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V tomto
čísle najdete:
Slovo starosty



Únorové jednání
zastupitelstva



Informace z komisí



Rozhovor s novou
členkou ZMČ



Radní Štěpánek
za Klánovický les



Hasiči otvírají vylepšenou
zbrojnici



Běh Terryho Foxe nově



Společný ples městské
části a základní školy se
konal v Besedě v sobotu
9. února. Další informace
přinášíme uvnitř čísla.
Foto: Tomáš Hradecký
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událost měsíce

Školní a obecní ples
Jedním z prvků, na nichž stojí koncepce naší školy, je
pořádání tradičních společenských akcí a slavností, kde
se lidé (děti, jejich rodiče a další přátelé školy) mohou
příjemným způsobem setkávat. Mezi tyto akce už několik
let patří také společenský večer čili ples. Od našich ostatních akcí se pochopitelně liší zaměřením především na
dospělé účastníky.
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alespoň naprostá většina přítomných) dobře bavili.
Celou (pochopitelně nekuřáckou!) akci zahájil stručný projev pana starosty. Občerstvení na vysoké úrovni
zabezpečovala restaurace Beseda. O hudbu se starala
výtečná kapela Funny Dance se zpěvačkou Pavlou
Hávovou, kterou mnozí jistě pamatují jako paní učitelku
v naší škole. Nejslabším článkem plesu byl moderátor,
tj. já. Můj pokleslý humor a vyčpělé vtípky naštěstí nedokázaly výrazně poškodit jinak skvělou úroveň plesu.
Milým osvěžením bylo vystoupení děvčátek z tanečního
souboru Silueta FRESH, z trochu jiného soudku pak byla
ukázka práce kroužku hip-hopu. Profesionálním hostem
byl zpěvák Jarek Šimek, který vystoupil s pásmem písní
především z muzikálu Pomáda.
Nechybělo ani tradiční půlnoční překvapení ve 23.00
hodin. Letos se několik našich pedagogů odvážně pustilo do nerovného souboje s děvčaty ze Siluety, a to
"tanečním vystoupením" v přiléhavých kostýmech pod
názvem Silueta TRASH. Otrlí čtenáři mohou jeho záznam
zhlédnout na internetu, na školních stránkách je možno
najít odkaz. V závěru plesu byla vylosována a rozdána
tombola.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem sponzorům a
organizátorům a zvolat: "Ples je mrtev, ať žije příští ples!"
Věřím a doufám, že nejsem sám, kdo se na něj už teď
docela těší.
PaedDr. Michal Černý,
ředitel Masarykovy ZŠ v Klánovicích

slovo starosty
Ukázka cen v tombole
Ten letošní se konal v sobotu 9. února v Besedě
a jeho spolupořadatelem byla už podruhé Městská část
Praha-Klánovice. Hlavním pořadatelem byl Spolek přátel
naší ZŠ, konkrétně pak předsedkyně spolku paní Jana
Venkrbcová. Ples zajišťoval tým dobrovolných pořadatelů z řad učitelů a rodičů a mohu myslím rovnou napsat,
že k veliké spokojenosti všech zúčastněných. Věřím, že
nebudu lhát, když napíšu, že se celý ples odehrával
v pohodové, přátelské atmosféře a že se všichni (nebo

Z vystoupení souboru Silueta

Pozn. red: tento příspěvek neprošel redakční jazykovou
úpravou
Vážení občané Klánovic,
v minulém měsíci proběhla prezidentská volba. Někteří
její výsledek uvítali s radostí, někteří s obavami, že různí
ti šloufové, dalíkové, mackové a další zasloužilí všehoschopní lobbisté nadále ještě neodloží své dirigentské
taktovky. Chci tím vyslovit své obavy, že vliv lobbisty bude
dále mnohdy předřazen demokraticky zvolenému starostovi. Avšak nechme se překvapit. Možná, že náš staronový prezident ve svém druhém volebním období nás
mile překvapí a různým těm současným nešvarům se
dokáže už důrazněji postavit. Třeba se skutečně dočkáme toho jak říká historik pan Zdeněk Mahler "Od Klause
očekávám, že bude nekompromisněji vystupovat proti korupci." Vzhledem k tomu, že korupce je obecně především ve vládnoucí straně, uvidíme jak toto očekávání
dopadne. Kdo nás však určitě potěší je příroda. Vstupujeme do měsíce, který nám přináší už i první jarní dny
a tím i pro mnohé nedočkavě očekávaný začátek zahradnického kutění a s tím spojeného prvního sázení a klíčení. Přejme si, aby i v našem společenském klánovickém
žití nás jaro pozitivně ovlivnilo.
K radostným informacím rozhodně patří, že 7. 2.
úspěšně proběhla závěrečná kontrolní prohlídka nástavby a stavební úpravy naší hasičské zbrojnice. Dá se
říci, že bez ztráty jediné květinky byl Odborem stavebního
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úřadu Městské části 21 Újezdu nad Lesy vysloven jednoznačný kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Poděkování za úspěšnou realizaci nejen stavební firmě IPPOS Bohemia s.r.o., ale i stavebnímu technikovi našeho úřadu panu Petrovi Benešovi i samotným hasičům
v čele se Standou Huserem, kteří rekonstrukcí doslova žili a téměř denním osobním dozorem neponechali
nic náhodě. Takže získané novější vyšší vozidlo už má
konečně svůj nový domov a je připraveno se svým starším bratříčkem našim hasičům statečně pomáhat. Z akce
mám upřímnou radost a naši hasiči si toto vylepšení
opravdu zaslouží. Vždyť i sám první náměstek primátora
pan Blažek mi osobně řekl: "Na klánovické dobrovolné
hasiče nedám dopustit, těm musím pomoci!"
Chtěl bych se ještě vrátit k průběhu minulého zastupitelstva, na kterém pan MUDr.Jaroslav Brabenec odstoupil
z funkce druhého místostarosty. Realita je taková, že
Jaroslav se fakticky vzdal "pouze" svého honoráře místostarosty, nikoliv mandátu zastupitele, práce pro úřad, pro občany. Respektive jeho obětavá práce pro Klánovice nadále
kontinuálně pokračuje. Co je však třeba s obdivem vyzdvihnout, že tak dále koná bez nároku na honorář místostarosty. A z tohoto pohledu jde o skutečně velkorysé gesto.
Jak jsem ve svém minulém slově informoval, tak tento
rok bude rozpočtově pro Klánovice ještě nepříznivější než
minulý a veškeré větší akce musíme řešit přes konkrétní
žádosti o dotace z Magistrátu, přes fondy Evropské unie
nebo přes Norské fondy, což v současné době činíme. Některé výsledky bychom měli znát už koncem tohoto měsíce.
Uvidíme, jak dopadneme. Doufám, že se nepotvrdí slova
televizního redaktora L.Jíry, která pronesl dne 2.2. v poledne a večer na ČT 24 a ČT 1: "… Křeslice, ale na druhou
stranu nejsou jedinou městskou částí, která průtahy s dotacemi nebo jinou žádostí vnímá jako naschvály od hlavního
města. Podobné zkušenosti mají také jiné městské části.
Například Suchdol, kvůli výstavbě městského okruhu, nebo
Klánovice, kvůli rozšíření golfového hřiště."
Avšak i když získáme nějaký ten grant nebo dotaci,
starostí nám neubude. Žijeme v Klánovicích, takže jsou
možné různé reakce. Např. na akci Nové centrum Klánovice (sportovní hřiště u školy), dokončené v roce 2006,
probíhá právě desátá kontrola. A pokud se to někomu
zdá málo, jistě ví na koho se obrátit, aby nezůstalo pouze
u tohoto čísla.
Jinak informuji, že pan Ing.Šafránek podal stížnost
na porušení Listiny základních práv a svobod starostou
MČ Praha-Klánovice Ing.Ladislavem Hrabalem,CSc.
Uvádí: "kterého se jmenovaný dopustil veřejným skandalizováním uplatnění mého základního práva, když v Klánovickém zpravodaji č.1-2/2008 ve "Slově starosty" napsal:
…", ale to si každý zájemce o tyto informace může najít
snadno již sám. Když si uvědomím, jak náš jednoznačně
nejúspěšnější porevoluční starosta pan Oldřich Hanzal byl
panem inženýrem odvoláván, napadán, tak si nedělám iluze, že bych byl z této strany ušetřen. Ale k takovým nesmyslným neověřeným výrokům, pronášeným na
zastupitelstvu, jako např., že v tělocvičně je podlaha pouze
natřený beton, což jde na adresu bývalého starosty pana
Hanzala, který se už nemůže bránit, k tomu ani příště nečinně přihlížet nebudu, s tím ať pan inženýr počítá.
Sděluji, že žádost zastupitelstva naší městské části na
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Magistrátu za zachování celistvosti Klánovického lesa,
podpořenou zastupitelstvem městské části Praha 21 Újezd
nad Lesy a starostou Úval, nyní podpořili i zastupitelé sousedních Šestajovic. Tak snad už Magistrát dá přednost
požadavku výrazné většiny místních obyvatel a demokraticky zvolených zastupitelů před aktivitami jistých lobbistů.
Podařilo se dosáhnout zařazení Klánovic mezi 24 vybraných městských části, na jejichž území bude v době
pěti let (do 31. 12. 2012) probíhat zaznamenávání stavu
ovzduší, hluku a zeleně. Akce má název ENVIS 4 a je
hrazena EU. První etapa sběru dat má proběhnout již
v tomto pololetí s ukončením 21. 6. 2008. Výsledky budou vyhodnocovány a zveřejňovány na webu. Uvidíme,
jak bude s výstupy naloženo. Nejsme v Anglii, kde např.
princ Charles varuje "Hodiny klimatických změn tikají.
A tikají rychleji směrem k půlnoci". Řada našich představitelů to zatím vidí neochvějně jinak, doufejme jen, že
časem přeci jenom své názory upraví.
V sobotu 9. 2. se uskutečnil ples naší městské části
společně s naší Základní školou v sále Beseda. Myslím,
že mohu říci, kdo přišel, ten se jistě dobře pobavil. A to
především díky aranžmá učitelského sboru v čele s panem ředitelem PaedDr. Černým. Vůbec nepřekvapilo, když
si naplněný sál konkrétně jejich vystoupení vynutil opakovat. Učitelé nám tak předvedli, že neumí jenom kvalitně
učit, ale sebe i ostatní skvěle pobavit.
Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám připomenout, že
22. 3. 1878, tedy právě před 130 lety, získal pan Václav
Klán od c.k. místodržitelství v Praze povolení k založení
osady Klánovice, která byla formálně připojena k Šestajovicím. Co by asi říkal dnešním Klánovicím pan Klán?
Pokáral by nás, nebo pochválil? Snad to není nadsázka,
ale řekl bych, že b) by mohlo být přeci jen pravděpodobnější. Co říkáte? (Pozn. Vytvoření samostatné obce bylo
povoleno však až po vzniku Československé republiky
27. února 1920.)
Na závěr mi prosím odpusťte, že si tentokráte neodpustím ještě úvahu k dnešní, stále ještě živé povolební atmosféře. I když některé věci samozřejmě nejsou vždy všechny
podle našich přání, vynasnažme se vnímat dobu optimisticky. Nutno věřit v moudrost lidí, že lacinou cestou "vlády
jedné strany" se už nevydáme, neboť ta ke štěstí nevedla
a nevede. V podzimních krajských a senátorských volbách
nutno vynaložit potřebná úsilí, aby byla dosažena přijatelná
politická vyváženost. Neboť jedině ta nám umožní nastartovat cestu k "optimální" hospodářské prosperitě. Vždyť
tržní hospodářství, založené na zdravé konkurenci, nemůže přeci úspěšně fungovat bez zdravé a vyrovnané konkurence politických stran. Jinak to pak nezadržitelně vede
k totalitní masáži. Nedávná ještě praktická zkušenost s vládou jedné strany byla pro nás snad dostatečně poučná.
A i když jde dnes o jiné principy, zazvoněním klíči se lidé
nezměnili. Myslet si, že je to tak jednoduché, je sice svádivé, avšak od reality příliš vzdálené. Nebo opravdu jsme si
to takhle tenkrát na Letné představovali? Senát a Pražský
magistrát máme jednobarevný, pan prezident je čestným
předsedou vládnoucí strany. Zbývá sněmovna… .
A jaký je můj soukromý názor na volbu pana prezidenta? Přiznám se, že jsem měl osobně možnost s panem prof.Švejnarem mluvit, ale to neovlivnilo můj názor,
spíše mi jej utvrdilo. I při veškerém respektování pana
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prezidenta Klause se domnívám, že proti roku 1918 tentokráte český národ v roce 2008 svou šanci promarnil.
Nemyslím, že je dobré za tím hledat jen magickou 8 letošního roku, ale především si položit otázku, proč právě
KSČM a ODS zvolení pana prof.Švejnara musely zabránit? A doplňuji, že jsem rád, že jsem osobně mohl panu
ministrovi Bursíkovi pogratulovat, že do volby na prezidenta
přivedl tak kvalitního kandidáta, navíc nadstranického.
Ladislav Hrabal

