zveme.
Na závěr chci připomenout, že „hasiččina“ je činnost,
která se nedělá pro zábavu ani sportovní vyžití, ale většina
členů ji bere jako svoje poslání, které navíc vykonává
ve svém osobním volnu.
SDH Klánovice, foto archiv SDH

Proč a jak správně třídit odpad
Zdá se, že v naší moderní době by mělo být třídění odpadů naprostou samozřejmostí. Bohužel, není. Česká republika se sice ve třídění odpadů řadí na přední místa, ale
podívejme se do našich odpadkových košů – není možno
ještě něco zlepšit? Jsme lidé nového tisíciletí. V našem vysoce evolučním období žijeme život s minimálním úsilím.
Je pro nás tedy naprostou samozřejmostí sednout
do auta, vzít si nákupní košík a bez rozmýšlení do něj dávat zboží, které v dnešní době bývá velmi pečlivě zabalené, obalené, chráněné apod. S podobnou samozřejmostí si u pokladny vezmeme několik igelitek zdarma,
které zpola naplníme naším nákupem a pár tašek si pro jistotu přibalíme s sebou. Kdo by vozil tašky z domova, když
tohle je tak snadné. Doma vybalíme své nákupy, odstraníme obaly, kterých zbude jedna plná igelitka, a ve většině
případů ji vhodíme do směsného odpadkového koše.
Pokud jste se skrze tyto litanie dostali až sem, možná patříte mezi tu menšinu, která uvažuje odpovědněji.
Snad každý z nás si vybaví barevné kontejnery, které
potkává cestou domů. V naší obci je naleznete „na každém
rohu“. Už méně lidí dokáže určit, která barva slouží
ke sběru jaké suroviny. Ale ani to není potřeba. Vhodné je
zabývat se tříděním už doma. Nemusíte si kupovat barevné
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koše, stačí si připravit tři krabice nebo tašky, do kterých budete třídit rovnou. Těžko budete zápasit s jednou objemnou
taškou na ulici a obíhat kontejnery. Co kam patří, je na každém z nich velmi dobře napsáno a znázorněno. Neopomíjejme však tyto informace. Odpad, který do kontejneru
nepatří, může často celý obsah znehodnotit, znemožnit vytřídění na třídící lince, a tím celý proces zmařit.
Nejlepší způsob, jak naše skládky nerozšiřovat, je
přemýšlet již při nakupování. Proč podporovat výrobce,
kteří prodávají extra zabalený produkt, když si ho můžeme
koupit i bez zbytečného obalu?
Dalším prospěšným pomocníkem jsou víceméně
známá hesla: REduce, REuse, Recycle.
REduce – znamená snížení spotřeby všeho, co používáte.
Nemusíte se chovat jako Robinson na opuštěném ostrově
ani se odstěhovat na samotu, stačí se chovat uvážlivěji.
REuse – znovu použij! Ať už se jedná o onu tašku z obchodu či o kelímek na večírku, který můžete naplnit znovu
a znovu.
REcycle – prostě a jednoduše: třiďte řádně odpad.
Třídění odpadu nebolí. Lidé si většinou pro své pohodlí najdou vždy nějakou výmluvu, proto nebuďme lhostejní a investujme do naší budoucnosti!
Zajímá-li Vás toto téma, na stránkách www.odsklanovice.cz se můžete dočíst více.
Lucie Smataníková, ODS Klánovice

Co nového u hasičů?
Koncem minulého roku bylo pokračováno v opravě nástavby naší tatry. Z dotace, poskytnuté Magistrátem hl.m.
Prahy ve výši 100.000,-Kč, bylo upraveno ovládání nástavby
a přidány nové úložné prostory za kabinou. Díky této úpravě
bylo možno i Tatru doplnit dýchacími přístroji včetně náhradních lahví, uložit motorovou pilu a lépe poskládat výzbroj.
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Další část dotace byla použita na nákup náhradních
lahví k dýchacím přístrojům Dräger, které má jednotka
ve výstroji od loňského roku.
Výjezdy jednotky
Ač byl konec roku a začátek nového roku klidný, byla
jednotka dne 28.1.2010 v 17.16 vyzvána operačním střediskem k výjezdu – požáru stavební buňky v ulici K Vilkám,
Praha 10. V průběhu jízdy k zásahu byla jednotka OPISem
vrácena zpět na základnu.
SDH Klánovice, foto archiv SDH

Polemiky

Vážení spoluobčané
Po každém přečtení KZ sem si slibovala, že také něco
napíši. Až nyní, kdy několik článků v čísle 1-2 mě donutilo
se ozvat. Stále stejní dopisovatelé dští nenávist na druhé –
na starostu, na zastupitele, na golf, na ODS atd. Kam se poděla soudržnost Klánovic, kdy obyvatelé táhli za jeden provaz a pracovali společně pro rozvoj Klánovic? Klánovice –
to byl kdysi pojem. Od loňského roku jedna skupina lidí je zásadně proti golfu a zasazuje se o tzv. ochranu klánovického
lesa, jakoby ti druzí chtěli klánovický les ohrožovat. Já v Klánovicích žiji s jedním přerušením od r. 1934 a s rodiči resp.
s maminkou pí Rudyšovou jsme pro Klánovice chtěly vždy
to nejlepší. Les, který se táhne od školy k Úvalům, přece nikdo neohrožuje, přesto Státní lesy kácejí jeden úsek za druhým. To nikomu nevadí? Druhá část lesa, která se táhne
k Běchovicím- tam je to jiné. Chodím od ledna denně běžkovat a vidím, v jakém stavu je tento les. Nechceme přece
vytvořit prales, ale chceme, aby se tam dalo procházet bez
ohrožení,aniž bychom si zlámali nohy. A když někdo chce
les zvelebit, postarat se o páchnoucí čističku a poskytnout
lidem příjemnou procházku naším lesem, to je špatné?
Jako členka ODS a členka Klubu invalidů mám zájem o každou akci, která zvelebí Klánovice.
Mirku Jarolíme, můj spolužáku, proč píšeš ve svém článku
2x „golfová ODS“? My v našem programu nikdy výstavbu golfu
neměli! Golf Club poskytnul pro seniory místnost s pohoštěním k výroční schůzi a to zdarma, zatímco za tělocvičnu v Besedě musíme platit. Ušetřené peníze jsou věnovány opět seniorům na nějaký pěkný výlet. Chtěla bych věřit, že nenávist,
uražená ješitnost a domnělé křivdy budou v budoucnu zapomenuty a klánovičtí občané si v příštím čísle KZ přečtou jen
pozitivní články bez zbytečných invektiv. Co takhle se věnovat
důležitějším tématům, jako např. řešení projektu Klánovice –
sever nebo parkovišti a podchodu u nádraží?
Ráda bych připomenula pěkné heslo amerického prezidenta Kennedyho a trochu ho pozměnila: „Neptejte se, co
mohou Klánovice udělat pro vás, ale co vy můžete vykonat
pro Klánovice“.
Hana Kutzendörferová

