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Kontejnery na objemný odpad

Pozvánka

v MČ Praha – Klánovice budou přistaveny
SDH Praha – Klánovice Vás zve na Oslavy 80. let
založení

SDH

Klánovice,

které

připravujeme

na 11. září 2010 v okolí Haly Starosty Hanzala.
Součástí oslav budou soutěže pro děti, ukázky
techniky, dopravní hřiště a ukázky práce hasičů.

v sobotu 26. 6. 2010
od 9.00 hod. do 13.00 hod.
křižovatka Všestarská – Krovova (u
transformátoru)
Přimské náměstí
křižovatka Medinská – Smiřická

Podrobný program bude zveřejněn v příštím čísle.

Poděkování
Při dnešní návštěvě naší pošty jsem se dozvěděl, že zde
po mnoha letech končí z důvodů odchodu do důchodu
paní Slunéčková. Na naší poště pracovala velmi dlouho
a vždy patřila k těm pracovnicím pošty, které se snažily
maximálně vyhovět a ochotně všem poradit se zvládnutím všech úskalí poštovních předpisů. Věřím, že nejsem
jediný, kdo by jí chtěl za její službu v tom nejlepším smyslu
slova veřejně poděkovat a popřát mnoho zdraví a klidu
v zaslouženém odpočinku.
Petr Šafránek
Doufám, že pan kolega Ing. Šafránek promine, moje
skromné připojení k poděkování za spokojené spoluobčany.
Jaroslav Losert

Informace z ÚMČ

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
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 volejte následující TÍSŇOVÉ LINKY
150 nebo 112

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ:
Policie ČR
Městská policie
Hasiči
Zdravotnická záchranná služba

158
156
150
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

Alena Janoušková

INFORMACE O PROVOZU
NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI
Hřiště na školoním dvoře budovy Slavětínská 200 je
určeno především k míčovým hrám, dále je možno
využít: běžeckou dráhu, pískové doskočiště a stabilní
stoly pro stolní tenis přístupno veřejnost. Žádáme
návštěvníky aby zamezili volný pohyb psů po hřišti
(znečištění zejména pískoviště) a nevyužívali
keramické obložení pláště Haly k odrážení míčů!
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
duben – říjen v pracovní dny 17.00 – 21.00 hod
víkendy
9.00 – 21.00 hod
Bližší informace a případný kontakt:
725 011 013 (p. Gainer, p Zajac)
správce Haly starosty Hanzala - nové tělocvičny

Editorial

Vážení čtenáři,
věřím, že část čtenářů Klánovického zpravodaje je unavena věčnou polemikou a soupeřením, kdo z koho. Mnoho
užitku nám nepřinesla, spíše připomínala ošetření rány
solí a pepřem. Prosím pamatujme si, že naše periodikum
se distribuuje i mimo naši MČ a tam našimi problémy příliš nežijí. Jako ta příslovečná sůl, obsah Zpravodaje spíše
rozděluje, což není pro mezilidské vztahy dobré. Nemluvě
o ztraceném času, který bychom mohli využít lépe.
Číslo 6. je pokusem o přelom v edici Zpravodaje. Slyšel
jsem, že člověk který ví co chce, telefonem vyřídí záležitost
během pěti minut. Prostor v periodiku neměříme minutami,
ale počtem znaků, slov a vět. Snažme se zredukovat své
příspěvky na cca. 1000 znaků (písmen i mezer). Promyšleně koncipovaný článek zabere ve Zpravodaji zhruba
½ sloupce, ušetří místo a hlavně – naučí nás přemýšlet,
co je podstatné a jak myšlenku srozumitelně sdělit.
Neříkám, že se uzavíráme polemice, pojďme i ji vést korektně, bez invektiv, někdy i stranických přívlastků. Zpravodaj je pro všechny, nejen pro vítěze „píšící dějiny“ tak,
aby následníci měli co přepisovat.
S poděkováním za pochopení a přemýšlení
Jaroslav Losert
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané
využívám korektury a vypouštím slovo starosty abych
mohl poděkovat za dobrou práci členům okrskových volebních komisí a jejich zapisovatelkám i všem dalším pracovníkům Místního úřadu za práce spojené s přípravou a průběhem voleb. Všichni obětovali hodně ze svého volného času
a udělali vše aby volby proběhly v pohodě.
Je příjemnou povinností poděkovat občanům Klánovic
za tradičně vysokou účast a, pokud jsem byl informován,
důstojný průběh voleb. Všem vámi zvoleným poslancům
Parlamentu České republiky přeji elán a hodně sil
do funkčního období, dělnou atmosféru a to nejdůležitější
– zdraví i pohodu.
Srovnání jak jsme volili v Praze-Klánovicích, hl. m.
Praze, České republice v procentech z odevzdaných
hlasů, parlamentní strany zvýrazněny.
Praha
Česká
Klánovice
Hl. m. Praha
republika
4 VV
8,29 %
10,31 %
10,88 %
6 KSČM
3,20 %
6,53 %
11,27 %
9 ČSSD
11,11 %
15,17 %
22,08 %
15 TOP 09
30,84 %
27,27 %
16,70 %
17 KDU-ČSL
1,31 %
2,17 %
4,39 %
20 SZ
7,62 %
4,78 %
2,24 %
26 ODS
30,07 %
24,79 %
20,22 %
Zdroj: ČSÚ; www.volby.cz/pls/ps2010/ps
Pro porovnání jsem si dovolil zařadit v naší MČ aktivní
politické strany Výsledky nekomentuji, počkám si na vyjádření renomovaných politologů. Osobně bych byl velmi
rád aby výsledky pozitivně ovlivnily konání a jednání našeho zastupitelstva v posledním funkčním pololetí. Ještě
je čas něco společně pro obec udělat.
Jaroslav Losert