z jednání zastupitelstva

Zasedání 20. února
Z programu jednání vyjímáme:
byl schválen návrh rozpočtu Klánovic na rok 2008
v celkové výši výdajů 17,6 mil Kč a příjmů 17,1 mil. Kč.
Rozdíl 0,5 mil. Kč bude hrazen z prostředků vytvořených
v minulých letech. (7 pro, 2 se zdrželi.) Výše rozpočtu byla
ovlivněna zejména faktem, že vzhledem ke změně způsobu rozdělování prostředků z Magistrátu jednotlivým MČ
byla letošní neinvestiční dotace Klánovicím oproti loňsku
zkrácena o 2,2 mil. Kč. Ing Kubíček vyzval k hledání
rezerv v provozu Úřadu MČ. Dále byl schválen rozpočet
VHČ (výnosy 3 mil. Kč, náklady 2,4 mil. Kč, hospodářský
výsledek 0,6 mil. Kč).
- ŽMČ souhlasilo s konáním srazu Fanclubu HC Slavia Praha v prostorách fotbalového areálu u koupaliště,
v současnosti pronajatého FK Klánovice, za podmínky
dodržení veřejného pořádku a nerušení nočního klidu
(7 pro, 2 se zdrželi)
- bylo schváleno rozdělení prostředků poskytovaných
v rámci grantového programu naší MČ, připravené na neveřejném jednání grantové komise. Celkem bylo přislíbeno 200 000 Kč (přehled grantů z časových důvodů
přineseme v příštím čísle)
- bylo schváleno zvýšení stočného na max 23,81 Kč/m3,
což je cena v centrální pražské kanalizaci
- investor rekonstrukce železnice, Správa železniční
a dopravní cesty (SŽDC) požádal o odprodej části obecního pozemku 1174 o výměře cca 108 m2 (část podchodu
pod tratí a jeho bezprostředního okolí), o pronájem okolních pozemků pro potřeby stavby a o souhlas se zřízením
věcného břemene (uložení silnoproudých kabelů do obec-
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ních pozemků). ZMČ své rozhodnutí pozastavilo do příštího zasedání, neboť investor dosud přes svůj příslib nepředložil dokumentaci stavby, která by zohlednila dříve
podané připomínky MČ
- ZMČ souhlasilo s pojmenováním parčíku u školy Park
Hedviky Vilgusové a dále s návrhem p. Karla Vilguse, že
se pokusí v této lokalitě a posléze i v okolí zřídit pomníčky
pohádkových bytostí i českých a světových literátů tohoto
žánru.
- ZMČ souhlasí s podáním žádosti o podporu projektu
"Modernizace Masarykovy školy" z finančních mechanismů EHP/Norska. Na návrh Ing. Kubíčka obdrží členové
ZMČ informace o smluvním vztahu s firmou Raven, která
akci zajišťuje.
- ZMČ souhlasí s prodejem pozemku č.kat. 1413/15 (37
m2- bývalá cesta na Počernicku) za cenu 3.510,-Kč/m2 vlastníkovi sousedního pozemku a dále s vypsáním záměru
na prodej zbylého pozemku č.kat.1413/8
- vzhledem k tomu, že klánovičtí hasiči získali nové
vozidlo, jejich nejstarší vozidlo bude prodáno obci
Šestajovice za 65.000 Kč.
- dne 7. 2. 2008 byla úspěšně kolaudována nástavba
a úpravy hasičské zbrojnice v Medinské ulici - slavnostní otevření pro občany bude dne 6. 3. 2008 od 18:00,
dne 20. 3. 2008 v 9:30 bude zbrojnice oficiálně otevřena,
je přislíbena účast náměstka primátora mgr.R.Blažka, dále
jsou pozváni starostové Liška, Hrdlic a starostka Vlásenková
- MČ podala tři žádosti o dotace - dokončení úprav MŠ
včetně úpravy plotu (4 mil. Kč), dokončení ZŠ (10 mil. Kč)
a vylepšení stavu Bazaru (3 mil. Kč)
- probíhají sanační práce na odstranění vlhkosti v suterénu školy čp. 1
- Ing. Kubíček navrhl vyslovit poděkování MUDr.
Brabencovi za obětavou práci ve prospěch MČ Praha-Klánovice ve funkci druhého zástupce starosty
- ZMČ vyjádřilo výhrady ke kvalitě a časování předkládaných informací k jednotlivým bodům na pořadu jednání
a uložilo starostovi zjednat nápravu
- MUDr. Brabenec upozornil na špatný stav pozemku
deponie převzatého po firmě Naidr
- MUDr. Brabenec navrhl zanést do nájemních smluv na
obecní byty souhlas nájemníků s pravidelnými kontrolami
bytů pracovníky ÚMČ za účelem kontroly stavu těchto bytů
- p. Chroustovský požádal o seznam povolených výjimek
pro vjezd nákladních aut do Klánovic
Připravil
Tomáš Ruda

Letošní rozpočet Klánovic
Příjmy
správní poplatky
ostat. poplatky (ubytovací, užívání veř. prostor, rekreační pobyt, výherní automaty)
daně z nemovitostí
příjmy z vlastní činnosti, z úroků, ostatní
pojistné za odcizené auto Avia
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
neinvestiční dotace z MHMP
Celkem příjmy
Financování (převod prostředků z minulých let)

350
441
1300
125
230
817
13856
17119
485
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Silnice (havarijní opravy komunikací a chodníků, zimní údržba)
Kanalizace (čištění kanalizace,opravy, údržba a revize čerpadel)
Pitná voda (odebraná voda v hydrantech a pítku)
Mateřská škola (neinvestiční příspěvek na provoz)
Základní škola (neinvestiční příspěvek na provoz, opravy)
Místní knihovna (běžné provozní výdaje, technické dovybavení, nákup knižního fondu)
Kultura (vedení kroniky, dárkové balíčky, kulturní akce MČ, náklady spojené s činností nadačního fondu)
Zpravodaj (náklady na tisk)
Tělovýchova (materiál pro Běh TF)
Zájmová činnost a rekreace (granty MČ)
Ochrana životního prostředí (energetický audit ZŠ)
Sběr a svoz komunálních odpadů (kontejnery)
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (mzdy, pohonné hmoty, opravy, materiál)
Sociální péče (provoz Klubu důchodců, příspěvek invalidům, občerstvení na „Velké Vidrholecké“ vozíčkářů)
Centra sociální pomoci (pečovatelská služba)
Bezpečnost a veř.pořádek (příspěvek policii pohonné hmoty, tlf. kupon)
Požární ochrana (provoz jednotky SDH Klánovice, pohonné hmoty, energie, výstroj, pracovní oděvy,
ochranné pomůcky, pojištění)
Místní zastupitelské orgány (odměny zastupitelů, pojistné)
Činnost místní správy (mzdy, pojištění, materiál, DHIM, pohonné hmoty, energie, vodné, stočné, opravy, pohoštění, cestovné, programové vybavení, poštovné, telefony, internet, stravné, fond zaměstnavatele, školení, daně a poplatky, revize, konzultace, právní služby, investice - změna vytápění v Bazaru)
Výdaje za vedení bankovních účtů
Pojištění vozidel a budov
Rezerva
Celkem výdaje

807
40
5
870
2970
170
255
250
15
200
185
150
322
138
300
5

Výdaje

informace úřad MČ

Odpad od chatařů
Přistavené sběrné nádoby na směsný odpad o obsahu 1100 litrů v zahrádkářských koloniích, jejichž svoz
byl do 31.12.2007 hrazen z rozpočtu hl.m. Prahy, byly
koncem loňského roku staženy.
Upozorňujeme, že dle vyhlášky č. 5/2007, kterou
se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území hl.m. Prahy a systém nakládání
se stavebním odpadem, je dle §6 písm. a) povinností
vlastníka objektu zajistit u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad. Toto
se týká i staveb pro individuální rekreaci.
Vyzýváme proto majitele rekreačních objektů, aby si
objednali u svozové společnosti sběrnou nádobu na sezónu (duben - listopad), do které by odkládali odpad.
Odkládání odpadu bude kontrolováno zejména u chatařů, kteří se prokazatelně celou sezónu zdržují na své
chatě, a bude požadováno vysvětlení nebo doložení,
jakým způsobem se zbavují odpadu, který jim v průběhu
pobytu na chatě vzniká.
Adresa svozové společnosti: Pražské služby, a.s.,
spalovna Malešice, tel. 284091455.
Děkujeme za vstřícný krok k předcházení černých
skládek.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

238
900

9294
40
220
230
17604

Mobilní sběr nebezpečného
odpadu
Barvy, baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů,
motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry,
tuky, výbojky a zářivky můžete odkládat obsluze sběrového vozidla
ve dnech 13. 5. 2008, 12. 8. 2008 a 11. 11. 2008 (úterý)
na těchto místech a časech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
1740 - 1800 hod.
ul. Krovova (u pizzérie SAMOS)
1810 - 1830 hod.
Přimské nám. (u autobusové zastávky) 1840 - 1900 hod.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ

Kontejnery na listí a rostlinný
odpad
Kontejnery na listí a rostlinný odpad budou přistaveny
v těchto termínech a na místech:
v sobotu 12. 4. 2008
od 9 do 12 hod. Medinská x Lochenická
od 13 do 16 hod. Lovčická x Malšovická
v sobotu 19. 4. 2008
od 9 do 12 hod. Přimské nám.
od 13 do 16 hod. Nepasické nám.
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Žádáme Vás, abyste rostlinný odpad neodkládali již
v pátek a okolo místa přistavení kontejnerů udržovali
pořádek.
Od letošního března je možné v pracovních dnech
odkládat rostlinný odpad též v ulici Smidarská (bývalá
deponie fy. Naidr) za přítomnosti pracovníka údržby
po předchozím nahlášení na tel. č. 605 272 413 nebo
603 578 405. Podmínkou je vytřídění na větve a rostlinný odpad, který lze kompostovat.
Alena Janoušková,
referentka ÚMČ
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MHD - na popud Odboru dopravy Praha 21 dochází
ke změně objízdné trasy "noční" linky 261 tak, že
přestup, který probíhá mezi zastávkami Újezd nad Lesy
a Hulická, bude realizován ve stanici Újezd nad Lesy.
Ostatní zastávky včetně Hulické zůstávají zachovány.
Jedná se o přípoj na linku 250, odjezd z Černého Mostu
v 00:35, odjezd 261 z Újezda nad Lesy v 00:50. Ke dni
odevzdání příspěvku je toto již zahrnuto v jízdním řádu
linky 261, platném od 3. 3. 2008.
Zpracoval
Jaroslav Losert

rozhovor se členkou zastupitelstva

Dopravní komise projednávala:
Možnost rozšíření parkování v blízkosti železniční
zastávky Praha-Klánovice a vytipování parkovacích
a odstavných míst u klánovického koupaliště. Materiál
(písemný a obrazový) připravený pp. Kuberou a Losertem
byl upřesněn tak, aby mohl být dále projednáván. V prostoru zastávky je navrženo umožnění parkování v ulici
Aranžérské a ulici U Trativodu. Realizace je podmíněna vyjádřením KŽP. Byla navržena úprava dopravních
značek a instalace vodorovných značek zajišťujících
dopravní přístupnost v ul. U Trativodu. U koupaliště
a sportoviště bylo akceptováno řešení provozovatele
kempu a koupaliště a navrženo odpovídající dopravní
značení. V ul. V Jehličině byly vymezeny dvě odstavné plochy - podél koupaliště a u fotbalového hřiště
- s tím, že ochrana prostoru Kynologického klubu dopravním značením zůstane zachována. Také v ul. Za
Břízami zůstane zachováno dopravní značení. Je navrženo omezení parkování na pokračování ul. Šlechtitelská směrem k Šestajovicím. Materiál bude
konzultován s DI Policie ČR, budou s ním seznámeni provozovatelé kempu a koupaliště, K Klubu, Kynologického klubu a FK Klánovice. Následně bude
projednán naším Zastupitelstvem. Součástí materiálu
budou i závazné organizační pokyny pro pořadatele
větších akcí (sportovní turnaje apod.).
Dále byli členové komise seznámeni s konceptem řešení směrností komunikací v prostoru mezi ulicemi Slavětínská, Holekova, Lesní, Srnečkova, Ke Znaku. Koncept
bude projednán a upřesněn na schůzce s projektantem
rekonstrukce komunikací v Klánovicích - etapa 0006.
Ing. Losert seznámil členy komise s navrženými
variantami vedení "Jižní tangenty" - pracovní název
pro dopravní propojení Klánovic, Šestajovic a Horních
Počernic. Pro obě obce je jedině přijatelné její zaústění malou kruhovou křižovatkou do ul. Revoluční,
Holekova, Slavětínská. Jižní tangenta probíhá kú. Horních
Počernic a Šestajovic, proto byl vznesen pouze požadavek na zapracování druhé malé kruhové křižovatky na hranici katastrů zmíněných obcí. Navržená
křižovatka umožní přímé dopravní napojení severozápadní zástavby Klánovic a odvede dopravní zátěž
z projektované zástavby na katastru Horních Počernic.
Návrh byl, na úrovni radního, v Horních Počernicích
akceptován.