Klánovické veletoče
Po prosincovém zasedání zastupitelstva Klánovic
v loňském roce začaly diskuze o nutnosti urychlené výměny starosty Klánovic a tajemníka klánovického úřadu.
Vypjatá situace v Klánovicích v posledních letech nutně
vede, vedle požadavku na zjednání urychlené nápravy
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dosavadních chyb, i k volání po osobní zodpovědnosti.
Patřím mezi občany, kteří od začátku konfliktu, vzniklého
ze záměru vybudovat v Klánovickém lese golfové hřiště, stáli
na straně lesa. Do komunálních voleb zbývá něco málo
přes půl roku. Nebylo by tedy moudré kvůli kauze golfu
zcela přehlížet ostatní potřeby a problémy Klánovic, jako
jsou např. nárůst dopravy, neupravené povrchy místních
komunikací, žalostný stav nádraží včetně podchodu a parkování, nová zástavba atd. Současná rozhodnutí je proto
nutné velmi uvážlivě volit tak, aby prospěla především klánovickým občanům. Prvořadým zájmem všech občanů Klánovic by měla být snaha o veřejný prospěch a dobré sousedské vztahy. Zejména v této situaci je proto potřeba dávat
pozor, aby snaha o odvetu nezastínila potřeby Klánovic, jejich občanů a veřejný prospěch.
U letošních komunálních voleb pak bude nutné zvlášť pozorně, moudře a uvážlivě volit svá rozhodnutí a maximálně se
poučit z chyb minulých. V komunálních volbách na klánovické
úrovni nerozhodujeme o dalším politickém vývoji v České republice, ale o osudu místa, ve kterém žijeme. Ve volbách nerozhodujeme pouze o tom, kdo nás bude další 4 roky zastupovat, ale také o tom, jak se svým mandátem strana, které
jsme dali svou důvěru, naloží. A Klánovice a jejich prostředí
jsme si již zvolili svým srdcem a rozumem.
Kauzu Klánovického lesa zná díky sdělovacím prostředkům již celá česká veřejnost. Účast a výsledek klánovického referenda byl prvotřídní ukázkou vyspělosti klánovických obyvatel. To jsou hodnoty, které by všem lidem měly
připomínat jméno Klánovic. Snažme se proto společně hledat řešení, která budou především přínosem pro občany
Klánovic a pro budoucnost našich dětí.
Vladimír Sršeň, Hlas Klánovic

Kupředu levá!?
Z dětských let si pamatuji jednu píseň „Kupředu levá,
zpátky ni krok..“. Ideologie minulého režimu, která se snažila
ovlivňovat životy lidí i písněmi (naštěstí ne zcela úspěšně),
byla překonána. Dnes máme demokracii, což je dobré, ale zároveň tady máme ideologii novou – zelenou.
Ve jménu „ochrany přírody“ se blokuje výstavba čehokoli bez ohledu na vysoké náklady spojené s průtahy řízení.
Naopak se podporují drahé ekodukty a tunely, aby jednou
za dvacet let tudy mohl projít medvěd nebo rys a zachránilo
se pět ptáků lelků, bez ohledu na enormní náklady na jejich výstavbu. Podporují se solární a větrné elektrárny, aby
se za krátký čas přišlo na to, že tento hloupý, ale pěkně zelený nápad zruinuje státní rozpočet. Kolik by za ty peníze
bylo třeba domů pro seniory, když nám populace tak stárne?
Nesmyslně se zabírá zemědělská půda pro „bio“řepku bez
ohledu na ekonomiku i biodiverzitu, financují se „eko“odborníci z veřejných financí nebo se vydírají podnikatelé.
Je to dnes běžné „podnikání“, jak výstižně napsal
v článku p. Březina (Lidové noviny 12.1.2010).
A v Klánovicích? Tady se politického krámu hodí blokovat obnova golfového hřiště. Co na tom, že tady hřiště bylo
a komunisti je ukradli a rozorali? Co na tom, že „někdo“ pro
Klánovice zachránil za desítky miliónů krásnou klubovnu,
která slouží veřejnosti? Co na tom, že „někdo“ chce vyčistit jedno procento rozlohy lesa a obnovit část klánovické tradice, když těch zbylých 99% se tzv.ochráncům lesa zřejmě
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zdá být příliš malých pro veřejnost, která golf nehraje anebo
nesnáší? Co na tom, že „někdo“ pomohl opravit kus cyklostezky, po které jezdíme? Co na tom, že „někdo“ chce
opravit staré špinavé nádraží tak, abychom se za vstupní
bránu do našich domovů nemuseli stydět?
A tak se ten „někdo“ - lidé, kteří mají vizi o lepších Klánovicích, prohlásí za zbohatlíky, zločince a ničitele přírody,
tradice se pošlapou, morální rehabilitace klánovického golfu,
o niž se někteří snaží, se zesměšní. Ve jménu občanské
společnosti se založí občanská sdružení, která se podpoří
z veřejných a stranických financí. Z rekreačního lesa se
udělá hospodářský (Co na tom, že se v něm bude kácet,
hlavně že tam nebude golf!) a do politického programu se dá
záchrana „našeho“ lesa pod heslem „každý strom je politikum“. Vypadá to morálně a body ve volbách, v nichž rozhoduje iracionální většina na základě předsudků, jsou jisté!
Jestli pro ČSSD, SNK-ED nebo TOPku je jedno..
Jako liberál, či spíše liberální konzervativec, se s takovým populismem a hloupou, primitivní a militantní ideologií bez ohledu na její barvu nedokážu smířit a děsí mě.
Jsem rozhodně pro rozvoj a v souladu s přírodou, neboť
to je pravý smysl a cesta udržitelného rozvoje, to vše při
plném respektování pravidel a práva (včetně vlastnického
i práva na podnikání). A proto si zpívám „Kupředu pravá,
zpátky ni krok!“ a doufám, že se těch dvacet nebo víc let
zpátky nevrátíme. Ledaže by o tom „rozhodlo“ nějaké
další referendum…? V Klánovicích je to jistě možné.
Monika Bažantová