Názory zastupitelů

Především poděkování
Vážení spoluobčané, především poděkování Vám všem,
kteří jste Straně zelených dali svůj volební hlas. V době, kdy
píši tyto řádky ještě neznám výsledky voleb, jsem však realista a v Evropě to zatím vypadá tak, že zelení např. v Rakousku a v bývalém Západním Německu mají kolem 15%,
v bývalém Východním Německu jen kolem 5%. Je to o tom,
že i u nás zelení potřebují více zakořenit a občané nalézt
více pokory k přírodě. Ale v tomto jsem stále optimista.
Avšak po květnových volbách nás čekají podzimní komunální volby, takže evergreeny v KZ neutichají. Pan
Mansfeld v dresu Hlasu Klánovic o mně v minulém čísle
KZ sděluje, že jsem chtěl prodat celý areál Beseda.
Není to pravda, nikdy jsem nic takového nevyslovil, ani
nezamýšlel. A to i z důvodu mých neveselých zkušeností, o jaké nepřístojnosti někteří dnešní „investoři“
také usilují. Členové naší stavební komise by o tom
mohli mnohé vyprávět. A zároveň znovu opakuji, že pro
mě je v Klánovicích jednoznačnou prioritou dostavba
domu pro seniory, který by nebyl v soukromém vlastnictví!
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Předseda klánovické ODS Ing.Soukup kritizuje mé řízení úřadu v návaznosti na vyplacení odměn panu tajemníkovi v roce 2008. K tomuto tedy ještě jednou a snad
už naposledy. Na můj podnět, po mém odvolání, přezkoumali návazné účetní doklady na našem úřadě pracovníci Magistrátu. Podle sděleného šetření si Magistrát
udělal kopie z dodatečně zhotovených dokladů a tyto originály našemu úřadu vrátil. Když pak státní orgán se
těchto podkladů dožadoval za účelem grafologického ověření mého podpisu na originálech těchto dodatečných
účetních dokladů, tak se na našem úřadě už nenašly.
Snad je z toho už dostatečně jasné, že se tak dělo až po
mém odvolání a naopak v době, když Ing.Soukup působil ve funkci předsedy Finančního výboru. Je skutečně
tristní, že Ing.Soukup kritizuje mě v této věci, přitom jej
jako předsedu Finančního výboru nezajímá, že až
po mém odvolání se tady podezřele ztrácí účetní doklady
s ciframi na čtvrt milionu a nezajímá ho, kolik bylo při téměř dvojnásobném platu pana tajemníka vůči starostovi,
skutečně panu tajemníkovi proplaceno na odměnách
za rok 2008. I Státní zastupitelství tyto odměny hodnotí
pojmem „neobvyklé výše“ a nastoluje i úvahu pro Zastupitelstvo naší MČ k jejich vrácení. Já jako tehdejší starosta
znovu prohlašuji, že jsem se na podpisech k těmto odměnám nepodílel. A podbízí se i otázka, zda lze jednoznačně vyvrátit, že i za účelem zametení této finanční
transakce pod koberec musel být Hrabal taky odvolán?
Z pohledu Kontrolního výboru je situace taková, že tento
výbor od mého odvolání, v rozporu s veškerými předpisy
a zákony, se už přes 16 měsíců nesešel. Po předsedovi
panu Švecovi byl nově 17.3.2010 jmenován pan Ing. Ruda
a zatím dodnes, po dvou měsících je stále setrvalý stav, přitom na úřadě leží i přes rok nevyřízené žádosti. Zastupitelům Ing.Rudovi a p.Švecovi se podařilo udržet ve funkci
pana starostu Ing.Loserta, pana tajemníka Ing.Duška i nečinnost Kontrolního výboru, nabízí se tak známý slogan jednoho televizního reportéra „co na to občan-volič“?
Na pozemku FGRP došlo k dovykácení 22 zdravých
vzrostlých živých stromů, ve vegetačním období, v době
hnízdění ptáků. Za tímto dílem není žádný pohádkový
Trautenberg, ale společnost FGRP, která získala oficiální
povolení od Magistrátu. Magistrát nezohlednil odvolání našeho sdružení OSZKL ani sdružení Újezdského stromu
a naopak respektoval souhlasné stanovisko našeho starosty Ing.Jaroslava Loserta. Jak je známo, konkrétně na odvolání pana starosty Ing.Loserta, v návaznosti na výsledky
referenda, byly učiněny dva pokusy. Ani poslední se nezdařil, když především zastupitelé Ing.Ruda, Švec
a Ing. Soukup návrh nepodpořili. Jelikož tyto zastupitele
konání našeho současného starosty Ing.Loserta, jak je vidět oslovuje, bohužel nezbývá než vyčkat až do podzimních
komunálních voleb a doufat, že v novém zastupitelstvu
bude více těch, ke komu bude moci pohádková sojka taky
doletět. Osobně jsem přesvědčen, že bez oficiálního souhlasu starosty by tomuto květnovému kácení šlo zabránit,
takže zde vidím i nepřímý podíl těchto našich tří zastupitelů.
Na druhé straně na podporu Klánovickému lesu, díky
iniciativě sdružení Újezdský strom a OSZKL, se loni v listopadu vydařily dvě sobotní brigády a letos v dubnu
také dvě. Vysadilo se tak téměř 4 tisíce mladých dubů,
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javorů a olší - jsou to původní druhy stromů podle konkrétního místa a podle toho, jaké jsou v něm dané přírodní
podmínky. O tomto byl napsán hezký článek pro květnový
KZ. Je smutným paradoxem, že pan starosta Ing. Losert
právě tento motivující příspěvek, jako jediný, z vytištěného
zveřejnění vyřadil. Jak je ale vidět i takovéto záměrné konání, neoblomnou důvěru většiny našich zastupitelů v našeho pana starostu Ing. Loserta nezviklá.
Ladislav Hrabal, zastupitel, 21. 5. 2010