Marie Jágrová
Po smrti paní Hedviky Vilgusové nastoupila na její místo v klánovickém zastupitelstvu paní MUDr. Marie Jágrová.
Protože jde o oblíbenou místní lékařku,
těžko bychom našli v Klánovicích někoho, kdo by ji vůbec neznal. V našem povídání jsme se
tedy zaměřili na její novou roli na radnici. Úvodem jsme
ale paní doktorku poprosili o krátké představení:
Pocházím ze Šumavy, narodila jsem se před 53 lety.
Po studiích na FVL UK Praha jsem pracovala nejprve
jako závodní, posléze jako obvodní lékařka. Praxi
v Klánovicích provozuji od roku 1997.
Má zdejší práce nějaké specifika?
Myslím, že tím, že se tu téměř všichni znají, může být
moje práce blíže představě "rodinného lékaře" který
o pacientovi získá nejen zdravotní údaje, ale zná jeho
rodinou anamnézu i vazby a zakotvení. Má tak lepší možnost pomoci léčit nejen tělo, ale i duši.
Proč jste se rozhodla vstoupit do komunální politiky?
I přes své pacienty jsem cítila, že je tu zásadní
problém - zda zůstanou zachovány "zelené Klánovice".
Už ze svého rodiště mám k přírodě blízký vztah a představa, že by největší les na území Prahy měl být ohrožen
investičním záměrem úzké skupiny lidí, mě docela "nadzvedla". Přitom znám více případů, kde vybudování golfového areálu bylo právem považováno za přínos, neboť
přispělo ke kultivaci dosud zanedbaných míst. Ale opravdu
nevím, proč by měl golfovému hřišti ustupovat v Praze
právě tak vzácný les.
S jakými pocity jste vstupovala do Zastupitelstva?
Především s pocitem odpovědnosti - závazku vůči
své předchůdkyni, paní Hedvice Vilgusové. Velice si
vážím všeho, co pro Klánovice vykonala, i její osobní
statečnosti.
A jaké jsou Vaše první dojmy?
Potřebuji určitý čas, abych si utřídila informace. Vidím,
že spousta navenek banálních věcí máj svůj řád, který
se musí dodržovat. Navíc obecní úředníci i členové zastupitelstva by se za všech okolností měli chovat maximálně korektně a brát svou práci trochu jako službu. I tak
se pochopitelně může stát, že to co vyhovuje jednomu,
je pro jiného nepřijatelné. Příklad z posledního jednání
ZMČ - klánovické koupaliště. Občané, kteří bydlí v okolí,
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se možná právem bojí o svůj klid, ti ostatní zase chtějí
maximálně využívat poskytované služby. Univerzální cesta z toho nevede - ale bez vzájemné tolerance se určitě
neobejdeme.
Na co se ve své práci na radnici chcete nejvíce
zaměřit?
Již od komunálních voleb pracuji v sociální a zdravotní komisi, vedené dr. Brabencem. To s sebou nese
celkem dost práce a agendy, posuzujeme stížnosti
i jiné žádosti obyvatel, často mi přitom přijdou vhod
mé zkušenosti s pacienty. Slýchávám příběhy seniorů,
kteří se bojí osamění, ani se někdy o svou domácnost
sami starat nemohou, zároveň se ale také bojí přechodu do nového prostředí.
Co byste na závěr našeho povídání chtěla vzkázat
čtenářům?
Jak už jsem naznačila, chtěla bych je poprosit o shovívavost, než se v nové situaci zorientuji. Také bych na
tomto místě chtěla poděkovat ostatním členům ZMČ,
kteří mi s tím pomáhají. Na vlastní kůži cítím, že je
často značný rozdíl mezi tím, když se člověk účastní
zasedání ZMČ jako příchozí divák, a tím když je jeho
aktivním účastníkem, od něhož se očekávají rozhodnutí. Vždycky je snazší kritizovat, než se sám o něco
pokusit. Mnoho lidí čeká, až se někdo odváží. V naší
společnosti je navíc dost hluboce zakořeněná nevšímavost vůči společnému. Věřím ale, že pokud někdo
začne, hodně ostatních se k němu přidá.
Děkuji Vám za optimistická slova na závěr a přeji
Vám úspěch i radost nejen v práci pro Klánovice.
Ptal se a naslouchal
Tomáš Ruda

Rozhovor s Mgr. Petrem
Štěpánkem, CSc.,
radním pro životní prostředí, hl.m. Praha
"Je nebezpečí v prodlení, den za dnem ztrácíme kus
půdy, která by měla sloužit veřejnosti, den za dnem svírá
pás pozemkové spekulace naše město těsněji a dusivěji.
Už začíná být pozdě." (Karel Čapek, Zelený pás, Národní
práce 26. 1. 1928)
V současné době je na území Prahy jedenáct přírodních parků. Přírodní park Klánovice-Čihadla je jedním
z nich.Stejně jako ostatní přírodní parky v Praze je i on
pochopitelně velkým "lákadlem" pro nejrůznější investory.
Nové stavby a golfová hřiště se podle zkušeností bohužel často objevují na místech, kde je jejich výstavba
přinejmenším diskutabilní a kde proti jejich postavení
rozumnými argumenty dlouhodobě protestují místní občanská sdružení (investor podle zpráv z tisku nezřídka
kdy úspěšně spolupracuje s místními úřady a místní
úřady se zase v podobných situacích zdají nejednou
respektovat Murphyho zlaté pravidlo ("Kdo má zlato,
určuje pravidla"). Jmenujme například lokalitu chráněného území Vizerka.
Přestože bychom mohli říci, že situace v Klánovicích
je v tomto ohledu pro zastánce zachování lesa mnohem příznivější, protože místní zastupitelstvo hájí les
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spolu s občanskými sdruženími, celý problém měl navíc
velkou publicitu a petici proti výstavbě golfu podepsalo
22 tisíc lidí, konečné rozhodnutí o nevýstavbě či výstavbě golfového hřiště v Klánovickém lese ovlivní zásadním způsobem pražský magistrát.
Ve čtvrtek, 24. ledna 2008, zastupitelé hlavního města
Prahy odhlasovali pozastavení projednání změny územního plánu v Klánovickém lese a nedoporučili další přípravu
této dílčí změny v rámci vlny 07. Kdy by tedy mohlo, podle
Vašich informací, k jednání o Klánovickém lese dojít?
Zastupitelstvo svým hlasováním pouze přerušilo pořizování změny a Zelení trvají na jejím co nejvčasnějším
pořízení. Důležité je, že zastupitelstvo změnu nezamítlo.
Pokud by se zastupitelstvo k projednání přerušených změn
již nevrátilo, spadla by jejich příprava již do práce na novém územním plánu chystaném ke schválení v roce 2010.
O problému se tedy bude v zastupitelstvu hlasovat nejpozději v roce 2010. Magistrát navíc v loňském roce zrušil
výjimku z ochrany přírody a krajiny. Golfové hřiště může
být dobrým nástrojem rekultivace devastované lokality, do
lesa však v žádném případě nepatří.
Jaké zásahy do krajiny na území pražských přírodních parků považujete za přínosné a prospěšné pro
zvyšování hodnoty těchto území? Mohl byste, prosím,
uvést příklady?
V přírodních parcích se snažíme zasahovat minimálně. V lesích jsou to výchovné zásahy do porostů a přeměna nevhodné druhové skladby (například smrčiny)
směrem k původním druhům (v Praze typicky dubohabřiny s příměsí jiných listnáčů). V lučních partiích jsou pozemky koseny, ve stepních spásány. Letos v lednu jsme
vyznačili 5% referenčních ploch, kde se vůbec nezasahuje a území je ponecháno přírodnímu vývoji. Tato území
jsou k nalezení například v Kunratickém lese nebo v Šárce.
Slouží jako přirozená centra biodiverzity a mají i estetickou
funkci. Snažíme se získat do vlastnictví pozemky v chráněných územích, letos jsme koupili Milíčovský les o rozloze 90 hektarů (tedy zhruba ve velikosti Hvězdy nebo
Stromovky) a loni nově vysadili 26 hektarů lesa Na Vinici
v Dolních Počernicích a Běchovicích. Všechny pražské
lesy ve vlastnictví města mají od loňského roku ekologickou certifikaci Forest Stewardship Council, obdobu biologického hospodaření v zemědělství. Ve vodním
hospodářství napravujeme meliorační omyly minulých dekád a v přírodním parku Klánovice-Čihadla probíhá odstranění starého vybetonovaného koryta a nahrazení
meandrujícím přírodním korytem nejen na Rokytce, ale i na
obou jejích přítocích v oblasti suchého poldru Čihadla.
Podporujete rozvoj cyklostezek v Praze. Projel jste se
někdy na kole po Klánovickém lese nebo v jeho okolí?
V Klánovickém lese jsem byl pěšky i na kole několikrát
s příjezdem od Újezda, od Běchovic, od Xaverovského
háje i od Horních Počernic. Klánovický les je unikátní svou
rozlohou a jako největší pražský les přesahuje významem
vyjmenované městské části a je lesem všech Pražanů.
Ne náhodou je zde jeden z mála biotopů v síti NATURA
2000. Současná síť cest je dostačující a v lese by nemělo
přibývat zpevněných povrchů na úkor volné přírody. Nové
budovy i další cesty patří mimo les.
Zpracovala
Alžběta Dvořáková
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informace z Odboru výstavby

Kanalizační přípojky
V letošním roce dochází k drobné změně při podávání žádosti o stanovisko ke kanalizačním přípojkám
na ÚMČ.
Od 1. 1. 2008 musí být na ÚMČ předkládány žádosti
o stanovisko ke kanalizační přípojce již odsouhlasené
(opatřené razítkem) od provozovatele kanalizačního
řadu - spol. BMTO GROUP, s.r.o., Liberec, která má sídlo
Lužická 24, 120 00 Praha 2. Schůzku je nutné si předem
domluvit s ing. Zdrůbkem na tel. čísle 603 889 572
nebo 222 514 708.
Po předložení odsouhlasené projektové dokumentace bude vydáno stanovisko a připravena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Renata Vayhelová
stavební technik ÚMČ

bezpečnost

Kriminalita v Klánovicích
v roce 2007
Místní oddělení Policie ČR Újezd nad Lesy má na
starosti území všech čtyř městských částí správního
obvodu Praha 21 (Běchovice, Koloděje, Koloděje a samotnou Prahu 21 - tedy Újezd nad Lesy). S jeho velitelkou, paní nadporučicí Jitkou Bauerovou, jsme hovořili
o bezpečnostní situaci v naší obci v uplynulém roce 2007.
Statistika vyznívá pro Klánovice ve srovnání s jinými
pražskými městskými částmi celkem příznivě. Na území
Klánovic bylo spácháno v loňském roce 105 trestných
činů, z nichž nejzávažnější jsou tři loupeže. V jednom
případě byl na zastávce MHD v pozdních nočních hodinách oloupen podnapilý muž (leden 2007), v druhém
došlo k loupeži ve vlaku, který v tu chvíli projížděl územím Klánovic. V těchto případech nebyli poškození ani
pachatelé občany Klánovic. Ke třetí loupeži došlo poslední
den v roce přímo v rodinném domě, ovšem samotnému
činu předcházelo dohadování poškozené s pachatelem
o ceně za provedené stavební práce.
Jinak ve statistice kriminality za uplynulý rok dominuje majetková trestná činnost - 33 krádeží vloupáním do
vozidel, samotných vozidel bylo odcizeno 8, došlo také
ke 4 vloupáním do rodinných domů a dvakrát nenechavci navštívili novostavby. Kořistí zlodějů se stalo i několik
jízdních kol, kabelek a peněženek.
V rámci celého obvodu újezdského policejního oddělení uplynulém roce narostl počet krádeží na železnici (měděné kabely, trakční propojky). Dalším
narůstajícím problémem v celém správním obvodu
Praha 21 byly krádeže měděných okapových svodů.
Policisté v létě dopadli pachatele těchto krádeží a prokázali mu celkem 12 skutků. Soud však neshledal důvod na něho uvalit vazbu, dotyčný se vrátil zpět a ve
své trestné činnosti pokračoval. Policisté ho zadrželi
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znovu v září a usvědčili ho z dalších 14-ti (!) krádeží.
Soud poté již vazbu uvalil a dotyčný v ní doposud čeká
na potrestání.
Velitelka újezdských policistů velmi oceňuje, že
v Klánovicích jako v jediné městské části jejího obvodu jsou instalovány bezpečnostní kamery, v jejich "operačním prostoru" totiž trestná činnost téměř ustala.
Klánovice patří i díky dlouhodobému úsilí místních policistů a strážníků mezi nejvíce bezpečné pražské městské části, přesto by paní velitelka ráda požádala
občany Klánovic o aktivnější spolupráci při prevenci
i postihování kriminality a znovu upozornila na stále
se vyskytující případy vloupání do vozidel. Doporučuje
nenechávat ve vozidlech viditelně cenné věci, i když
svůj automobil opouštíte jen na okamžik. Několik kabelek, kufříků, mobilních telefonů a i hodnotných notebooků tak i vloni nedobrovolně změnilo své majitele.
Na závěr uvádíme kontakt na újezdské policejní
oddělení:
Místní oddělení Policie ČR Újezd nad Lesy,
Lišická 1502, 190 16 Praha 21,
telefon 281 973 144 či 974 859 770.
JUDr. David Dušek,
zástupce starosty