Lidský faktor aneb
„potřebujeme na vodítko“?
Často, pokud se to týká druhých, končí debaty: „JE TO V
LIDECH“. Je to opravdu V NÁS lidech, a to, ať jde o politiky
v záři reflektorů či v komunálu, ať jde o výrobek, službu či dokonce vztahy v soukromí, ať jde o odborné koryto či neschopnost, ať jde o řešení problému či jen žvatlání kolem něj,
ať jde o … vlastních doplnění máte snad dost. Nedávno
jsem na blízké klánovické louce byl na dálku svědkem útoku
volného rozlíceného psa proti na vodítku venčenému stříbrnému krasavci. Útok nakonec odvrátil majitel až plácnutím
přes zadek dorážejícího vetřelce. Ten se naštěstí nerozlítil
ještě víc a vrátil se ke svému dámskému doprovodu. Ta byla
u modré metalízy, která je dopravila na obhlídku panství
(nebo paniství?) - třeba do toho nešlápnu. Nyní se v těchto
končinách jezdí autem i před roh a není důležitý trvalý pobyt
. Konflikt končil na dálku bohužel často obvyklým: „ON BY NEUBLÍŽIL“. Snad OHLEDUPLNÝ majitel nedostane ještě
soudní obsílku „pro fyzickou výchovu“ proplesknutím nepravého. Navíc se ani včas neomluvil! Bylo by to moc přes řádkový limit, tak to zkrouhnu a hrábnu do jiného soudku.
Dáma šla pohroužena do „těch svých“ hlubokých myšlenek. Pár desítek jardů (yardů) za ní, též svobodomyslná,
samozřejmě jako obvykle volná, rezavá dekorace. Zkratkou
přes louku jsem se ploužil k nim. Že by harassment či dokonce násilím vynucený seven? Zřejmě to vše na mě bleskem vyčetl zkušený reachback (není to pro mne nakonec
vlastně poklona ??...) a jal se tomu udělat přítrž. Odskočil
z pohodlné silnice na nedůstojnou prošlapanou zkratku
a šel mi v klidu v ústrety. Asi sex - kroků od něho jsem i já
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se svým hluchem zaregistroval vrčení, můj ostrovid bez
brýlí pěstěný chrup a připravenost všech toužících tělesných
proporcí zatím jen ve vyzývavém postoji s oddaně skloněnou hlavou. Též jsem zastavil, ovšem skoro již bez postoje,
srdce bylo k nenalezení a mozek tentokrát opravdu bystře
sdělil z čeho reachback původně v Africe maturoval (nebo
habilitoval?). Naštěstí ještě zasucha, zamrzlý v letním bahně
zkratky, alespoň jsem toužebně zavolal, ať si ho zavolá. Některý z dalších pokusů zabral. Myšlenky ovšem byly zpřetrhány a skoro hned (mně se to tenkrát ale tak rychlé nezdálo)
jsem mohl sledovat ladnost pozadí nespěchající šelmy
po zkratce přede mnou. Několikrát se, snad pro kontrolu,
ještě otočila a šla dál - měla mě správně již za neškodného,
že jsem se ani nezmohl na omluvu. Máte pravdu, k čemu.
Do Kulatého roku přeje zdraví a smysluplná a efektivní vodítka.
Zdeněk Trojan, redakčně kráceno, za nedostatek
místa se autorovi omlouvám.

Co s lesem dál…?
Několik posledních let se Klánovice zabývají především
otázkou lesa. Problém je to pro mnohé prioritní, neměl by být
však jediný. Mnoho dalších, pro Klánovice důležitých, věcí
bylo odsunuto do pozadí. Zřejmě jediná možnost je vyřešit
konečně tento problém, abychom se mohli soustředit
na všechny ostatní, které jsou pro Klánovice a jejich život přinejmenším stejně důležité. Měli bychom se zamyslet nad
obnovou podchodu, studií Klánovice Sever, údržbou zeleně, hospodařením úřadu, pořádkem v ulicích atd.
Výsledek referenda jednoznačně ukázal, co si přejí občané Klánovic. „Zelení“ vyhráli s velikou převahou. Ale co bude
s lesem dál? Proč za celou tu dobu, co se vedou spory o golf,
neudělali nic, co by lesu prospělo? “Zelení“ tedy evidentně
chtějí zachovat les ve stávající podobě. Tedy les těžební!
Nechceme, aby se dále vytěžovaly značné plochy, které
pak zarůstají několik desítek let. Chceme les, který by sloužil
k rekreaci, procházkám s rodinami, v létě k projížďkám na kole,
v zimě pro běžkaře. Jedna z možností je rozšíření stávající plochy Natura 2000 na celou plochu lesa západně od Klánovic.
Natura 2000 je soustava chráněných území, která vytvářejí
na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch
druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou
z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné
či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).
Vytvoření soustavy Natura 2000 podléhá právním předpisům
EU na ochranu přírody. Natura 2000 je nadnárodní projekt,
který nepodléhá ani změnám územního plánu. Odpadl by tak
i problém, který se řeší každé 4 roky.
Proč se do dnešní doby nikdo nesnažil změnit nebo rozšířit status Klánovického lesa na Přírodní památku či rezervaci nebo již zmíněnou Naturu 2000?
Chceme tento problém vyřešit jednou pro vždy a předejít rozepřím klánovických občanů, kteří do té doby táhli
za jeden provaz. Aspoň se tak zdálo.
Podrobnější informace o projektu Natura 2000
na www.nature.cz.
Pavla Fischerová a Martin Schejbal,
členové MR ODS Klánovice,
www.odsklanovice.cz
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Kdy skončí klánovické evergríny?
Péče o zeleň a úklid v obci
Na zasedání zastupitelstva v červnu 2008 jsem předložil a řádně zdůvodnil usnesení, které později získalo pořadové číslo 40/2008. Dosud platné usnesení zní: Zastupitelstvo městské části Praha–Klánovice zaprvé souhlasí
s tím, že dbát o čistotu veřejných prostranství a o upravený
vzhled obce se napříště musí stát důležitou prioritou
vedení obce a úřadu; zadruhé ukládá starostovi, aby zajistil pravidelnou a zásadně inteznivnější péči o zeleň
v Klánovicích, zvýšení pracovních kapacit na úklid v obci
zapojením nezaměstnaných či osob se sníženou pracovní schopností (spolupráce s příslušnými pracovními
úřady), efektivní řízení pracovníků úřadu zodpovědných
za péči o zeleň.
Péče o zeleň a úklid obce jsou identická témata s odklízením sněhu, jež představuje dvakráte aktuální problém v letošním roce. Od roku 2010 vstoupil v platnost
nový zákon, který přenáší povinnost zajistit bezpečnost
chodníků na vlastníka pozemku, tj. naši městskou část.
Lednová sněhová kalamita se pak jevila trochu jako boží
test naší připravenosti na nové podmínky. V tomto testu
Klánovice zatím neobstály, neboť pro zimní sezónu
2009/2010 ani nezvýšily pracovní kapacity na úklid
sněhu (například intenzivnějším využitím institutu až
z 90% dotovaných veřejně prospěšných prací), ani nezajistily případná finanční rizika připojištěním odpovědnosti za případné škody či zdravotní újmy občanů. Reálnou situaci na chodnících v lednu a únoru není nutné
zvláště komentovat.
Ing. Petr Kubíček, Hlas Klánovic, kráceno, redakce se
omlouvá autorovi