Klánovické střípky

Historie SDH Klánovice,
část třetí (1942 – 1945)
(pokračování z minulého čísla)
V březnu 1942 byla provedena okresní přehlídka při níž
se dostalo pochvalného uznání našemu sboru. Dle nařízení,
cvičení sboru budou se konat pod dozorem četnictva. Obecním úřadem byli jmenováni členové výpomocných sil sboru,
z kterých bylo utvořeno 7 družstev po 7 členech. Divadelní
odbor každý rok nastudoval několik představení /většinou
veselohry nebo operety/ a uváděl je nejen v Klánovicích, ale
i okolních obcích. Poslední divadelní představení bylo sehráno 10. 9. 1942 v Hor.Počernicích. Zabráním místnosti
v restauraci „U Patočků“ pro Hitler-jugend byla další činnost
divadelního odboru znemožněna a zřízením jídelny pro německé vojsko bylo jeviště rozebráno, prkna a jiný materiál
upotřeben nebo spálen v kuchyni.
Dne 23. dubna 1944 na výroční schůzi povstáním byla
uctěna vzpomínka na zemřelého čestného starostu sboru br.
Jos. Jilicha. Br. Fr. Křížek pokusil se ospravedlnit za důtku,
která mu byla udělena pro neplnění povinností jakožto starosty sboru a nakonec uznal za moudré vzdát se funkce.
Od 5. do 19. května 1945 nepřetržitá denní a noční pohotovostní služba. Dne 7.5. podniknut útok pancéřovou
pěstí na budovu obecního úřadu, kde se skrylo několik
členů sboru, zraněn nebyl nikdo. Německým důstojníkem
nařízen nástup činného členstva, aby se oznámilo občanstvu, že veškeré zbraně které byly 5.5. odebrány německému vojsku musí být odevzdány. Jako rukojmí byli velitel,
jednatel a starosta obce. Zbraně byly vráceny.
10. 5. při vjezdu Rudé armády do Šestajovic došlo
ke srážce ruského tanku s naším dopravním vozidlem,
které bylo zcela rozbito, srážka dopadla pro mužstvo dobře.
Dále kopání hrobu pro ruského kapitána, který byl zákeřně
zastřelen ze stromu, v nočních hodinách sborem pohřben.
11. 5. kopání hrobu a pohřbení ruského vojína. Dne 12. 5.
MNV uvolnil pro potřebu sboru dva osobní automobily,
Lady Praga a Oplet Kapitán, který byl při jízdě do Českého
Brodu téhož dne zabaven Rudou armádou. 18. 5. při pálení
slamníků po německé armádě došlo k výbuchu ukrytým
ručním granátem, při čemž byl zraněn br. Jan Distl. V říjnu
se velitel sboru br. Karásek odstěhoval do Dol. Gruntu.
V srpnu propůjčený vůz ONV v Brandýse nad Labem
pro hasičskou dopravu /Rapid-Škoda/ byl v listopadu majitelem p. Sv. Bohanesem z Brna odebrán. Nyní je hasičský sbor bez jakýchkoliv dopravních prostředků.
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V doplňovacích volbách zvolen nový starosta sboru
br. Jar. Jilich, velitel sboru Kar. Hiršl
Ke konci roku 1945 má sbor 26 činných členů, z toho
jsou 4 členové samarity.
Pokračování příště
Připraveno z archivních dokumentů SDH Klánovice