Poškozování cizí věci
Dobrý den milý čtenáři,
opět se spolu setkáváme prostřednictvím, troufám
si již říci, pravidelných článků poskytujících zamyšlení
a nabízejících rady jako součást prevence proti běžné
pouliční kriminalitě.
Tentokrát bude tématem trestná činnost nazývaná
poškozování cizí věci.
Tímto názvem je přímo definován trestný čin v zákonném ustanovení § 257 trestního zákona jako jednání "kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou
cizí věc a způsobí tak na cizím majetku škodu ...".
Jako příklad lze uvést případ, který se stal v měsíci
prosinci 2007 ve večerních hodinách na Praze 8, kdy
dvacetiletý pachatel za použití úlomku betonu rozbil
skleněnou výplň z bezpečnostního skla vstupních dveří
panelového domu, čímž způsobil majiteli domu škodu
ve výši přesahující 10.000,- Kč.
Důvodem jeho jednání, vybočujícího z mezí slušného lidského chování, může být cokoliv. Dveře se staly
překážkou pro vstup do domu za vytouženou přítelkyní, překážkou pro získání úkrytu před nepřízní počasí
nebo terčem vybití negativních emocí podnapilého
muže zkroušeného životem a alkoholickými nápoji.
Důsledkem je však vždy poškození či zničení věci, ke
škodě toho, komu do té doby řádně plnila svoji funkci.
Pokud se nás taková skutečnost bezprostředně netýká, přehlížíme jí s tím, že je přirozenou součástí dnešní společnosti. V př ípadě, že se sami staneme
poškozenými, zaměří se náš vztek vždy proti samotnému pachateli, přičemž si již nevzpomeneme, jak jsme
byli lhostejní v podobné situaci, která se stala někomu
jinému. Nechci touto myšlenkou v žádném případě hájit
předmětné zločince, kteří zajisté zaslouží potrestání.
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Chci však vyjádřit názor a upozornit na žalostný stav
společenského styku, na míru empatie a chladnoucí
mezilidské vztahy.
Můžete samozřejmě tvrdit, že to není Vaší starostí
zajistit bezpečí občanů. O to má pečovat především
Policie České republiky a ve spolupráci s místními
samosprávami a dalšími organizacemi realizovat jak
preventivní, tak i represivní opatření. Vždyť žijeme
v moderní společnosti, kde se dá využít i řady nových
technologií v rámci situační prevence, směřující k zamezení či znesnadnění páchání trestné činnosti, jako
jsou kamerové systémy, zabezpečovací zařízení apod.
Uvědomme si však, že jsme bytosti společenské a bez
vzájemné spolupráce, solidarity, empatie a celkově
prosociálního chování jsou veškeré uváděné prostředky
málo účinné či dokonce bezvýznamné. Jak pro práci
Policie České republiky, tak zejména pro občany samotné je pozitivní způsob společenského styku nepostradatelnou součástí moderní demokratické společnosti
a spokojeného života slušných občanů.
Moje rada proto zní: nebuďte lhostejní ke svému
nejbližšímu sociálnímu okolí, spolupracujte s Policií
České republiky a pomáhejte jí tak naplnit model Community policing, jako policii, která je službou občanů,
tedy pro Vás.
nprap. Bibiana Fuchsová
PČR OŘ Praha III

novinky od hasičů

Ohnivý rok 2007 - nejvíce
výjezdů v historii.
Kvůli orkánům, větrným smrštím a povodním se co
do množství zásahů zapsal minulý rok do statistik jako
nejhorší v celé historii. Hasiči zasahovali v neuvěřitelných
115 999 případech.
V roce 2007 vzniklo v ČR celkem 22 419 požárů, což
je o 2 157 (tj. o 11%) více než v roce 2006. Takový nárůst
lze přičíst na vrub dlouhotrvajícímu období sucha v dubnu a květnu. Nejhorší měsíc byl z tohoto pohledu duben,
kdy museli hasiči každý den likvidovat v průměru 124
požárů, což je více než dvojnásobek celoročního průměru. Vůbec nejčastěji hořelo v pondělí 30. dubna, kdy bylo
v ČR hlášeno 210 požárů.
V roce 2007 meziročně narostly přímé škody způsobené požáry o více než 195 mil. Kč (tedy asi o 10%)
a přesáhly 2,1 mld. Kč. Jedná se největší škody od roku
2002. Díky zásahům jednotek PO byly před zničením
uchráněny majetkové hodnoty ve výši 8,8 mld. Kč. Největší požáry v ČR byly v říjnu, Plazy - sklad plastů, škoda 100 mil. Kč. a Nová Paka - továrna zdravotnických
potřeb, škoda 210 mil. Kč.
Nejčastější příčinou požárů byla již tradičně nedbalost dospělých (12,9% - zejména při kouření nebo manipulaci s otevřeným ohněm), o 3% se zvýšil počet požárů
způsobených hrou dětí s ohněm a o plných 16% narostl
počet požárů způsobených dopravní nehodou.
Zbytečných výjezdů, kdy si z hasičů někdo "vystřelil",
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bylo 7% ze všech, tedy každý čtrnáctý. Planých poplachů
bylo celkem 8 120. Výjezd jednoho vozu přijde zhruba na
15 000 Kč. Vtipálci tak hasičům odčerpali 122 mil. Kč.
Při požárech a nehodách v loňském roce 1 854 lidí
přišlo o život a 15 363 jich bylo zraněno.

Klánovičtí hasiči bilancovali
Dne 1. února 2008 se na výroční valné hromadě
sešel Sbor dobrovolných hasičů, aby zhodnotil svoji
činnost v loňském roce 2007.
Hlavní část celoroční činnosti byla věnována
údržbě techniky, výzbroje a výstroje, aby byla vždy
akceschopná a připravena k zásahu a použití. Při těchto
pracích bylo odpracováno 752 hodin.
Z kulturních
a společenských
akcí, kterých se
sbor zúčastnil, to
byla
čestná stráž
mimořádná
uakce
pomníku padlých při květnoMHMP
vých a říjnových
státních svátcích,
asistence při pálení "Čarodejnic"
na Přimském náměstí a pomoc při organizaci běhu Terryho
Foxe a srazu veteránů u Smolíků.
Na úseku preventivní a výchovné činnosti jsme
zapojili Mateřskou a Základní školu do celostátní literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí
pro rok 2007. V krajském kole obsadili žáci Základní školy ve své kategorii první tři místa. V celostátním kole, kterého se zúčastnilo 36 692 dětí, obsadila
žákyně 3. třídy Ema Toušková třetí místo.
Při pomoci ÚMČ
bylo členy odpracováno 335 hodin, ať
už to byl svoz větví
a jejich likvidace po
orkánu Kyrill, vykácení starých tují v MŠ,
v létě zalévání stromů či nově zasetých
trávníků a nebo kropení ulic.
Během roku se 13 členů zúčastnilo odborných
kurzů, školení a besed, při kterých si zvýšili a osvojili svou odbornost. Celkem bylo členy sboru při aktivitách v roce 2007 odpracováno 1 614 hodin.
Dva členové za čtyřicetileté členství obdrželi od Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy "Pamětní list".

Jednotka SDH
I naše jednotka v roce 2007 vyjížděla k extrémnímu počtu zásahů, celkem k 53. Nejvíce se na tomto počtu, co se zásahů týče podílel orkán, který se
v lednu přehnal i nad Klánovicemi. Z větších požárů, u kterých jsme také zasahovali, chceme připo-
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menout 1. května požár lesa u "Golfu", 10. června
požár lesa na katastru Újezda nad Lesy a v srpnu
požár seníku v Netlukách. Při těchto výjezdech strávili členové jednotky dalších 615 hodin.
Jako ocenění za svoji činnost obdržela jednotka od
Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy "Čestné uznání" za obětavou práci při likvidaci následků orkánu Kyrill.
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O to větší uznání patří všem, kteří se na těchto
aktivitách v roce 2007 podíleli, protože tuto činnost
vykonávali ve svém volném čase (někdy si museli
brát i dovolenou) a bez finanční náhrady.
Za vykonanou práci v roce 2007 obdržel SDH Klánovice poděkování od Mgr. Rudolfa Blažka, 1. náměstka
primátora hl. m. Prahy.
Václav Musil,
starosta SDH Klánovice

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás jménem Sboru dobrovolných hasičů Klánovice pozval na slavnostní otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice. Otevření se
koná 20. března 2008 v 9.30 hodin před hasičskou zbrojnicí.
Václav Musil,
starosta SDH Klánovice
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z mateřské školy
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V sobotu 16. února uspořádal Spolek přátel klánovické
školky maškarní bál pro všechny dětičky z Klánovic i z okolí.

Dorazila řada princezen, víl i čarodějnic, mezi nimi probíhali kouzelníci, pistolníci i spidermani. U vchodu je
uvítaly bonbóny, občerstvení a členky spolku (řazeno
podle dětské důležitosti). Poté už vběhli do sálu mezi
ostatní a určitě se žádné nenudilo. Klaun a jeho tři
pomocnice řídili tanec, soutěže i tombolu. Děti se vyskotačily, zasoutěžily si a nakonec si každé odneslo
domů i nějaký hezký dárek. Pohyb v kolektivu, soutěžení, fair play, spolupráce - to jsou však ty hlavní dárky, co si děti z podobných akcí odnášejí. Proto děkuji
Spolku přátel klánovické školky za jeho osobní vklad a
zájem a za uspořádání této akce.
Dr. Jiří Bedrlík

ekologie, příroda

Karneval
Spolkový život býval hlavním pilířem komunikace a
soužití v našich městech a vesnicích. Největšího rozmachu dosáhl v předminulém a první polovině minulého století. Poté došlo k určitému útlumu kvůli nástupu
nedemokratických režimů, kterým volné sdružování obyvatelstva nevyhovovalo. To bohužel nastartovalo dnešní
stav. Mnoho lidí se uzavírá před světem a mezilidskou
komunikaci nahrazuje televize nebo počítač. Důsledkem
je nedorozumění, nezájem, vzrůstající agresivita a manipulace obyvatel úzkými zájmovými skupinkami.
Z toho všeho vyplývá, že vést spolkový život je dnes
obtížnější ale mnohem důležitější než v dobách minulých. Vybudovat a udržovat spolek, zlomit apatii, nezištně pomáhat a podporovat zájem obyvatel o nějakou
problematiku není nijak jednoduchou záležitostí. Proto
Klánovice mohou být hrdé, že právě ony jsou sídlem několika dlouhodobě fungujících spolků. Jedním z těch, které
se obrací se svou aktivitou ke všem obyvatelům, je Spolek přátel klánovické školky. Jeho aktivity jsou sice spjaty
s klánovickou školkou, jak vyplývá i z názvu spolku, ale
nikoliv výhradně. Většina akcí, které pořádá, je určena
všem, kteří mají malé děti. Z mnoha akcí, které spolek
pořádá v průběhu celého školního roku, bych rád zmínil
tu poslední.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ DUKLA PRAHA
ve spolupráci
s ÚMČ Praha-Klánovice
a Občanským sdružením za Klánovický les
Vás srdečně zve