Kultura a sport

Jeden svět za rohem
Letos si filmový festival nemusíte nechat ujít! Kromě
centra bude totiž také v Klánovicích!
Jeden svět patří mezi nejvýznamnější festivaly dokumentárních filmů zaměřených na lidská práva. Pořádá ho
humanitární organizace Člověk v tísni a přispívá k informovanosti o aktuálních zahraničně-politických a společenských tématech a k jejich hlubšímu porozumění. Letos se
koná již 12. ročník a promítání se tentokrát nebude pouze
v kinech pražského centra. Chceme využít i vhodné a příjemné prostory v dalších částech Prahy. Vycházíme vstříc
místním návštěvníkům a školám ve vzdálenějších lokalitách. Festival v Klánovicích bude konat od 15. do 17. března
v KCB. Vstupné: 60 Kč pro dospělé, pro studenty 40 Kč.
Promítány budou dokumenty z oblastí: hospodářské a ekologické dopady globalizace, společensko-politické poměry
v totalitních režimech, pravicový extremismus, přijímání západních trendů muslimským náboženstvím, integrace handicapovaných občanů do společnosti. Cílem pestrého programu je, aby si v něm každý mohl najít to co ho zajímá.
Po shlédnutí filmů je možné zúčastnit se diskuze s našimi
hosty a odborníky na daná témata. Program naleznete
v upoutávce NF KF na předposlední stránce.
Barbora Biňovcová, redakčně kráceno.
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Claireton Chorale
Vánoční zvonky už zvoní, nastává vánoční čas ………..
Tak pravdivě zaznívají slova Klánovického sboru Claireton
Chorale v měsíci prosinci. A není se co divit! Vždyť tady
je to černé na bílém:
2.12. – zpíval sbor společně s Martinou Kociánovou
v kostele Sv. Šimona a Judy
5.12. – měl Mikulášský koncert v nemocnici Na Františku
7.12. – vystupoval na Staroměstské radnici pro Český
červený kříž
9.12. – zpíval pro seniory v Praze 10 – Malešicích
12.12. – zazpíval pro seniory v Klánovicích
13.12. – při každoročním koncertu pro postižené děti Děti
dětem vystupoval společně se Standou Hložkem, Josefem
Dvořákem, Michalem Davidem, K.E. Gottem a P. Horáčkem na Žofíně
14.12. – byl slavnostní koncert k 10. výročí sboru v Divadle pod Palmovkou
18.12. – měl koncert s Martinou Kociánovou v Libeňském
zámečku
19.12. – potěšil návštěvníky v Běchovicích v klubu Neposeda
20.12. – a na poslední loňský koncert zavítal společně
s M. Kociánovou do Kapucínského kláštera do Sokolova
Jako každý rok v prosinci sbor potěšil mnoho posluchačů,
malých i velkých. Jeho koncert k 10. výročí vzniku sboru
v Divadle pod Palmovkou ukázal, jak moc posluchačů
má radost ze zpěvu i pohádek dětí, které toho už pod vedením paní sbormistryně. Světlany Tvrzické tolik dokázaly
doma i za hranicemi naší vlasti.
A za všechnu tuto píli a snahu jim příznivci a posluchači, milovníci hudby, předali v akci Český slavík 2009
v kategorii sborů ZLATÉHO SLAVÍKA.
A my všichni jim do dalšího desetiletí přejeme hodně
zdraví, hodně hezkých písní a pod stromečkem dárečky,
které jejich srdce potěší. A paní Světlaně Tvrzické přejeme
pevné zdraví, hodně trpělivosti a radosti z hudby, která
nám všem přináší tolik optimismu.
Přestože zima nám stále ukazuje svoji sílu, Claireton Chorale s pí Světlanou Tvrzickou nezapomíná na ty, kteří jsou
na tom hůře. Proto v Hale starosty Hanzala pořádal 19. 2. 2010
charitativní koncertní akci, jejíž výtěžek byl věnován Českému
výboru UNICEF jako příspěvek na pomoc Haiti.
A až i u nás bude Sluníčko svítit naplno, odjede sbor
na festival duchovní hudby do Benátek. Ale to bude až
v květnu, na který se jistě po tak dlouhé a tuhé zimě těšíme.
Claireton Chorale, Slavětínská 79, 190 14 Praha 9,
http://www.claireton-chorale.cz/
Text a foto: Hana Ziková
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Čím žije FK Klánovice
Zimní soustředění v Rumburku
Na přelomu ledna a února bylo tradiční zimní soustředění
klánovických dorostenců ve sportovním areálu v Rumburku.
Letos poprvé se akce zúčastnili i mladší kamarádi z přípravek
a mladších žáků. Soustředění proběhlo od pátku do středy
a po celou dobu jsme užívali všechny vymožeností rumburského sportovního areálu i nádherného zimního počasí.
Každý den byla k dispozici špičková sportovní hala – trénovali jsme dvoufázově dopoledne i odpoledne. Ve volném
čase jsme hráli mimo fotbalu badminton nebo stolní tenis. Přípravka odehrála turnaj v bowlingu, dorostenci pravidelně tvrdě
makali v posilovně a pozdě odpoledne regenerovali ve vířivce.
Pro přípravky byla připravena večerní video projekce – fotbalovou školu či sestřihy zajímavých klánovických zápasů.
Několikrát se všichni vydali na náročný výběh po okolních
kopcích, zpestřený krátkými sprinty mezi zasněženými stromy.
Předposlední den jsme navštívili nedaleký bazén, abychom
si od fotbalu na chvilku odpočinuli.
Pro všechny kluky z přípravek byl největší zážitek odpolední turnaj v hale, kde se utkala smíšená družstva přípravek
s dorostenci. Kluci tak odehráli několik zápasů se svými o 6
až 7 let staršími vzory. Bylo na nich vidět, jak berou tyto zápasy prestižně a chtějí se předvést, a po hodině a půl toho
měli všichni opravdu dost.
Letošní zimní soustředění se opravdu vydařilo, bylo o nás
po všech stránkách náramně postaráno a můžeme se již těšit
na příští zimu. Před tím nás však čeká celá jarní sezóna a potom
tradiční letní soustředění v Borovici, které od 21. do 28. srpna.