Pohádkový les se povedl
V sobotu 22.5. uspořádala klánovická ODS 1. ročník
akce pro děti s názvem Pohádkový les. Celkem 165 dětí absolvovalo se svými rodiči či prarodiči pohádkovou procházku, na které na ně čekala spousta dobře naladěných
pohádkových postav a postaviček. Pat a Mat prokazovali
svou pověstnou šikovnost, Pipi dlouhá punčocha měla pih
snad ještě více než má klánovický les stromů a Trautenberk
poprvé upřímně myslel více na dobro jiných než na to
svoje. Krátká přeháňka zajišťující neutuchající aktivitu vodníků tak nemohla zkazit dobrou náladu ani suchozemcům.
Všechny děti nakonec úspěšně našly ztracenou princeznu,
čímž potěšily nejen pana krále určitě i samy sebe. Všem zúčastněným proto moc děkujeme a pevně věříme, že pokud
by se princezna zase někdy v klánovickém lese ztratila (což
lze oprávněně očekávat nejspíš za rok na jaře), opět ji nadšené děti pomohou panu králi najít.

Ferdinand Polák, foto poskytl autor

Hasiči informují
Dne 30.4.2010 od 19.45 hod. byla jednotka SDH
Klánovice uvedena do pohotovosti na zbrojnici. Přesto
vyjela oběma vozy na Přimské náměstí, aby skropila
okolí ohně. Poté se vrátila na základnu. Pohotovost
byla ukončena v 1.00 dne 1.5.2010.
Dne 6.5.2010 v 16.37 byla jednotka vyzvána KOPISem Praha k výjezdu do ulice Starokolínské 1078,
Praha 21-Újezd nad Lesy, kde došlo vlivem silného
deště k zatopení garáže a sklepních prostor rod. domu.
Jednotka pomocí plovoucího čerpadla a čerpadla Robin vodu vyčerpala a v 19.05 se vrátila na základnu.
Dne 23. 5. 2010 v 17.01 vyzval KOPIS Praha jednotku
SDH Klánovice k výjezdu do ulice V Jehličině 753,
k likvidaci nebezpečného roje včel. Jednotka pomocí
vysavače včely zlikvidovala a v 17.44 se vrátila
na základnu.
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I cvičit se musí
Dne 12. 5. 2010 bylo
svoláno cvičení strojníků pražských jednotek
SDH do Holešovic,
do ulice Za Elektrárnou. Zde proběhlo prověřovací cvičení zaměřené na použití čerpadel a znalostí obsluhy
techniky. Cvičení proběhlo v době od 18.
do 21 hodin. Naše jednotka cvičení zvládla.
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kondiční pobyt do hotelu Fontána v Hrdoňově u Lipna.
Počasí nám zrovna nepřálo, byla zima, ale poskytované
služby, příjemný personál, denně bazén (v ceně pobytu)
a hlavně okolní krajina nám tuto nepřízeň vynahradily.
Každé dopoledne byly pro všechny účastníky zajištěny
ozdravné procedury – cvičení, masáže nohou, magnetoterapie. Letos s námi jeli dva rehabilitační maséři,
takže nikdo v tomto směru nestrádal. Každé odpoledne
jsme – i ve větru – absolvovali procházky po okolí, navštívili jsme blízký Frymburk, samotnou hráz Lipna. Výlet
do Vyššího Brodu nám umožnil prohlídku cisterciánského kláštera a hradu Rožmberka. Během pobytu nikdo
neochořel a tak celý pobyt proběhl k všeobecné spokojenosti. Před prázdninami plánujeme ještě jednodenní
výlet (na Karlštejn) – vlakem a pak pěšky přes Hlásnou
Třebáň až do kempu našeho maséra Martina Gabriela
v Zadní Třebáni. Tím náš program před prázdninami
zakončíme.
za MO STP:Paplhamová, foto Jaroslav Losert

Polemiky

Beseda – poučení z minulosti

JSDH Klánovice, fotografie archiv SDH

Rubrika seniorů

STP Praha-Klánovice informuje
Ve čtvrtek 13.5. se členové místní organizace STP zúčastnili každoročního výročního odpoledne Charity Neratovice v Libiši. Setkání se zúčastnili zástupci všech
obcí, ve kterých Charita Neratovice zajišťuje pečovatelskou službu. Výprava z Klánovic – vedená p. starostou
Losertem – byla ze všech nejpočetnější. Odpolední kulturní programem doprovázený pohoštěním se všem líbil.
Již za dva dny poté jsme odjížděli na první letošní re-