na 2. ročník turistického pochodu

"VIDRHOLEC"
v sobotu 5. dubna 2008
MOTTO:
Milovníci přírody za záchranu Klánovického lesa
START: 8.00 -11.00 hod žel. st. Klánovice
(parkoviště u rest. U Dášů)
CÍL: 10.00 - 17.00 hod. Klánovice
TRASY: pěší: 8, 12, 20 a 30 km,
cyklo: 40, 50, a 65 km
STARTOVNÉ:
5 Kč děti, 10 Kč členové KČT a důchodci, 20 Kč ostatní
INFORMACE:
Kalendář turistických akcí 2008 ČR str.74
Na shledanou se těší pořadatelé! Zdrávi došli!
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Dvě cesty
15. PONDĚLNÍ BESEDOVÁNÍ - PROJEKT PRO OBČANA,
OBEC I KC BESEDU ??
Na první pohled nemusí být zřejmá souvislost kultury
a politiky. Nechci filosofovat, ale pokud politika hlavně tržně
KORYTUJE a podobný příklad ukazuje lidem, také kultura
tržně tlačí ke spotřebě konzumního zboží (reality show,
thrillery...). Součástí kultury projevu je i KOMUNIKACE,
a právě na tu se projekt zaměřuje. Potřeba takové aktivity
vyplývá z mé zkušenosti v práci ve dvou komisích
(ŽP cca 3 měsíce, výstavby cca rok). Je zřejmé, že forma
komunikace odpovídá často i odborné zdatnosti (mlžení zakrývá často NEZNALOST nebo ÚMYSL).
Vlastní projekt PONDĚLNÍ BESEDOVÁNÍ S VOLEBNÍMI SKUPINAMI (VS) spočívá v tom, že KC umožní pravidelné setkávání postupně, a dále pak cyklicky, každé VS
(kandidující u voleb 2006) cca každé 2-3 měsíce v sále
KC (z programových důvodů KC pondělí 18 - 19 hodin).
Potom budou moci občané konzultovat své názory, náměty a připomínky týkající se obce, se členy právě přítomné
VS. Z důvodu osvojování si věcného přístupu by tomuto
byla vyhrazena jedna hodina. Na dobu po 19. hodině může
být také dotčenou skupinou vyhlášena tématická diskuze.
Podobně v tuto dobu, ovšem v jiném termínu, může být
tématická diskuze vyhlášena radnicí. Témat je řada (koridor, villapark, tangenta, dům chráněného bydlení, dětská
hřiště, cyklostezky, ŽP v obci a podobně). Vzájemné kontakty mezi členy jednotlivých VS mohou obrušovat hroty,
předjednávat společná řešení a stanoviska spíše na věcném než na "politickém" základě. Termíny jednotlivých setkání i jejich pořadí s ohledem na tvorbu celého programu
určí KC a uvede je ve svém programu KC. Lídrům jednotlivých VS bude e-mailem zaslána nabídka k účasti. Podle
zájmu budou určeny termíny setkání. OBČANŮM by projekt mohl přinést informovanost o obci a jednotlivých VS
a navíc i užší kontakt s volenými zástupci. Zároveň by
mohl také vybudit zejména mladší lidi k aktivitě a přitáhnout ODBORNOU VEŘEJNOST na obecní píseček, neboť i zde je ODBORNOSTI TŘEBA. VOLEBNÍM
SKUPINÁM by bylo umožněno se pravidelně scházet
v klidném prostředí. Pravidelný vzájemný kontakt ve skupině i s občany by byl též projevem odpovědnosti k voličům.
RADNICI by projekt mohl přinést nové informace a
pohledy na záležitosti obce i zpětnou vazbu. Zároveň by
informace od občanů mohly prospět k sumarizaci POTŘEB OBCE s určením jejich priorit a také ZÁMĚRŮ
OBCE z hlediska současnosti i perspektivy. To vše by
mělo pozitivní vliv třeba i na tvorbu dokumentu "Koncepce rozvoje obce".
Pro KC BESEDA by to byl přínos v rozšíření kulturní
náplně i s ohledem na krok k občanské společnosti, která jde ruku v ruce s kulturností. Věřím, že takováto věc by
mohla prospět celé obci. Záleží na tom, jak se uchopí
(neboli lze říci JAKOU CESTOU SE JDE, zda tou pohodlnou, či tou méně...).
Myšlenka citátu: "PŘIVEĎ KONĚ K VODĚ, ALE NAPÍT
UŽ SE MUSÍ SÁM" stojí za zamyšlení i s ohledem na cyklus DVĚ CESTY, tedy i na zmíněný projekt. Koresponduje
s cestou méně pohodlnou a zároveň navíc zohledňuje též
hospodaření s vydávanou energií i to, že na tomto světě
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nejsme "kór moc dlouho". Inu moudrost je moudrost.
Vykročení správnou cestou přeje opožděně do Nového roku
Zdeněk Trojan
zdeněk.trojan@email.cz

z kultury

Klánovický dětský sbor
Claireton Chorale
Čas oponou trhnul, a změněn svět… Ano, tak nějak to
vidím i já… Ale bohužel ten svět se změnil (většinou) k horšímu. Ještě, že Klánovice mají pěvecký sbor, který je reprezentuje nejen v ČR (v televizních pořadech pro děti, ve
vánočních koncertech v Praze…), ale i ve světě. Jistě víte,
že mám na mysli Klánovický dětský sbor Claireton Chorale,
vedený pí. sbormistryní Světlanou Tvrzickou. Za rok 2007
vám připomenu alespoň část jejich vystoupení: na Staroměstské radnici zazpívali při odměňování ČČK za záchranu života lidí, vystupovali na golfu na charitativním koncertě
pro Klánovický Dětský domov (kam byli pozváni, na rozdíl
od MČ Klánovice, která asi o jejich vystoupení nemá zájem, což potvrdila i svou neúčastí na jejich koncertu v Divadle Horní Počernice, na který byli pozváni), zpívali ve škole
v Újezdě nad Lesy a v tělocvičně v Klánovicích pro důchodce, vystupovali jako každoročně na pražském Hradě (charitativní koncert Děti dětem pod záštitou pí. Livie Klausové),
zpívali v akci "Zpívání v metru", ostatně téměř všechny
aktivity si můžete najít na internetových stránkách
www.claireton-chorale.com. Tento sbor - nejen svým názvem
- naše Klánovice opravdu reprezentuje. O to víc mě překvapilo hodnocení kulturní komise naší MČ (s předsedou Guiseppe Maiello), která reprezentanta dětského sborového
umění ČR ve světě a reprezentanta hl. m. Prahy a MČ Klánovice umístila na 15. místě!?

Foto Tomáš Hradecký
Tak nevím, ale ten čas tou oponou asi moc trhnul. A nejen
svět, ale i kulturní Komise MČ Klánovice asi hodnotila podle
měřítek, která jsou mi záhadou.
Věřím ale, že dětem ve sboru to chuti do zpěvu neubere!
Hana Ziková
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klánovické fórum

Výstavy v KC Beseda
V pátek 8. 2. byla slavnostně zahájena výstava Tibet a Pákistán fotoaparátem Adrienne
von Korff-Kerssenbrock
Strakonická rodačka paní
hraběnka Adrienne von KorffKerssenbrock zaznamenala
své dojmy z cest z Tibetu a později Karakoramu na fotografiích.
K těm nejcennějším patří fotografie chrámu Džokang z Tibetského hlavního města Lhasy
nebo Concordia Place v Pákistánu pod čtyřmi osmitisícovkami - K2, Broad Peak a Gasherbrum I a II. Tato prodejní
výstava byla ještě doplněna kolekcí skleněných objektů. Barevná sklíčka začala
paní von Korff sbírat na Šumavě - na místě bývalých skláren, později z nich začala tvořit zajímavé plastické mozaiky.
Návštěvníci, které na tuto výstavu
přivedl obdiv vysokohorské scenérie,
se mohli prostřednictvím těchto fotografií alespoň na chvíli virtuálně ponořit do
Tibetské a Pákistánské nálady po celý
zbytek měsíce února.
Na výstavu fotografií navazuje v KC Beseda v měsíci
březnu výstava obrazů. V pátek 7. 3. 2008 bude v 18 hod
slavnostně zahájena

VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘE RUDOLFA
HINDRICHA.
Pan Rudolf Hindrich žije a tvoří v Jirnech, kam se přestěhoval z Klánovic. Zamiloval si především českou krajinu, její něžnost a zasněnost v rovinách Polabí a jižních
Čech, romantiku Českého středohoří, Krkonoš a Šumavy. Zajímají jej však i historické stavby a prostředí Prahy.
Ve své tvorbě se snaží zachytit historické fragmenty v
kraji na východ od Prahy.
V Klánovicích vystavuje pan R. Hindrich poprvé. V místě, kde žil několik let, představuje svá díla hlavně z blízkého okolí a také několik prací zcela odlišných svoji
myšlenkovou náplní. Jeho záměrem je vedle krajinářské
tvorby přejít k dílům s větším důrazem na vnitřní pocity
člověka.
Výstava potrvá do konce měsíce.
Martina Petráčková

Velikonoční jarmark
Poslední předvelikonoční neděli, tedy 16. 3., uspořádá Klánovické forum v parku KC Beseda již tradiční Velikonoční jarmark. Ve stáncích bude možné koupit klasické
velikonoční symboly - osení, květiny, vajíčka, bylinky, velikonoční aranžmá. Objeví se zde i výrobky dětí chráněné dílny Svatý Prokop z Dolních Počernic, prodejní
výstavka výrobků tvořivé dílny MC Klánovice. Potěšit bude
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možné nejen oko, ale také žaludek - ochutnávkou perníčků, velikonoční nádivky a dalších pochutin. Dětské návštěvníky ale určitě nejvíce zaujme živý symbol Velikonoc
- ovečky s jehňátkem, které do ohrady v parku KC Beseda zapůjčí stejně jako v loňském roce pan Miloš Král,
provozovatel místního zahradnictví.
Souběžně s velikonočním jarmarkem proběhne v tělocvičně Beseda akce MC Klánovice "Táta dneska frčí" předvelikonoční odpoledne pro děti a jejich tatínky se
spoustou soutěží a odměn.
Martina Petráčková

Filmová představení
Ve čtvrtek 6. 3. uvede kino beseda velmi diskutovaný
a úspěšný dokumentární film OBČAN HAVEL. Na tento
film volně navazuje autorský film Andreje Kroba, FENOMÉN HRÁDEČEK ANEB DUCHOVÉ POD BŘEČTEJNEM, který máte možnost vidět v neděli 9. 3.
Tento dokument z roku 2006 je vlastně rozjímáním
o historii jednoho ze zapadlých koutů v Podkrkonoší, kterým
procházely nejen naše dějiny. Také rozjímáním o polorozpadlém hradu a o starých stromech pod ním, které to všechno pamatují. O divadle, které se tam odjakživa hrálo a dodnes
hraje, o sedlácích, disidentech, prezidentech a také o muži
s velkou hlavou, který to všechno z povzdálí pozoruje...
Ve filmu vystupují Václav Havel, Dagmar Havlová,
Pavel Landovský, Vladimír Pechan, a další.
Martina Petráčková
Kavárna Beseda je v dopoledních hodinách
z technických důvodů dočasně uzavřena.
O úpravě otevíracích hodin budeme informovat
v některém z dalších čísel Klánovického zpravodaje.

mateřské centrum
Mateřské centrum Klánovice - Šestajovice, Medinská 481

zve
všechny tatínky, dědečky, strejdy s dětmi a maminkami
na akci

TÁTA DNESKA FRČÍ
předvelikonoční sportovní odpoledne
KDY? Neděle 16.3. od 15.00
KDE? Tělocvična Beseda Klánovice
CO? Odpoledne, kde se aktivně zapojí tatínci,
plné soutěží a odměn, něcoz velikonočních zvyků, např.
běh s vejcem, ukázka pletení pomlázky, minibowling, minibasket, kop na bránu, rozcvička vedená tatínkem a další
zábavičky, které vymyslí tatínci. Souběžně bude probíhat
velikonoční jarmark v kině Beseda, kde najdete prodejní
výstavku výrobků Tvořivé dílny z Mateřského centra.
Následovat bude dětské filmové představení v kině za poplatek.
Sportovní přezutí s sebou do tělocvičny!
Odvážní tatínci, přihlašte se k aktivní spolupráci,
ostatní prostě přijďte.
Partnerem akce: Klánovické fórum,

INF. na tel. 604 315 231
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Kroužky a aktivity v MČ Klánovice,
Ke Znaku, od února 2008
PO
09 - 10 - Robátka / hud. kroužek Yamaha / děti do 18 měsíců
10 - 11 - První krůčky k hudbě děti od 18 měsíců
11 - 12 - První krůčky k hudbě
ÚT
10 - 1140 - Volná herna - pro volně příchozí rodiče s dětmi
od 14 hod - LOGOPEDIE - na obj. 721 602 220
od 1615 - Cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně Beseda
/děti od 18 měs/
ST
830 - 1130 - Pacholíček - hlídání dětí do 2,5 let
na obj. tel.: 739 566 318, 776 152 852
od 15 hod - Zpívánky - pro děti od 3 let
od 16 hod - Šikula - výtvarničení pro děti od 3 let
ČT
10 - 1140 - Volná herna - pro volně příchozí rodiče s dětmi
od 15 hod - Tvořivá dílna - pro rodiče a děti - nepravidelně
inf. 739 566 318, 776 152 852
vždy 1. čtvrtek v měsíci:
od 16 - 17 - Informační čtvrtek, Bazárek - příjem, výdej,
Schůzky aktivních maminek, inf. na tel.: 604 315 231
PÁ
830-1130 - Pacholíček - hlídání dětí do 2,5 let /viz středa/
Další informace na tel.