Fotbalová sezóna začíná už na konci března
Ač zatím se zima dlouho drží, měla by snad pomalu
končit, a budeme moci opět začít trénovat venku.
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Již 20. a 21. března má jarní část sezóny odstartovat
předehrávanými koly: dorost doma se Střešovicemi, starší
žáci na hřišti týmu Loko Vltavín, mladší žáci v Uhříněvsi
a přípravka „10“ na hřišti Jižního města.
O týden později – 26. a 27. března - pak začnou hrát
také muži: „áčko“ doma s Bohnicemi, „béčko“ také doma
s Hloubětínem. Ve stejném termínu budou hrát i všechny
ostatní věkové kategorie kromě přípravky „8“, která sezónu zahájí až 10. dubna na hřišti Inferna.
Tomáš Svoboda, FK Klánovice,
foto archiv FK Klánovice, redakčně kráceno

Vzhůru do přírody
V nádherné lokalitě Klánovického lesa pořádá, jako vždy
první dubnovou sobotu, KČT TJ Dukla Praha spolu s MČ
Praha–Klánovice již popáté turistický pochod „VIDRHOLEC“.
Letos se startuje v sobotu 3. 4. mezi 8:00 a 11:00 od železniční stanice Klánovice, cíl je do 17:00 rovněž v Klánovicích.
Pochodovat se bude na trasách 10, 15, 20 a 30 km,
na cyklisty čeká klánovický cyklookruh v délce 12 km i více.
Startovné pro mládež do 15 let je 5,- Kč, členy KČT, OZP
a důchodce 15,- Kč, pro ostatní 30,- Kč. Informace na ÚMČ
Praha–Klánovice nebo na tel. 606 826 647. Na akci je vhodné
vyzbrojit se mapou KČT č. 37 „Okolí Prahy – východ“.
Srdečně zveme rodiče s dětmi, turistické oddíly mládeže a všechny milovníky přírody a pohybu na čerstvém
vzduchu! Zdrávi došli!

Naši jubilanti
V březnu oslaví své narozeniny
naši spoluobčané
Prokop Štefan
Paldusová Berta
Korvasová Dagmar
Zaoral Miroslav
Kesslerová Květoslava
Blahopřejeme!!!
Upoutávky
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Mateřské centrum
Klánovice – Šestajovice
a školička Šikulka
pořádají (pro děti od 3 do 10 let)

POHÁDKOVÝ VÍKEND
Pobytová akce bez rodičů,

28. 5. - 30. 5. 2010

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
HASIČI KLÁNOVICE
Velitel JSDH Stanislav Huser 603 578 405
Zástupce velitele Bc. Pavel Jaroš 607 551 670
Strojník Milan Šup 607 603 814
Starosta SDH Václav Musil 602 333 860
Případně tísňová linka 150 či 112

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
Policie ČR 158
Městská policie 156
Hasiči 150
Zdravotnická záchranná služba 155
SOS - jednotné evropské číslo tísňového volání 112

PORUCHOVÁ VOLÁNÍ:
Elektřina 840 850 860
při ohrožení života 224 919 473
internet poruchy@pre.cz
Plynárna 1239
Vodárna 840 111 112
Veřejné osvětlení, dopravní signalizace, veřejné hodiny:
telefon 800 101 109
internet www.eltodo.cz/hlaseni-poruch.html

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Od 1. 1. 2010 přebraly
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. do provozování
kanalizační síť (gravitační i tlakovou na k.ú. Klánovice),
výjimkou kanalizačního řádu v ul. Holekova
Bližší informace naleznete:
www.pvk.cz, e-mail: info@pvk.cz
Call centrum: 840 111 112
ÚMČ Praha-Klánovice, Ing. arch. J. Segetová
Po., St.: 8.00 – 12.00, 14.00 – 18.00

Ubytování v pevné budově poblíž lesů a rybníka, na zahradě
zakrytý bazén, houpačky a pískoviště. Děti možná úplně
poprvé stráví víkend bez rodičů pod vedením 2 pedagogů
a asistentky. Na programu bude dětské divadélko, pochod
lesem s pohádkovými zastaveními a úkoly. Uvidí např.
vodníky, Karkulku, Ferdu mravence, čertíka, princeznu atp.
Po pochodu krásnými lesy a splnění úkolů děti dostanou
odměnu a v cíli bude následovat táborák. Pro děti budou
připraveny další zábavy: poznávání života u rybníka a v lese,
výtvarné tvoření, procházky a skákací hrad. V případě velmi
teplého počasí bude možné osvěžení v bazénu - zajištění
bezpečnosti, stravování a pitný režim je samozřejmostí.
Počet míst je omezen kapacitou ubytování. Zájemci, hlaste
se v MC Šestajovice v po – čt od 8 – 9 hod, dále v MC
Klánovice vždy první čtvrtek v měsíci 16 – 17 hod a nebo
na tel. kdykoliv.
Cena: 1390 Kč včetně dopravy (vlakem)
tel.: 604 315 231
Milí rodiče, přijďte se svými ratolestmi

DO ČTVRTEČNÍ HERNY
V klubovně MC Klánovice v ulici Ke Znaku.
Od února budeme v rámci čtvrteční herny
nabízet nové aktivity, a to

HRÁTKY HUDEBNÍ
A DRAMATICKÉ
(povede Jiřina Herelová)

a HRÁTKY VÝTVARNÉ
(povede Berta Burkoňová)

Oboje aktivity budou připravovány především
pro děti od dvou let, ale zapojit se mohou všichni.
Od rodičů žádáme jen aktivní podporu svých dětí.
Herna je otevřena od 10 do 12 hodin.
Hrátky budou začínat vždy v 11 hodin
a trvat budou 30 až 45 minut.