Snažím se psát, určitě jako valná většina v KZ, stručně,
věcně, aktuelně bez emocí a honosných teatrálních slov.
Doufám, že tím zapadnu mezi jistě spoustu podobných
článků v KZ, za které nejsou vyhazovány oknem finance
od plátců daní. Ne-li, omlouvám se.
Myslím, že z minulosti by se měl člověk poučit. Některé
projekty jsou považovány někým za nadčasové superlativy
(viz též minulý KZ) a někým za propadáky. Jde třeba
o MŠ, Halu, Kemp, Podchod a jiné. O to zajímavější bude
cesta k řešení, kterou půjdou odborníci z vedení obce
a snad i z řad veřejnosti.
Téma rekonstrukce celého Areálu Beseda (nikoliv jen KC)
se projednávalo na KVÚR již cca před 1½ rokem a od té doby
se převalovalo několikrát na stole. Komise již v úvodním kole
doporučila připravit podklady a vypracovat ZADÁNÍ pro
STUDIE revitalizace areálu, z nichž by mohla být vybrána
ta nejvhodnější. Na ní by se pak navazovalo dál.
Nyní je situace taková, že z důvodu nevracení dotací
od EU je vhodné počkat s realizací do roku 2012. Toho lze
využít pro tentokrát klidnou, dobrou přípravu projektu.
Jen ZDÁNLIVĚ je času dost. Je to důležitý projekt pro celou obec, a tak by se k němu mělo přistupovat. Jeho zadání
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by mělo zapadat jak do Koncepce Klánovic, tak do Studie
sever (včetně souladu s náplní dalších nových center - v pohraničí u Šestajovic, na Přímském náměstí a podobně).
Je vhodné uvažovat i historický kontext, urbanistiku a ovšem
také parkovací možnosti, včetně privilegované polohy
(centrum obce u hlavní třídy). Prostor není nafukovací, a tak
z toho, jaké využití zde nakonec bude, lze odhadnout i priority vedení obce. To vše platí i s ohledem na budoucnost
i vývojové trendy (demografie, od kulturnosti k tržnímu
škváru až k bezpečnosti a nárůstu kriminality a s tím spojenou nutnost posílení bezpečnostních sfér ). S celým tímto
rozhodovacím balíkem souvisí ruku v ruce ekonomika
i jedna ze základních otázek: zda rekonstruovat, stavět
nové, či zvolit hybrid. I to, co se stihne v přípravném období udělat, napoví o slovech a činech a také o poučení
se z minulosti. Jaký zvolíte sázkový poměr?
Zdeněk Trojan

Efektivita a kompetence
místní samosprávy
Vývoj v posledních volebním období ukázal, že ambice
klánovické samosprávy značnou měrou překročily její zákonné kompetence.Tato úvaha je vedena snahou ozřejmit
veřejnosti, co může od klánovické samosprávy, tak jak je
nastavena podle platných právních předpisů, očekávat
v budoucnosti. Kompetenční vědomí, jimž by měli býti vybaveni především zastupitelé, včetně starosty, by mělo
vést k zefektivnění chodu místní samosprávy a tím i zvýšení důvěryhodnosti občanů v její konání.
Jak vypadá aktuální stav? – Nároky občanů MČ s více
než 3.000 obyvateli jsou nesrovnatelně vyšší, nežli může
malá MČ realizovat sama v zákonných mezích. Mnohdy
mám dojem, že si naše MČ, potažmo její představitelé, jen
mlhavě uvědomují, co je jejich povinností, či-li k čemu
jsou kompetentní ze zákona. Kupř. našim zastupitelům
náleží správa majetku Městské části a to buď vlastního
či svěřeného do správy MČ hl. m. Prahou jako vlastníkem, tj. oprava, údržba, rekonstrukce, výstavba nových
objektů na pozemcích MČ či Magistrátu hl. m. Prahy.
Kompetenční komplikace vyplývají z nesamostatného
postavení Městské části Praha- Klánovice vůči hl. m. Praze,
která je vázána v mnohých případech na rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, majícího z hlediska správního uspořádání postavení kraje. Zejména při výstavbě veřejných staveb
přesahujících hranice krajů tj. kraje Středočeského a kraje hl.
m. Prahy, mnohdy poněkud zbytečně dochází k sousedským sporům mezi hraničními obcemi tj. kupř. MČ Klánovice
a Šestajovicemi u Prahy. O tom, kudy povede tolik diskutovaná tangenta a nadřazené komunikace, rozhoduje ústřední
orgán státní správy, jímž je Ministerstvo dopravy, neboť tangenta by měla procházet jednak okrajem katastrů Horní Počernice, Klánovice tj.územím hl. m. Prahy, tak i katastrem obce
Šestajovice u Prahy, ležící v kraji Středočeském. Nový podchod, který byl schválen klánovickým zastupitelstvem čeká
ještě složitější osud, poněvadž může být realizován pouze
v rámci rekonstrukce železničního koridoru Praha – Kolín,
kompetenčně rovněž spadá pod Ministerstvo dopravy ČR.
Zcela opačná situace nastává pro rozhodování o stavební
uzávěře. Zatímco v kompetenci samostatné obce Šestajo-
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vice u Prahy je rozhodnout o stavební uzávěře, rozhoduje
o podmínkách pro zástavbu Klánovice – sever na základě
územního plánu Magistrát hl. m. Prahy, který určuje i podmínky pro vydání územního rozhodnutí, mimo jiné, kdo a jak
se bude podílet na budování infrastruktury, zda Magistrát hl.
m. Prahy ze svého rozpočtu či investoři, hodlající realizovat zástavbu tzv. „Vila park Klánovice“, která výrazně zvýší dopravní zátěž i v intravilánu MČ Praha-Klánovice.
A jaké je kompetenční nastavení v tolik diskutovaném
Klánovickém lese? – Z právního hlediska je „Klánovický les“
(vyjma soukromých pozemků FGRP a.s.) lesní půdou, ležící
z části na katastru Klánovic, Újezdu n. Lesy, tedy na území
hl. m. Prahy 1), avšak jejím vlastníkem je Český stát, jehož majetek spravují správci, státní podnik Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci Králové a dílem Pozemkový
fond ČR. Městská část Praha-Klánovice a ani Magistrát hl.
m. Prahy nedisponují žádnými zákonnými prostředky, aby
ovlivnily právní dění v Klánovickém lese. Zda, kdo a s kým
uzavře právní úkon, tj. kupř. smlouvu nájemní na pronájem
lesní půdy, náleží správci Lesů ČR, potažmo Pozemkovému fondu a v konečné fázi Ministerstvu Zemědělství ČR.
Jak se promítne výsledek klánovického referenda,
NE – výstavbě golfu na lesních pozemcích do činnosti MČ
v budoucím volebním období? – Je třeba zdůraznit, že klánovické zastupitelstvo činilo na základě přání veřejnosti,
tj. referenda vše, co učinit podle zákona mohlo. Přeloženo
do právní terminologie platného stavebního zákona, byl
vypracován návrh na změnu územního plánu tj. návrat
k lesu namísto stále platného územního plánu z r. 1995,
tj. 18 ti jamkového golfového hřiště. Pozn.: zdejší zastupitelstvo smetlo v loňském roce ze stolu i omezenější
verzi tj. 9 ti jamkové hřiště, čímž se beze zbytku podřídilo výsledku klánovického referenda. Jelikož je řízení
o územním plánu dvoustupňové, schválí v nastávajícím
volebním období zastupitelstvo Magistrátu hl. m. Prahy,
složeného z nově zvolených zastupitelů v letošních, podzimních, komunálních volbách, územní plán hl. m. Prahy,
v němž rozhodne i o návrhu vzešlého na základě klánovického referenda konaného v r. 2009.
Uvážíme-li, že Magistrát nyní eviduje již 16 000 námitek či připomínek ke konceptu ÚP, měl by být právě tento
mezičas vymezen efektivnímu výkonu zdejší místní samosprávy v mezích její kompetence ve prospěch klánovické veřejnosti.
1) pozn. redakce: další část lesního komplexu leží též
na území Středočeského kraje
JUDr. Ivana Papežová