604 31 52 31

sport

Běh Terryho Foxe zemřel,
ať žije nový běh
Vážení příznivci zdravého a prospěšného běhání, velmi ráda bych vás pozvala na devátý ročník
tradičního Běhu Terryho Foxe, ale bohužel tato tradice nejen v Klánovicích, ale v celé republice končí.
V závěru roku jsme se dozvěděli, že Kanada neprodloužila naší republice licenci na další roky, a proto
už se u nás BTF nesmí konat. Nejsme jediná země,
kterou to potkalo, ale je zarážející, že organizátor
zakáže BTF v zemi, kde se za patnáct let vybralo
na podporu výzkumu rakoviny 28 milionů Kč a zaregistrovalo se 0,9 milionu účastníků. Co se počtu
běhů, účastníků i peněz týká, jsme světová špička.
Údajně je to proto, že jsme nepojistili organizátory
Běhu. Náš právní systém však neumožňuje pojistit
organizaci, která nemá sídlo na území republiky,
proto jsme žádali o výjimku, ale nebyli jsme vyslyšeni.
Na konci loňského roku jsme se s panem Karlem
Kinštem zúčastnili pracovního semináře, na kterém
byl přítomen i velvyslanec Kanady v ČR pan M. Calcott. Dohodli jsme se, že by byla veliká škoda, aby
akce s tak dlouhou tradicí náhle skončila, a proto
se bude běhat dál, i když pod jiným názvem (pracovní je zatím Běh naděje), jiným zastřešením (spo-

lečnost Levity a.s., která se účastnila i BTF), ale se
stejným cílem - sejít se ke zdravému běhání, setkat
se s lidmi a přispět na výzkum nemoci, se kterou se
jistě každý ve svém okolí setkal. Nyní se vše "dolaďuje" po právní stránce tak, aby se na jaře mohlo
začít.
Doufejme tedy, se že na konci května sejdeme
na běhu, který bude mít sice jiný název, ale průběh
stejný. Vlastně začneme budovat novou tradici, ale
myšlenka Terryho Foxe bude zachována. Myslím, že
Terry by měl radost…
Mgr. Jolana Fuchsová,
zástupkyně ředitele Masarykovy ZŠ Klánovice

Fotbalové předjaří
Začátek jarní části mistrovských soutěží se neúprosně blíží. Jak si klánovické týmy vedly v uplynulých týdnech v přípravě? O tom nás infor moval
předseda FK Klánovice Michal Fuchs.
A-mužstvo sehrálo tři přípravné zápasy na umělé
trávě v Satalicích. Nejprve v kombinované sestavě
(s hráči B-mužstva) zdolalo rezervu Újezda nad Lesy
3:2 (góly: Šafus, Křížek, Zajíc). Poté si poradilo s
týmem Záluží 4:1 (Šafus 2, Borovský 2) a zvítězilo i
v utkání proti domácímu mužstvu 2:1 (Zajíc, Dlabal). Hráči áčka pod vedením trenéra Štefečka mají
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za sebou náročné zimní soustředění v Rumburku.
Na stejném místě sbírali síly na jaro také klánovičtí
dorostenci. Podle vyjádření trenéra Michala Fuchse probíhalo soustředění v perfektních podmínkách,
hráči měli k dispozici halu, posilovnu i vířivku.
Starší žáci se zúčastnili halového turnaje v Říčanech.
Trenér Beran chválí své svěřence za předvedenou
hru. Tým měl ovšem smůlu, třikrát nešťastně remizoval a jednou prohrál, což stačilo na předposlední
místo.
Mladší žáci sehráli v říčanské hale dva turnaje.
V tom prvním po výborných výkonech obsadili ve
skupině druhé místo, přičemž jen těsně podlehli
celkovému vítězi turnaje Umbru 1:2. V boji o bronz
narazili na Vyžlovku. Naši kluci bohužel neudrželi
vedení a nakonec prohráli 1:2 (Palata). I tak si zaslouží pochvalu za bojovný výkon. Ve druhém turnajovém vystoupení byly Klánovice nalosovány do
silnější skupiny. Ale například v utkání proti pozdějšímu vítězi celého klání Lysé nad Labem se nevzdali
ani po obdržení tří branek, nakonec prohráli jen těsně 2:3 (Sochůrek, Šimek). V zápase o 7.místo si
poradili s Umbrem 3:1 (Hojný 2, vlastní po střele
Phillipa).
Mini 8 (ročníky 1999 - 2000) nezopakovalo na
halovém turnaji v Říčanech výkon z předchozího turnaje, kde skončilo druhé, po nevydařených výkonech
o b s a d i l o s e d m é m í s t o. J e d i n o u b r a n k u v s t ř e l i l
M.Famfulík.Mužstvo Mini 8 také sbíralo zkušenosti
na umělém povrchu na Hájích, v zimní lize ročníků
2000.
V utkání se silným soupeřem Bohemians naši
prohráli 1:19 (Svoboda). Hrozivě působící výsledek
není žádnou tragédií, trenérka Alena Royston kvůli
omluvenkám (nemoci, hory) nominovala do zápasu
kluky ročníku 2001 a čtyři hráče, kteří jsou naprostými nováčky. Fotbaloví učedníci tak mají za sebou
nefalšovaný křest ohněm.

mužstvo Mini 8
Nakonec důležitá informace pro rodiče malých
fotbalistů: letní soustředěni se uskuteční 16.- 23. 8.
(Borovice, areál SEBA).
Jiří Karban
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objektivem Tomáše Hradeckého

Z pořadu Luckyho folkový čaj 27. ledna v KCB

Návštěvník koncertu 1. února zdraví našeho fotografa

Přeplněný odpadkový koš na naučné stezce Klánovickým lesem
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Výlet do Dolních Počernic
V neděli 20.1. jsem po poledni navštívil restauraci Léta Páně v Dolních Počernicích. Je umístěna
v areálu historického pivovaru vedle zámku a místní část citlivou rekonstrukci realizovala s pomocí
dotace z Evropské unie. Popovídal jsem si se svými
známými - oběma kuchaři a nájemcem. Parkoviště
bylo plné stejně jako stoly obsazované na objednávku. Za necelý rok provozu se kuchyně stala proslulou a něco z dobrot jsem také ochutnal.
Tomáš Hradecký
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předkrmů, polévek, salátů a "něčeho k pivu". Milovníci zlatavého moku mohou volit z několika druhů.
Pro řidiče jsou nachystána nealkoholická piva. Vína
jsou rozlévaná i v lahvích a pokud máte raději tvrdší alkohol, je zde také velký výběr. Čaj, káva a nealko jsou samozřejmostí. Jídla, jež jsme si objednali,
byla velice chutná a doba, po kterou jsme na ně
čekali, byla přiměřená rozmanitosti objednávky.
Restaurace "U Rybníčku" se nachází na velmi
krásném a klidném místě. Pohodovou atmosféru
podtrhuje ochotný personál a příjemný interiér, který je velmi zajímavě řešený.
Restaurace nabízí zajištění dopravy na akce. Tuto
službu je nutno objednat 24 hodin předem společně s
rezervací. Po dohodě je možno objednat i odvoz zpět.
Otevřeno je každý den od 11:00 do 23:00.
Kontakt: Restaurace "U Rybníčku",
Za Mlýnem 414, Květnice,
tel. 246082111, 605054055.
Pavel Fischer

názory, komentáře, polemiky

Poznámka

redakční ochutnávání

Restaurace "U Rybníčku"
Už dlouho jsme vám s redakční radou nepředstavili žádnou restauraci. V blízkém okolí je těžké
najít něco nového, a tak jsme byli vděčni za pozvání do restaurace "U Rybníčku", která byla otevřena
koncem roku 2006 v Květnici. Restaurace neposkytuje jenom gastronomické služby pro místní obyvatele, ale je zde vytvořeno i prostředí pro setkání
přátel a blízkých. Pravidelně se zde pořádají taneční zábavy ve stylu 60. až 80. let, diskotéky pro dospělé i pro děti a různé zábavné a kulturní akce.
Připraví tu pro vás svatební hostinu, oslavy narozenin a životních výročí.
V kompletní servisu včetně dopravy vám zajistí
firemní večírek nebo jednání v klidném a nikým nerušeném prostředí. Krytá terasa, venkovní gril a
zahradní část restaurace jsou příjemným místem k
relaxaci.
Pro maminky s dětmi vám nabídnou uzavřený nekuřácký salonek s dětským koutem a na zahrádce
dětské hřiště s pískovištěm. Spor tovní fanoušci
mohou společně sledovat na velkoplošné obrazovce utkání oblíbených týmů. Každý pátek od 20:00 je
zde živé piano - zkrátka pohoda.
Jako tradičně jsme si každý objednal něco jiného, abychom zjistili kvalitu služeb. Na výběr jsme
měli z těstovin, ryb, české kuchyně a minutek. Pro
velké jedlíky je možnost vybrat si z velké nabídky

Každý, kdo vchází Axmanovou ulicí do lesa směrem
na Blatov, si asi povšimne, že se něco velikého děje s
klubovnou na golfu. Jde o značnou rekonstrukci a její
velikost dokazují desítky kontejnerů, které odvážejí vybouraný odpad. Asi by to nebylo ani tak zajímavé, pokud by to nebyla klubovna, která má především sloužit
golfu. Pozoruhodný může být také rozsah rekonstrukce, který si vyžádá značné finanční prostředky.
Naskýtá se otázka, proč se to děje. Lze pochybovat,
že tyto změny mají sloužit pouze k většímu zisku z provozu restaurace. Také návratnost velkých finančních
nákladů je velmi vzdálená, pokud by se tak vůbec stalo.
Tato rekonstrukce může určitým způsobem skrytě naznačit, že majitelé klubovny budou i nadále velmi usilovat o realizaci svého záměru, který je spojen s kácením
lesa. Nazývat pouze budovu s restaurací bez hřiště Forest Golf Resort by bylo přece poněkud podivné.
Vladimír Štuller

P.S.: Forest Golf Resort má sice les ve svém názvu,
stromy ale - jak vidno - před hřebíky nešetří.
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Zelené pokrytectví II
(redakčně kráceno)
Ač vím, že se jedná o " jalovou" polemiku, považuji za
nutné vyjádřit se ke dvěma oblastem z KZ 1-2/2008:
I Článek Jaroslava Loserta
Cituji proto opakovaně výhradně pro něho z mého
článku v KZ:
…proto se také má stížnost netýká omezování sportovních aktivit, ale civilizovaného řešení dopravní
situace !!
Nechápu tudíž, co má jeho exkurze do historie v souvislosti s mým domem vyvolat a proč? Plně podporuji snahy budovat v této lokalitě další sportoviště-viz.nové
tenisové kurty, ale…..!! Pokud by měl p. Losert zájem poučit se v civilizovaných zemích, viděl by, jak je řešeno parkování u těchto areálů.Toto velmi dobře věděl zcestovalý
a zkušený starosta pan Hanzal a v tomto duchu plánoval
parkování v dané lokalitě.Je nemyslitelné, že by zde bývalý starosta připustil další zatížení život.prostředí provozováním kempu v takovém rozsahu. Dnešní řešení definitivně
pohřbívá možnost vybudování záchytného parkoviště pro
návštěvníky areálu a dává zelenou pokračující anarchii.
To, že KŽP tuto absurdnost odsouhlasila - v rozporu
se svými výroky o zelených, klidných Klánovicích a podnikatelském Klondiku - je pouze potvrzením její "loutkové" role. Mnou kritizované jednání dopravní komise za
zavřenými dveřmi s vybranými subjekty a bez místních
občanů potvrzuje Zápis z 29.10. Přesto pisatel přikládá
povzdech a poznámku, že si někdo ve vzrušení popletl
pojmy. Tak nevím, kdo je tu popleta…?
A ještě jeden důsledek rozhodnutí o vybudování kempu. Je evidentní, že rekreační plocha u bazénu bude kapacitně naplněna především rekreanty z kempu. Místní
občané si tak budou muset hledat náhradní variantu letního osvěžení mimo svoji obec.