WEB KZ +
Na webových stránkách KZ naleznete plné znění krácených článků: Poděkování, Lidský faktor, Kdy skončí klánovické evergríny, Jeden svět za rohem, Čím žije FK
Klánovice a vynechaný příspěvek p. Štullera "Proč starosta nechce odstoupit".
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Mateřská škola Klánovice
Hledá do svého kolektivu

kvalifikovanou pí. učitelku.
Tel.: 281 962 079, 607 886 526,
281 960 218, 602 135 570
e-mail: msklanovice@volny.cz

Placená inzerce

HIRUDOTERAPIE
- léčba pomocí pijavic
Jana Hrušková, 775 167 761
www.lymfa.wz.cz
Agelena - Z. Zídková
PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210
e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Hledám pečlivou, pracovitou
paní na každodenní úklid
rodinného domu
od pondělí do pátku
Tel : 724 788 622
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KONTEJNERY KRÁL
su ť • o d p a d • p í se k • š t ě r k • z e m i n a • k ů r a
př e v oz s t r oj ů • t e r é nn í ú pr a v y • n ak lad ač

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. cz

602 260 264
Vlastníte nevyužívanou zahradu v klidné

části Prahy? Máte u domu velký pozemek,
jehož část nepotřebujete?

Jsou vhodné ke stavbě domu? Nabídněte nám je.

E-mail: info@topmax.cz, tel.: 777 286 044.

ÚČETNICTVÍ-DANĚ-MZDY
PRO MALÉ ORGANIZACE A ŽIVNOSTNÍKY
Tel: 606 578 288
e-mail: uspo@email.cz
kancelář: Semonická 2174, P-9 H. Počernice

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

SOUKROMÁ LOGOPEDICKÁ AMBULANCE
Lovčická 322, Praha 9 - Klánovice
(V prostorách Soukromé mateřské školy Smíškov)
MGR. ROMANA OUBRECHTOVÁ
TEL.: 777 302 239
E-MAIL: OUBRECHTOVA@SEZNAM.CZ

REKONDIČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽE
Přijďte si odpočinout a odbourat stres

Salón MODRÁ ORCHIDEJ
Kunčická 28 (vchod ze Slavětínské)Klánovice
Středa 8,00-14,00, Čtvrtek 14,00-19,00,
Jiné dny dle tel. dohody
Tel: 721 872 998
Příznivé ceny,slevy pro důchodce,
sleva na první proceduru 20%

Klánovický zpravodaj
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PC SERVIS ÚVALY
www.pc-servis-uvaly.wz.cz, tel. 728 988 011
* servis PC 24 hodin denně i na počkání
* řešíme HW i SW problémy
* postavíme PC na míru
* nízké ceny

INSTALATÉRSTVÍ KOLB
VODA-TOPENÍ-KANALIZACE
Boušova 148, Klánovice
Tel.: 775 317 144
Zednické a obkladačské práce
Opravy a údržba domů
Jiří Petráček
Medinská 484, Praha 9 – Klánovice
Tel : 608 424 222
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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 BŘEZEN 2010
Pondělí 1. 3. 2010

19,30

KINO - STÍNU NEUTEČEŠ

ČR, 2009, drama, 106 min., přístupný, režie: Lenka Kny.Hrají: J. Adamová, Pavel Landovský,Helena Dvořáková, František Němec, Anna Polívková, Matěj Hádek, Marian
Roden. Celovečerní hraný debut Lenky Kny přináší rodinné drama ze současnosti, jehož kořeny jsou skryty v dávné minulosti. Před kameru přivádí dvě herecké legendy
českého divadla a filmu, pro které je tento snímek největší hereckou příležitostí posledních let.

Úterý 2. 3. 2010

19.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY – KOUZLO AFRIKY

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy rituálních a uměleckých předmětů převážně ze střední a západní Afriky Táni a Michala Koudelkových doprovázené fotografiemi
z africké přírody. Do kouzla tradic Vás zavede Majka Mikušová, která bude povídat o velké tradiční slavnosti Nguon kmene Bamoun žijící v Kamerunu. Snímky Táni
Koudelkové ze slavnosti Nguon budou na vernisáži presentovány poprvé. Výstava je prodejní a potrvá do konce měsíce.

Čtvrtek 11. 3. 2010

19.30

KINO – SHERLOCK HOLMES

VB/USA, 2009, dobrodružný, 128 min, od 12 let, titulky, režie: Guy Ritchie.Hrají: Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong. Nové dynamické
zpracování nejznámějšího díla Sira Arthura Conana Doyla přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi Watsonovi poslední výzvu. Ukáže se, že Holmesovi bojové
schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho pověstný intelekt.

Od 15. 3. 2010 do 17.3.2010

FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVĚT

Středa 17. 3. 2010

DĚTSKÉ DIVADLO – MUZIKANTSKÁ POHÁDKA

10.30

"... místo houslí hřebínek, hrnec jako bubínek, staré koště místo basy, struny jsou jen moje vlasy - za činely poklice, sláva naší muzice!" Malá čarodějka chce mít
hudební školu z myší, netopýra, sovy ... i z dětí! Hraje divadlo Úsměv. Vstupné: 45,-Kč dítě, 50,-Kč dospělý

Čtvrtek 18. 3. 2010

19.30

KINO – LÍTAM V TOM

USA, 2009, komedie, 109 min,titulky, od 15 let,režie: J.Reitman,hrají: G.Clooney, V.Farmiga, A.Kendrick, J. Bateman je podivín, často cestuje, vyhazuje lidi a lítá v tom
- příběh muže, který žil s hlavou v oblacích. Nešablonovitě natočená satira s dramatickými prvky a excelujícím lvem Hollywoodu v hlavní roli.