Multifunkční Beseda
V areálu Besedy se nachází kino s předsálím. Bývalý
kulturní sál je dnes hojně užívaný především ke cvičení jak
rehabilitačnímu, jógy a k dalším podobným aktivitám.
Do Slavětínské ulice je příjemné restaurační zařízení, dále
kadeřnictví a módní salón. V patře nad restaurací pak pár
garsonek pro učitele. Ti všichni jsou v placeném nájmu.
Dnes hořekujeme za co udržovat tento areál. Zrodila se
myšlenka umístit zde knihovnu. Z tisku „Pražský kurýr“ pak
návrh na společenský sál, kavárnu starých časů atd. atd.
Obětujeme tomuto vstupní parčík a zahradnický koutek
vedle? Jiné místo není. Vybudovat nový objekt ze skla
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a betonu do vyšších pater? Okolní zástavba podle Slavětínské ulice většinově zůstala v rázu 20-tých let minulého
století. Zachovejme ji! Dnes bouraná „kinotechnika“ pro
stavbu bytů je rušivá, nadměrná prostoru a neodpovídá
infrastruktuře. Posazená k ulici téměř bez chodníku.
U Besedy nebude zapotřebí žádné parkoviště? Školní
hřiště u školy se stalo betonovým stáním pro auta.
Chceme v tomto pokračovat a chceme takovou obec mít?
„Multifunkční“ je slovo k řešení na všechno a nanic.
Miroslav Jarolím