naši jubilanti
V měsíci březnu se dožívají významného
životního jubilea tito naši spoluobčané:
Zdenka Knoblochová
Věra Nováková
Leo Hýža
Milena Čížová
Jaroslava Gabrielová
Miroslav Sůra
Jiří Podzimek
Bohumil Pirout
Miloš Aulický
Milada Peričová
Eliška Jančíková
Milena Potyšová
Přejeme jim ještě mnoho šťastných let.
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II Rozpočet městské části Klánovice
V intelektuálním Slovu starosty v KZ, pominu-li standardní invektivy, neunikne "velkorysé" gesto zastupitelů snížit si odměny o několik set korun jako reakci na
rozpočtovou mizérii. Starosta doufá v záchranu rozpočtu až z Norských fondů. Asi každý z nás by očekával
okamžité razantní vysvětlení - to se však odkládá.
Pár čísel z rozpočtu HM Prahy mě šokovalo. Z malých městských částí (cca 40) jsme jedinou obcí v Praze
s poklesem rozpočtu oproti minulému roku a to o téměř
14%, zatímco starostové okolních obcí zajistili nárůsty
od 15% do 45%? V investicích je situace ještě dramatičtější. Náš starosta "vybojoval" 1 mil.Kč (sousední Újezd
50 mil.Kč ) a na Dům chráněného bydlení a komunikace
ani 1 Kč. Je několik stokorun odměny adekvátním výkupným za tak nehoráznou a tragickou neschopnost?
Tyto výsledky nejsou bohužel náhodné. Složení zastupitelstva je takové, jaké si obyvatelé Klánovic zvolili.
Je však jasné, že arogance, neprofesionalita, lži, manipulace s fakty, diplomatická neschopnost a negativní reklama byly "oceněny" i za hranicemi Klánovic a jak je
vidět, netrvalo to dlouho.
Evžen Stöhr
Poznámka šéfredaktora:
Ačkoliv obecně nepovažuji za korektní doprovázet články
jiných autorů vysvětlením, jak to vlastně pisatel myslel nebo
měl myslet, v tuto chvíli mi svědomí nedá, abych nepřipojil
alespoň krátký komentář: V článku je docela přesně popsána současná neradostná finanční situace Klánovic. Lze však
z ní vinit vedení naší obce, které dostalo mandát od voličů
zejména právě k tomu, aby bránilo Klánovický les, nebo by
se měli zodpovídat ti, kdo se v Klánovicích postavili proti vůli
převážné většiny obyvatel, rozložili místní organizaci do té
doby výrazně nejoblíbenější politické strany a vehnali klánovickou radnici do nerovného boje s pražským Magistrátem?
Tomáš Ruda

od sousedů

Dějiny zaniklé vsi Lhota
nad Úvalem - Fidrholec
Při procházce Klánovickým lesem pocítí návštěvník
ten úžasný klid, desítky druhů voňavých dřevin na úhledných rovinných lesních dílcích. Do ticha zapíská tu a tam
nějaký ten hvozdík. Ovšemže pouze tehdy, pokud stezky
poutníka nezavedou přímo k železniční trati, nebo do lokalit,
kde jej může v budoucnu trefit do hlavy golfový míček!
Rozšíření golfového areálu v Klánovickém lese je provázeno dlouholetou diskusí a nevolí okolních obyvatel. Pokud
dojde ke konečnému schválení stavebního řízení, mohou přijít
stovky, ne-li tisíce stromů o život! O vyhnané zvěři ani nemluvím, poněvadž dojde výstavbou golfu zcela jistě k přetržení
biokoridoru a narušení harmonického života v lese. Plno zajíců, srnců a veverek přijde definitivně o citelný kus svého
přirozeného domova. Výstavbou golfu nevznikne pouze hřiště o 9 jamkách, ale ke hřišti musí hosté někudy dojet, někde
zaparkovat, případně se také občerstvit v ubytovacím zařízení. Kolik lesní plochy může přijít nazmar?
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My se však nebudeme zabývat aktuální hrozbou Klánovického lesa, ale řekneme si něco více o lokalitách,
které stojí za povšimnutí a případnou návštěvu.
Znáte zaniklou vesnici Lhotu u Úval? Při sestavování
tohoto článku jsem použil dostupnou literaturu, monografické studie záznamy archeologických nálezů a analogií okolních obcí.
V místech retranslační věže dominující Klánovickému lesu stávala v nadmořské výšce 297 metrů středověká farní osada zvaná Lhota s kostelem sv. Václava. Dnes
byste vesnici hledali marně. Jediné co po ní zbylo, je poloha "na kostelíku", svědčící o existenci kostela. Často
užívaný název vsi ukazuje na skutečnost, že byla Lhota
založena na lesní půdě, kde byli její osadníci do jisté míry
či "lhůty" osvobozeni na přesně smluvený počet let od
určitých poplatků a břemen za vykácení lesa a vzdělání
půdy. O těchto lidech se říkalo, že "jsou na lhotě". Staří
pamětníci před stoletím pravili, že byl v lese na místě
vesnice vidět mechem zarostlý práh kostela. Dokonce
i několik roubených studní pamatovali.
Pozice někdejšího kostela byla zjištěna teprve roku
1973 při stavbě vodojemu při televizní retranslační věži
(postavena v letech 1960-61). Při kopání základů se podařila odkrýt část gotického základového zdiva z let 1377-79.
Zdivo bylo objeveno v zarostlém nápadně visutém pahorku a kameny byly zděny na vápennou maltu. Nedaleko zbytků kamenné zdi byly později odkryty dva až tři
zničené kostrové hroby.
(pokračování v příštím čísle)
Jan Psota ml.,
kronikář obce Hradešín a městyse Škvorce

Úřad městské části Praha 21 uvádí

Koncert skupiny
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Neposedové z Běchovic
Občanské sdružení Neposeda nabízí
poslední běh VZDĚLÁVACÍHO

A PORADENSKÉHO PROGRAMU.
Projekt je určen pro maminky či tatínky
na rodičovské dovolené, ale i po ní, kteří
se během půl až jednoho roku chystají zpátky
do zaměstnání a chtějí si oprášit anebo získat
nové dovednosti, aby obstáli při hledání nového
zaměstnání a i v něm. Projekt je určený osobám s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy.
Připraveny jsou pro Vás:

1. Bezplatné BLOKOVÉ KURZY,
které probíhají od 9.00 do 12.30 hodin
• Trénink komunikačních dovedností
Zaměřeno na sebeprezentování, efektivní komunikaci, řešení konfliktu a techniky asertivního jednání. Vše je spojeno s videotréninkem

út - 4. 3.
st - 5. 3.
pá - 7. 3.

út -11. 3.
st -12. 3.
pá-14. 3.

• Anglický jazyk
Obnovení dosavadních znalostí a rozvoj konverzačních schopností.

po - 17. 3. st - 26. 3.
út - 18. 3. čt - 27. 3.
st - 19. 3. pá- 28. 3.
Po úspěšném absolvování blokového kurzu získáte
osvědčení.

2. ODBORNÉ PORADENSTVÍ
spojené především s návratem do zaměstnání během i po absolvování kurzu, možnost využití
podpůrných služeb - dohled nad dětmi předškolního věku v průběhu programu.

Dne 20. března 2008 od 1900 hod.
Společenský sál ZŠ Masarykova.
Vstupné 180 Kč.
Předprodej: Knihkupectví nad Lesy
a podatelna úřadu
Informace: zdenek.vorisek@praha21.cz
tel.: 777 811 331

Vzdělávací programy a poradenství
se konají v prostorách
Nízkoprahového klubu Autobus,
Českobrodská 1, 190 11, Praha - Běchovice.
Těšíme se na Vás
Melanie Zajacová - předsedkyně sdružení
Věra Jílková - sociální pracovník (tel. č. 739 491 633)
vera@neposeda.org, http://www.neposeda.org/vpp
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KURZY JÓGY
v KLÁNOVICÍCH
Lekce pro dospělé, vhodné i pro úplné začátečníky, různé věkové skupiny.
Lekce trvají 1,5 hod. a kromě cvičení
obsahují též práci s dechem a meditativní relaxaci. Jóga celkově posiluje, tonizuje a harmonizuje
organismus, uklidňuje ducha.
První lekci si lze nezávazně vyzkoušet.
Každé pondělí od 17.15 - 18.45
v tělocvičně KC Beseda.
Předplatné vždy na každé čtvrtletí
(170 kč za lekci).
Registrace na:
info@jogaklanovice.cz
nebo 775 330 217.

Po uzávěrce:

Období vegetačního klidu skončilo
Čtvrtek, 28. února 2008 v 13.12
Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce
životního prostředí upozorňují, že letošní období vegetačního klidu už je, vzhledem k panujícím klimatickým
podmínkám, za námi. Obce, správci komunikací i všichni
ostatní, kdo plánují či plánovali kácení dřevin, by měli
tuto skutečnost vzít v potaz.
Období vegetačního klidu obvykle trvá od začátku
listopadu do konce března. Přírodě se ovšem poručit
nedá. Letošní mírná a krátká zima je s největší pravděpodobností za námi a s ní i období vegetačního klidu.
Stromy se již začaly chystat na nové olistění a rozkvět
a ptáci začínají obsazovat svá hnízda. Pokud tedy o některých žádostech o povolení kácení dřevin bylo rozhodnuto kladně s tím, že je lze provést v období
vegetačního klidu, pak je vhodné odložit kácení až na
počátek listopadu.
Dřeviny, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví občanů nebo hrozí škodou
značného rozsahu na majetku, je samozřejmě možné pokácet i mimo dobu vegetačního klidu - za dodržení podmínek, které dává zákon o ochraně přírody
a krajiny.
Česká inspekce životního prostředí je připravena provést kontrolu jakéhokoli podezření na neo-

právněné kácení dřevin, rostoucích mimo les. Za tím
účelem je i v letošním roce veřejnosti k dispozici
telefonní číslo 731 405 072.
Jakub Kašpar,
tiskový mluvčí MŽP

Claireton Chorale
"Děti, které zpívají srdcem."
Jarní počasí klepe na dveře a nás to všechny inspiruje k novým výkonům. Jarní prázdniny máme také již
za sebou a v těchto dnech se připravujeme na následující měsíce, snad již bez nemocí a úrazů. Každým
rokem přibývají do našeho repertoáru nové zajímavé
písně a skladby. Těšíme se na květnový příjezd rakouského sboru, který budeme hostit. Budeme s nimi společně koncertovat a to 23. května v kostele v Horních
Počernicích od 19 hodin a 24. května v Divadle Pohoda,
taktéž v Horních Počernicích. V červnu se chystáme
do Itálie, a tak pilně pracujeme na programu, kterým
budeme v zahraničí reprezentovat Českou Republiku
a Klánovice. Více informací přineseme v dalších číslech KZ.
Ať vám všem Sluníčko zlepšuje náladu a těšíme se
na viděnou. Další informace také na našich internetových stránkách www.claireton-chorale.com:
Vítězslav Maštalíř
klavírista a hudební skladatel
info@claireton-chorale.com
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Divadlo Horní Počernice
Votuzská 379/11, Tel.: kancelář 281 920 326, Tel.: pokladna 281 860 174,
e-mail divadlo@pocernice.cz, www.divadlopocernice.cz
Spojení: metro B Černý Most, nástupiště č. 15, bus 221, 303, 304, 353
do stanice Votuzská.
Pokladna divadla je otevřena od pondělí do čtvrtka 16 - 18 a hodinu
před začátkem každého představení.
Pokladna v Informačním centru na Chvalské tvrzi je otevřena od pondělí
do čtvrtka 9 - 16 a v pátek 9 - 14 hodin.

CO SE HRAJE V BŘEZNU
Úterý 4.3. v 19.30
LUCERNA ANEB BOJ O LÍPU
Divadelní společnost Josefa Dvořáka.
Režie: Jiří Adamec
Odehrává se po skončení slavné pohádkové hry na zvláštní žádost a riziko všech diváků.
Hrají: Josef Dvořák, Pavlína Filipovská, Dagmar Schlehrová, Milan Duchek, Radka Stupková, Jiří Veit, Karel Gult.
Pátek 7.3. v 19.30
AGNES BELLADONE (Jean Paul Alegre)
Režie: František Živný
Hořká komedie v podání ochotnického divadelního souboru Havlíček z Neratovic. Děj se odehrává v divadelní šatně, kde jsme
postupně svědky premiéry a repríz představení, vývoje divadelních kritik, zákulisního humoru i vzájemné krutosti.
Sobota 8.3. v 15.00
KÁČA A VODNÍK
Klasická činoherní pohádka v podání Liduščina divadla
Rozzlobený vodník ze zámeckého rybníka promění rozpustilého prince Obláčka v žabáka a hádavou princeznu Perličku v bílý leknín.
Kdo je zachrání?
Neděle 9.3. v 18.00
VÝTEČNÍCI
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová, Iva Ptáčková
Představte si bandu čtvrťáků před maturitou, kteří se chtějí bavit, užívat si života a dělají naschvály učitelům. Hra je plná vtipných
hlášek, melodických tanečních písniček, a komických scén. Na letním divadelním festivalu sklidilo představení bouřlivé ovace.
Čtvrtek 13.3. v 19.30
NEŘEŽ - koncert tria Sázavský, Vřešťál, Benešovský
Mužský trojhlas je pro zvuk kapely charakteristický, stejně jako vypracované kytarové party Víta Sázavského a Zdeňka Vřešťála
a špičková basová kytara Filipa Benešovského. Nerez, Neřež, Krausberry - písně z repertoáru těchto skupin napsal výhradní
autor Zdeněk Vřešťál.
Pátek 14.3. v 19.30