Neděle 21. 3. 2010

14.00 -17.00

KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ- pedig - košíček na vajíčko, věnec ze skořápek, zdobení kraslic drátem, twistartem... Cena 250,- Kč, lektorka Andrea Janotová.
Počet míst omezen. Přihlášky na tel.: 720 569 245 nebo e-mail: andreajan@seznam.cz

Neděle 21. 3. 2010

16.00

KINO - PRINCEZNA A ŽABÁK

USA, 2009, 96 min, rodinný, animovaný, dabing, režie: Ron Clements, John Musker. Pohádka plná překvapení, rozverného humoru, napětí, hudby a citu, kde si nakonec
láska svoji cestu najde – ať už mezi princem a princeznou ... nebo mezi žabákem a žábou ... Vstupné: 65,-Kč/os.

Čtvrtek 25. 3. 2010

19.30

KINO - NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE

USA, 2009, romantická komedie, 120 min, titulky, od 12 let. Režie: Nancy Meyers. Hrají: Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin, John Krasinski, Rita Wilson.
Po deseti letech potká bývalého partnera a najednou pochopí, že stará láska nerezaví…a nějak se to komplikuje. Vítejte v romantické komedii režisérky, jejíž příběhy
pocházejí ze skutečného života, ač je to k nevíře.

Neděle 28. 3. 2010

od 13.00

VELIKONOČNÍ JARMARK - a jaro je již tady…

Přijďte přivítat jaro do parku KC Beseda. Bohatý program pro děti i dospělé návštěvníky.

KRŮTÍ HODY a soutěž o NEJCHUTNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ NÁDIVKU
Ochutnávka různých druhů krůtího masa a krůtích specialit - možnost na místě koupit či objednat.Velikonoční a jarní aranžmá, bylinky a květiny přímo od zahradníka,
velikonoční perníčky, výrobky z krejčovského ateliéru Kučera z Lázní Toušeň, pomlázky a tradiční jarní osení, keramika, ukázka netradiční výroby kraslic a tradičně - jehňátka
Doprovodný program:Vystoupení folklórní skupiny

14.00 – 16.00
16.00

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI
DIVADLO KOŇMO - KOUZELNÝ HRNEC

„… ve staré chalupě nad řekou Metují žil hrnčíř Jíra. Vyráběl hrnečky, hrnky a hrnce a jeho žena Marjánka je chodila prodávat na trh."
Pohádka s kreslením, zpíváním, počítáním a vařením pro děti od 3 let.

I. ročník soutěže „O NEJCHUTNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ NÁDIVKU“
Neděle 28. 3.

11.00 - 13.00
15.00

přineste své výborné velikonoční nádivky k ochutnání do KC Beseda, odborná porota vybere první tři nejchutnější.
vyhlášení a odměnění vítězů.

FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVĚT - PROGRAM
Pondělí 15. 3. 2010 18.00

NEVÍTANÍ

ČR, 95 MIN. Tomáš Škrdlant.„Ten film je o dobrém životě i se špatnou sudbou. O návratu zpět mezi lidi, do lidského života se všemi jeho nedokonalostmi,“ říká o svém
snímku režisér Tomáš Škrdlant. Pětici hlavních postav, které se narodily s vážným postižením a byly rodiči odmítnuty, sledoval neuvěřitelných dvacet let. V záměrně
volně propletených portrétech sledujeme jejich cestu od dětství v Jedličkově ústavu až po dospělost a snahu plnohodnotně se začlenit do dospělosti. Od doby, kdy
byly v duchu komunistické výchovy zavřeny v ústavech s přísným zákazem kontaktu s „normální“ společností až do současnosti, kdy většina z nich založila své vlastní
rodiny. Od prvních bolestných pokusů o pochopení, proč se k nim rodiče nehlásí a společnost je izoluje až ke zjištění, že žít se dá i bez rodiny i s postižením. Intimní
a nesmírně citlivě natočený škrdlantův dokument rozhodně není smutnou ukázkou několika nešťastných osudů, ale naopak povzbudivým svědectvím o tom,
co všechno dokáže handicapovaný člověk se silnou vůlí zvládnout. V loňském roce získal film výroční cenu Pavla Kouteckého za nejlepší český dokument.

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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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

Pondělí 15. 3. 2010 20:30

VYSNĚNÝ ODPAD

Garbage dreams, 2009, 79 min, USA, Mai Iskander.Zaballeen, arabský výraz pro „lidi odpadků", označuje nejnižší sociální vrstvu Káhiry. Patří k ní i teenageři Adham,
Nabil a Osama, hrdinové dokumentu Mai Iskanderové. Režisérka natáčí jejich každodenní život v okrajové čtvrti Mokattan, největší „odpadkové osadě" na světě. Sběr
a zpracování odpadu z osmnáctimilionové Káhiry představuje pro místní šedesátitisícovou komunitu už po století jediný zdroj obživy. Mezi odpadky si hrají děti i psi
a procházejí tudy terénní pracovníci s protitetanovými injekcemi. Mladíci, které sledujeme v jejich nuzných příbytcích, v práci i na zkušené ve Walesu, sní o vlastní
šrotovně či brzké svatbě. Jejich sny se však rozplývají s příchodem zahraničních společností na káhirský trh s odpadky. Vysoce efektivní recyklační systém, v němž
se obyvatelům Mokattanu daří zpracovávat 80 procent veškerého odpadu, nahrazuje moderní technika italských a španělských firem s několikrát nižší účinností. Snímek
zachycující ničivý dopad globalizace na osudy jednotlivců i celé komunity je režisérčiným debutem a byl ověnčen celou sérií cen, mimo jiné Al Goreovou Reel Current
Award na nashvillském filmovém festivalu.