Vyjádření k článku zastupitele
L. Hrabala „Jaká je pravda“
V posledním čísle KZ, v rubrice Názory zastupitelů, se
zastupitel Ladislav Hrabal ohrazuje proti údajnému napadání uváděním nepravd ze strany některých klánovických
občanů. Mezi nimi je opakovaně uváděno i mé jméno.
Domnívám se, že došlo k politováníhodnému nedorozumění. Jedná se zřejmě o článek „Cesta z krize nebo klánovická tragikomedie?“, který byl uveřejněn ve 4. čísle KZ.
Možná by bylo nejlépe nad celou záležitostí mávnout rukou a nevyvolávat další šarvátky mezi občany. V zájmu
pravdy je však nutno upozornit alespoň na to, že zmíněný
článek v žádném případě neměl za cíl někoho napadat.
Jednalo se pouze o reakci na tvrzení Strany zelených, že
v Klánovicích je, cituji: „institucionální a morální krize“ a že
„na severu od naší městské části se připravuje poněkud
megalomanský projekt, který povede k totálnímu rozvratu
charakteru naší obce“. Dalšími argumenty jsou „plánování
výstavby tzv. Klánovické spojky“ a „přestavba železničního
koridoru Běchovice Úvaly“. Článek zastupitele L. Hrabala
se zabývá tím, kdo všechno a jak byl s konceptem územního plánu hl.m. Prahy seznámen, ale nevyplývá z něho,
jaké námitky byly proti uváděným projektům za MČ PrahaKlánovice v době, kdy byl ještě starostou, vzneseny. Sami
občané samostatně či prostřednictvím občanských sdružení zaslali k návrhu nového územního plánu Prahy obrovské množství svých zásadních připomínek a námitek.
Jedná se o dlouhodobé záměry, které bylo potřeba řešit
hned na začátku a nynější svalování viny na druhé je poněkud pochybné. V posledních komunálních volbách v Klánovicích zvítězila Strana zelených. Dalo by se tedy očekávat, že se zřejmě jedná o kritiku do vlastních řad. Jak je
patrno, není tomu tak. Že nejsem sám, koho takovýto postup
SZ překvapil, vyplývá i z dalších článků v posledním KZ.
Uveřejněná tvrzení SZ mají pouze dvě vysvětlení. Buď
ke krizi nedošlo nebo se Strana zelených k odpovědnosti
za současný stav nehlásí a pouze se pokouší svalit vinu
na někoho jiného. V obou případech se ale také může jednat pouze o předvolební přípravu pro blížící se komunální volby.
Asi je potřeba ještě zdůraznit, že tato polemika nemá
naprosto nic společného s kauzou zachování celistvosti
Klánovického lesa, jak je čtenáři článku „Jaká je pravda?“
podsouváno. Tvrdit, že každý, kdo nesouhlasí se vším co
SZ uveřejní je zastáncem kácení v Klánovickém lese, je
značně demagogické. S poslední větou o víře v soudnost
čtenářů nelze nežli souhlasit.
Vladimír Sršeň, Hlas Klánovic
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FK Klánovice – čím mladší,
tím lepší
Všechna klánovická družstva pokračují v jarní části svých soutěží,
mladší žáci a obě přípravky si zatím
stojí velice dobře a tak věříme, že si
své pozice v posledních kolech minimálně udrží. Pro budoucnost klánovického fotbalu je jistě skvělá
zpráva, že máme tolik potencionálních nadějí! Chtěli bychom touto cestou také poděkovat městské části Praha Klánovice za finanční podporu
našeho klubu.
A nyní pojďme ke krátké rekapitulaci výsledků jednotlivých týmů:
Muži „A“ (I. B třída) prohráli v Satalicích 3:4, doma remizovali s Háji „B“ 1:1, prohráli s mužstvem Admira „B“ 1:3,
porazili Junior „B“ 3:1, vyhráli v Dubči „B“ 3:2 a po 21
odehraných zápasech jsou na 10. místě tabulky.
Muži „B“ (II. B třída) prohráli ve Kbelích „B“ 1:2, doma
s Třeboradicemi „B“ 0:1, doma s Chabry „B“ 1:2, ve Vinoři
vyhráli 4:3 a doma porazili Union Žižkov 2:0. Po 19 odehraných zápasech jsou také na 10. místě tabulky.
Dorost (I. A třída) prohrál doma s mužstvem Tempo 1:3,
ve Stodůlkách 0:8, doma s Kingem 5:6, remizoval na Zbraslavi 4:4 a v Radotíně 2:2 a také on je na průběžném
10. místě tabulky.
Starší žáci (I. B třída) prohráli ve Vršovicích 0:6, doma
s Újezdem nad Lesy 1:4, v Přední Kopanině 2:6, doma se
Střešovicemi 2:4 a zůstávají tak na 10. a předposledním
místě. Přesto je potřeba dodat, že jejich výkony jdou nahoru a je velká škoda, že neproměňujeme množství šancí
ke vstřelení gólů.
Mladší žáci (II. B třída) vyhráli v Kunraticích 9:0, doma porazili REAL 9:1, na hřišti Praga prohráli 1:4, na hřišti
Aritmy „B“ s torzem mužstva remizovali 1:1 a po 21 odehraných zůstávají zatím na 7. místě tabulky.
Starší přípravka (II. B třída) vyhrála na hřišti Kingu 3:1,
prohrála doma s nejlepším mužstvem soutěže Juniorem
2:3, vyhrála v Uhříněvsi 4:2 a doma s Dolními Počernicemi
4:1 a prohrála na hřišti Praga 0:3. Tři kola před koncem
soutěže tak stále drží 3. místo.
Mladší přípravka (II. A třída) vyhrála postupně doma
s Hostivaří 2:1, na ČAFC „C“ 3:1, doma se Satalicemi 2:0
a v Xaverově 1:0 a poskočila na výborné 4. místo tabulky.
Naši nejmenší se stále drží na špici fotbalového turnaje
MINISTAR, i když v posledním kole zaváhali a ve finále
podlehli domácímu Újezdu 2:0. Zůstali tak sice v čele tabulky, ale mají stejný počet bodů právě se zmiňovaným
Újezdem. Další kolo turnaje se odehraje na domácím klánovickém hřišti a tak věříme, že svůj "boj o titul" dotáhnou
do vítězného konce.
Závěrem Vás chceme informovat, že také příprava letního fotbalového soustředění je v plném proudu. V termínu
od 21. do 28. srpna vyrazíme již tradičně do areálu Borovice u Mnichova Hradiště.
Tomáš Svoboda, FK Klánovice, tomiks@seznam.cz
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Klánovický Petrův cech - klánovickému mládí
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- Dětskému domovu Klánovice ve fotografii