VĚRNÝ aneb VRAH ZVONÍ DVAKRÁT (Chazz Palminteri)
Režie: Jana Kališová Umělecká agentura Rajcha
V příběhu, který by se dal velmi stručně definovat jako "přímý přenos z jednoho pracovního výkonu nájemného vraha", však
najdeme mnohem víc, než pouhé provedení nájemné vraždy.
Neděle 16.3. v 15.00
POHÁDKA O POPELCE (Pavel Cmíral)
Divadlo AHA!
Úprava a režie: Miroslav Pokorný
Klasický příběh chudé, hodné a krásné Popelky, která je utlačována zlou macechou a nevlastními sestrami. Určeno dětem od 4 let.
Čtvrtek 20.3. v 19.30
LÁSKA, SEX A ŽÁRLIVOST (Marc Camoletti) Divadelní společnost Háta Režie: Marie Lorencová
Komedie plná nedorozumění a zvratů. V příběhu se setkáme se zápletkami, každému asi důvěrně známými z vlastního manželství.
Uvidíme, co má udělat manžel, který zjistí, že ho jeho nevěrná manželka podvádí. Účinkují: Adéla Gondíková, Martin Zounar,
Vladislav Beneš, Ludmila Molínová, Marcela Nohýnková, Ivan Jiřík, Zdeněk Mahdal, Zbyšek Pantůček, Lucie Zedníčková, Ivana
Andrlová, Olga Želenská.
Pátek 28.3. v 19.30
S TVOJÍ DCEROU NE (Antonín Procházka)
Produkce agentura Harlekýn Režie: Antonín Procházka
Příběh docela obyčejných manželských párů snažících se předejít možné manželské krizi. Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně
však doslova gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. Hrají: Karolína Kaiserová, Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Lucie
Juřičková / Marika Procházková, Pavel Kikinčuk / Martin Zahálka, Antonín Procházka, Jaroslav Hanuš / Vilém Dubnička.
Neděle 30.3. v 15.00

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA MODROOČKA

Divadlo AHA!
Úprava a režije: Miroslav Pokorný a Jiří Kolář
Poetická hudební pohádka o tom, jak kočičí kluk poznával svět. Hrají a zpívají: Vratislav Hadraba, Kryštof Nohýnek, Gustav Hašek,
Pavla Bečková, Kamila Viktorinová / Tereza Otavová, Petr Štěpánek. Určeno dětem od 3 let.
Dopolední představení zadaná pro školy a školky:
Jaro vítej
12.3.
O Červené Karkulce
19.3.
Pověz mi co čteš
26.3.
Malá mořská víla
Maminky s dětmi mohou představení navštívit po předchozí domluvě na tel. čísle: 281 920 326.
Změna programu vyhrazena.

Kl·novick˝

zpravodaj

X V II . r o č n í k

3

strana

21

Důležitá telefonní čísla
TELEFONNÍ ČÍSLA NA POLICII:

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-KLÁNOVICE

operační číslo pro MČ Praha 14
281 918 886
tísňové volání Městské policie (bezplatná linka)
156
Služební telefon našich okrskářů
737 649 842
Stanice Policie ČR Újezd nad Lesy
281 973 144
Tísňové volání Policie ČR (bezplatná linka)
158

www.praha-klanovice.cz
adresa: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
telefon: 281 960 216,
fax: 281 963 224
e-maily můžete posílat na adresu: urad@praha-klanovice.cz
úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12:00 a 14:00 - 18:00
V případě telefonické domluvy možnost návštěvy i v ostatní dny:
úterý:
8:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
čtvrtek: 8:00 - 12:00 a 14:00 - 15:00
pátek:
8:00 - 12:00

TELEFONNÍ ČÍSLA NA HASIČE A ZÁCHRANKU:
V případě nouze (požár, živelná pohroma) i v případě žádosti
o pomoc volejte tyto zástupce klánovických hasičů:
S. Huser - velitel výjezdové jednotky
603 578 405
M. Šup - strojník
607 603 814
V. Musil - starosta SDH
602 333 860
Pavel Jaroš
607 551 670
Tísňové volání hasiči
150
Tísňové volání záchranka
155

V PŘÍPADĚ HAVÁRIE SÍTÍ VOLEJTE TATO ČÍSLA:
veřejné osvětlení (bezplatná linka)
vodovod
kanalizace - hlavní uliční řad Ing. Zdrůbek
domovní čerpací stanice p. Veis

800 101 109
840 111 112
603 889 572
777 868 796

ÚŘAD MČ PRAHA 21 www.praha21.cz
adresa: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy
tel. ústředna: 281 012 911
fax: 281 971 531
úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:30
pátek 8:00 - 12:00
MÍSTNÍ KNIHOVNA KLÁNOVICE
adresa: Smržovská l, 19014 Praha–Klánovice
telefon: 281 963 496, e-mail: klankniha@volny.cz
výpůjční doba: pondělí
15:00 - 19:00
středa:
13:00 - 17:00
čtvrtek:
9:00 - 11:00
sobota (sudý týden):
9:00 - 11:00

placená inzerce

Hledám pro dítě
doučování angličtiny
(4.tř) SPĚCHÁ!
tel: 606 746 639
RADOST Z HUDBY
Příjemné melodie ke kávě, společenským příležitostem,
rodinným slavnostem apod. v hudbě klasiků
JAN KVAPIL – housle
LENKA KVASNIČKOVÁ – klavír (el. klávesy)
tel.: 732 641 268
e-mail: kvasnickova.l@volny.cz

HLEDÁME ASISTENTKU
Distributor plastů, firma EXPLAST, s.r.o.
přijme do svého týmu v Technologickém parku
(bývalý areál VÚ) v Běchovicích firemní asistentku.
Požadujeme SŠ nejlépe ekonomického směru,
znalost práce na PC. Tel.: 281 012 840 (Ing. Sova)
e-mail: sova@explast.cz.

REST
AURACE NO.110
RESTAURACE
Praha - Koloděje přijme
ČÍŠNÍKA NEBO SER
VÍRKU
SERVÍRKU
do mladého kolektivu.
volejte tel.: 605 243 360

RADOST Z HUDBY
Vyučuji hře na housle děti i dospělé.
Docházím.

JAN KVAPIL
bývalý člen České filharmonie
tel.: 732 641 268

ZDE BY MOHL BÝT
VÁŠ INZERÁT
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AUTODOPRAVA
NONSTOP
MILAN PETRUŽÁLEK ,
NOVOZÁMECKÁ 520, 190 16 PRAHA 9

❋
❋
❋
❋
❋
❋

odvoz kontejnery
sutě, odpad, písky
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142
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ÚČETNICTVÍ
Zpracujeme vaše
DE, PÚ, mzdy, DPH, daně,
přehledy pro pojišťovny.
Rekonstrukce účetnictví,
zastupování na úřadech.
Další účetní služby dle dohody.

KONTAKT:
281 932 886
603 502 706
e-mail: hakata@seznam.cz

Kl·novick˝

zpravodaj
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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 2008
Neděle 2.3. 2008, 18.00

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - POSLEDNÍ LÉTO

Divadelní soubor Právě začínáme. Režie: Dáda Stoklasa.Komediálně laděná hra ze života slavné francouzské herečky Sarah
Bernhardtové.
Hrají: Jana Keilová, Dáda Stoklasa. Vstupné: 60,-Kč

úterý 4.3.2008, 19.30

KINO - MICHAEL CLAYTON

USA, 2007 , 119 min, thriller, od 12 let, režie: Tony Gildou,hrají: George Clooney, Sean Cullen, Tom Wilkinson, Tilda Swinton,
Sydney Pollack
Michael Clayton je "vyjednavačem" jedné z největších právnických firem v New Yorku. Tento bývalý státní zástupce má na starosti
tu nejšpinavější práci ve firmě.Drama, v němž hlavní roli hraje právní kauza, ale vlastně se točí kolem člověka a otázky jeho
svědomí.

středa 5.3.2008, 10.00

DÉTSKÉ DIVADLO - O ZIMNÍ KRÁLOVNĚ, SKŘÍTKOVI TAZINOVI
A O HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO JARA

Pohádka o tom, co se stane , když se chce zlý skřítek oženit se Zimní Královnou.
(Marionety a Javajky různé typy loutek od 60 do 120cm). Hraje divadlo Vysmáto Aleše Bílka. Vstupné: 35Kč/os

čtvrtek 6.3.2008, 19.30

KINO - OBČAN HAVEL

ČR, 2007, 119 minut, přístupný, režie: Pavel Koutecký ,Miroslav Janek,Celovečerní film "Občan Havel" režisérů Pavla Kouteckého
a Miroslava Janka nahlíží do zákulisí politických i soukromých dramat prezidentského období Václava Havla.

pátek 7.3.2008, 18.00

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY OBRAZŮ MALÍŘE RUDOLFA HINDRICHA

Autor vystavuje díla inspirovaná krajinou v okolí Klánovic. Výstava potrvá do konce měsíce.

neděle 9.3.2008.19.00

KINO - FENOMÉN HRÁDEČEK aneb Duchové pod Břečtejnem

Chcete vědět jaké to bývalo na Hrádečku? Máte jedinečnou šanci shlédnout autorský film pana Andreje Kroba, režiséra a přítele
pana Václava Havla.Rádi bychom touto dokumen-essejí volně navázali na filmové představení Občan Havel. Po promítání bude
následovat beseda s autorem.

čtvrtek 13.3.2008, 19.30

KINO - NEBE NAD BERLÍNEM

Německo,Francie,1987, 140 minut, drama , titulky, od 12 let, režie: Wim Wenders, Hrají: Bruno Ganz , Solveig Dommartinová , Otto
Sander, Curt Bois, Peter Falk,Německo-francouzský film Nebe nad Berlínem se svou formou i námětem vymyká běžné filmové
produkci. Jeho osou je příběh dvou novodobých andělů, z nichž jeden, Damiel, se vzdá věčnosti kvůli ženě Marion a stává se
člověkem.

neděle 16.3. 2008, 14.00

VELIKONOČNÍ JARMARK

Přijďte oslavit příchod jara společně s námi do parku KC Beseda. Připravte se na velikonoční svátky nákupem všeho možného...
Kraslice v mnoha variacích, výrobky dětí chráněné dílny Svatý Prokop z Dolních Počernic,prodejní výstavka výrobků tvořivé dílny
MC Klánovice, velikonoční aranžmá, bylinky a květinky přímo od zahradníka, perníčky, nádivky a další pochutiny. To vše pro vaše
potěšení. Souběžně s velikonočním jarmarkem proběhne v tělocvičně Beseda akce MC Klánovice "Táta dneska frčí" - předvelikonoční odpoledne pro děti a jejich tatínky se spoustou soutěží a odměn (více na plakátech MC).

program na e-mailobjednejte info@klanovickeforum.cz
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KINO - ŘÍŠE HRAČEK

USA, 2007, rodinný, 92 min, český dabing, přístupné,režie: Zach Helm, Hrají: Dustin Hoffman, Natalie Portman, Jason Bateman,
Zach Mills. Prodavačka Molly (Natalie Portman) a její 243-letý výstřední šéf Pan Magorium (Dustin Hoffman) kralují magickému
hračkářství, kde hračky žijí svým životem a prožívají vlastní příběhy... Vstupné: 65 Kč/os.

středa 19.3.2008, 19:30

KONCERT - Skupina SUNBEAM

Volné muzikantské seskupení hrající co se jim líbí a zlíbí v neskutečném přílivu slunečních paprsků na grungeové lodi s balkánskými
rytmy a melodiemi z Montmartru… Láďa Hráský (kytara, zpěv), Jitka Fučíková (příčná flétna), Jindra Kelíšek (akordeon). Vstupné 50 Kč.

čtvrtek 20.3.2008, 19.30

KINO - LÁSKA ZA ČASŮ CHOLERY

USA, 2007, 137 minut , drama , titulky, od 15 let, režie: Mike Newel,Hrají: Javier Bardem, Benjamin Bratt, Liev Schreiber, Giovanna
Mezzogiorno. Adaptace jednoho z nejslavnějších románů klasika světové literatury dvacátého století. Melodramatický příběh o vášni
a o rozhodnutích, jejichž následky mohou člověka pronásledovat celý život, slibuje napínavou a vzrušující cestu do exotické Latinské
Ameriky na přelomu 19. a 20. století.

čtvrtek 27.3.2008, 19.30

KINO - SVATBA NA BITEVNÍM POLI

Česko, 2007, komedie, 100 minut, od 12 let, Režie: Dušan Klein, Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Zlata Adamovská, Jan Budař,
Monika Hilmerová, Taťjana Medvecká, Miroslav Šimůnek, Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Tereza Voříšková, Jáchym Kraus
Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která skončila málem jako bitva u Waterloo.
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 10 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji.
Změna programu vyhrazena

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

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

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

program na e-mailobjednejte info@klanovickeforum.cz
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