Úterý 16. 3. 2010

17:00

AFGHÁNSKÁ SUPERSTAR

Afghan Star, 2008, 88 min, Velká Británie, Havana Marking. "Po třiceti letech válek a vlády Talibanu se do Afghánistánu vrátila popkultura. Místní televizní stanice
Tolo TV se rozhodla v Kábulu uspořádat soutěž amatérských pěveckých talentů, u nás známou jako Superstar. Kromě dvou tisíc zpěváků i z těch nejzapadlejších koutů
země se do soutěže přihlásily také tři statečné dívky. Zpívat na veřejnosti totiž stále ještě není v zemi, zásadním způsobem ovlivňované kmenovými vůdci, pro ženu
dvakrát bezpečné. Zvlášť, když v návalu emocí přidá v přímém přenosu k písni i trochu tance, jak se na vlastní kůži přesvědčila jednadvacetiletá Serata. Dynamicky
střižený dokumentární debut Havany Marking, oceněný na festivalu v Sundance, dopodrobna zaznamenává celý průběh tříměsíční soutěže, jejíž finálový večer sledoval
každý třetí obyvatel Afghánistánu. Vtipné momenty přibližující celonárodní pěvecké šílenství, adepty „afghánské hvězdné pěchoty“ a pětici finalistů střídají mrazivé
chvíle, kdy je Seratě, ale i další ženské soutěžící Limě, za jejich vystoupení vyhrožováno smrtí."

Úterý 16. 3. 2010

19.00

HLAD

Hunger, 2009, 90 min, Německo, Marcus Vetter, Karin Steinberger. Geneticky modifikované plodiny, technologický pokrok, globální oteplování a poptávka po
surovinách. Svět počátku 21. století se dramaticky mění. A to tak, aby vyhovoval potřebám hlavně bohatých a ekonomicky silných států a nadnárodních korporací.
S touto změnou se přitom v chudých zemích planety nadále zhoršuje mnohdy už tak bídná životní úroveň. Film Hlad přináší v souvislostech detailní a často šokující
pohled na osudy komunit a lidí na třech kontinentech, kteří se ocitli v pasti současného světa. Zatímco ve Spojených státech je největším problémem obezita, o pár
tisíc kilometrů jižněji jsou lidé tak chudí, že aby přežili, musí prodávat vlastní děti do otroctví. Nenasytné dřevařské společnosti za přihlížení zkorumpovaných politiků
pokračují v kácení amazonských pralesů a přispívají tak ke klimatické změně. V jejím důsledku dochází k častějším smrtícím obdobím sucha v subsaharské Africe.
Geneticky upravované druhy vytlačují tradiční plodiny a nutí místní zemědělce měnit staleté zvyky. Stačí však, aby nepřišel déšť a zadlužení farmáři přicházejí kromě
sklizně i o víru v budoucnost.

Úterý 16. 3. 2010

21:30

NENÁVIST V KRVI

Heated Blood, 2008, 51 min, Serbia, Marko Mamuzic. Dokument Marka Mamuziče se zabývá alarmujícím nárůstem pravicového extremismu v Srbsku. Skrze
rozhovory se členy různých srbských neonacistických frakcí a s jejich oponenty se snímek snaží poodhalit důvody, proč tolik mladých lidí v této zemi propadlo idejím
fašismu a nacionalismu. Jedním z důvodů je jistě i skutečnost, že v zemi, která se po sedmi letech po pádu Miloševičova režimu stále nachází v izolaci od zbytku
světa, má silné slovo pravoslavná církev. Potvrzují to slova jejího bývalého biskupa Nikolaje Velimiroviče, velmi populárního mezi mladými příznivci krajní pravice,
který nešetří nenávistnými výroky na adresu příslušníků sexuálních menšin a zejména Židů. Podle něj Židé mohou nejen za smrt Krista, ale dokonce i za bombardování
Srbska v devadesátých letech minulého století. Dramatické záběry z pouličních bitev s policií během útoku na americkou ambasádu, napadení účastníků protifašistické
demonstrace, časté útoky na Romy a gaye či vypálení mešity v Bělehradě jasně dokazují, jak vážný problém pravicový extremismus v Srbsku představuje.
Na sarajevském filmovém festivalu snímek získal Cenu za podporu lidských práv.

Středa 17. 3. 2010

18:00

ZPROSTŘEDKOVATEL ZAJETÍ AJMALA NAQSHBANDIHO

Fixer, 2009, 84 min, USA, Ian Olds.Napínavý snímek Iana Oldse nás zavede přímo do první linie válečné žurnalistiky. Hlavní postavou je mladý novinář a překladatel
Ajmal Naqshbandi, považovaný za nejlepšího afghánského „fixera" - člověka, který dokáže zahraničním novinářům zprostředkovat rozhovory s bojovníky Tálibánu.
Jak nebezpečná je tato práce, se ukáže ve chvíli, kdy je společně s italským reportérem fundamentalistickým hnutím zajat. Po několika dnech je pak Ajmal popraven.
Americký novinář a bývalý Ajmalův spolupracovník Christian Parenti pátrá po důvodech, proč byl ze zajetí vykoupen jen italský reportér, a zároveň nás nechává
nahlédnout do každodenního života válkou zmítané země. Drastické videozáběry natáčené přímo v zajetí či improvizované rozhovory se členy Tálibánu, kteří každého
novináře podezírají ze špionství, jasně dokládají, čím vším musí váleční zpravodajové v Afghánistánu projít. Na případu Ajmalova tragického osudu pak snímek
ukazuje, jak snadno se zde může lidský život stát přímo závislým na rozhodnutí politiků.

Středa 17. 3. 2010

20:30

KIMJONGÍLIE

2009, 75 min, Korea, NC Heiken. Severní Korea je bezesporu nejizolovanější zemí světa. Totalitní režim zde již šedesát let zavírá své obyvatele do koncentračních táborů
za sebemenší prohřešky. Stačí zmačkat noviny, na nichž je vyobrazen božský Kim Jir-Sum (?) nebo jeho syn, současný vládce Kim-Čong-Il. I když se i pouhý pokus o útěk z těchto
táborů trestá smrtí, každý rok se o něj řada vězňů pokusí. Jen hrstce se to ale podaří. Především díky nim se může svět dozvědět o hrůzné realitě života v komunistické Severní
Koreji. Jejich silné a alarmující svědectví o milionech obětí hladomoru v devadesátých letech, severokorejských dívkách skrývajících se v Číně, které jsou nuceny k prostituci či
závislosti tamní ekonomiky na práci vězňů ve filmu výmluvně kontrastují s propagandistickými televizními pořady posilujícími obludné rozměry Kim Čong-Ilova kultu. S využitím
archivů a graficky zajímavě udělaných vsuvek je ve filmu N.C. Heikina také přehledně připomenuta historie korejského poloostrova.

Rezervace a ceny vstupenek
•

Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80,- Kč pro dospělého a 60,- Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění
slevy pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz),
• Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604 288 076
Rezervované vstupenky nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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