foto archiv redakce
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Pan Zdeněk Srstka
zahájil dětem výstavu
Ve středu 19.5. v 16.00 byla v Praze – Klánovicích
slavnostně zahájena výstava mojí – naší Výtvarné dílny
k 10. výročí založení. Milá slova pana Zdeňka Srstky příjemně pobavila návštěvníky, kteří shlédli taneční vystoupení skupiny Rytmus a módní přehlídku modelů,
které děti ve Výtvarné dílně samy vyráběly a ty odvážnější i předvedly. Výtvarná dílna má v Klánovicích již
po 10 let své stálé místo. Ročně ji navštěvuje kolem
70 dětí a dospělých. Zápis do dalšího roku bude
ve středu 9.6 a 8.9. 2010 v 13-18.30 v ZŠ Klánovice 3.p.
Také bych chtěla touto cestou poděkovat paní Aleně
Srstkové, Romaně Kubíčkové a Jitce Utěšilové za velikou pomoc při instalaci výstavy, MČ Praha-Klánovice
za finanční podporu a hlavně dětem za nádherné
chvilky, které spolu trávíme a rodičům za hřejivá pochvalná slova a dlouholetou důvěru, kterou mi dávají.
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ramentních žen, které si svůj zpěv opravdu užívají a šíří
svým zpěvem pozitivní energii. Zajímavostí je, že žádná
z nich není rómského původu. Chybět nebude samozřejmě Gyulla Banga, zpěvák, pianista a kytarista, který
celý soubor vede a zároveň písně sám upravoval. Na percuse se přidá Zoran Dukič z kapely Sarna Band. Cílem
Gyully je originálně uchopit romskou tradiční hudbu a následně přejít na písně autorské. Některé z nich určitě
znáte, ale budete překvapeni, jejich úpravou. Na začátek
se trochu zasníte v pomalejších tónech a ke konci nepřijdete o oblíbené čardáše. Soubor v minulosti spolupracoval s dalšími muzikanty (např. Gipsy.cz) a vystoupil na různých akcích. Z letošního roku můžeme zmínit koncert pro
Natálku v Benátkách nad Jizerou nebo oslavy Mezinárodního dne Romů na Praze 14. Pravidelně organizují samostatné koncerty, na které si zvou hosty různých hudebních žánrů.V klánovické Besedě vystoupí 9. 6.
od 19.30 hod.
Romana Kubíčková

Naši jubilanti
v květnu oslaví své narozeniny
naši spoluobčané
Dort Vladimír
Ditrich Karel
Holec Jiří
Šimon Ludvík
Huserová Zdena
Táňa Macholdové, www.tanja.cz, foto archiv autorky

Výstava Táni Macholdové
putuje z Vídně do Prahy
Pokud jste si nestihli udělat výlet do Vídně a prohlédnout
si výstavu obrazů klánovické malířky Táni Macholdové, máte
možnost si část
těchto obrazů
a také dalších
prohlédnout v galerii, která je trochu blíž. Galerie
hotelu Chvalská
Tvrz, Praha 9 –
Horní Počernice –
Chvaly. Vernisáž
v úterý 8. června
v 18.00 hod. zahájí Ester Janečková a pro potěšení zahraje
Tam-Tam Batucada Miloše Vacíka. Jste srdečně zváni. Výstava Letní sny potrvá do 8. srpna.
www.tanja.cz, foto archiv autorky

Parne Čilagi
interpreti rómských písní
Duší celého projektu je Gyulla Banga, bratr Radka
Banga – zpěváka dnes již i za hranicemi známé rómské
kapely Gipsy.cz. Čekat Vás bude deset krásných tempe-

Dubská Anna

Černý Prokop
Kodlová Marie
Koucká Eva
Palata Vladimír
Binarová Jana
Spěvák Oldřich

Suchánek Jiří
Blahopřejeme!!!

Placená inzerce

Neposeda, o. s. pořádá příměstské tábory v Běchovicích:
• 16. – 20. 8. 2010 – Rytíři a hradní paní, cena Kč 1500
• 23. – 27. 8. 2010 – Let ‘s play in English!, cena Kč 2500
• 26. – 30. 7. 2010 – Kolečko – prázdninový „camp“
pro nejmenší, cena Kč 1250
Program, přihlášky a podrobné informace najdete na
www.neposeda.org/tabory. Vaše dotazy ráda zodpoví Alice
Pechová (vzdelavani@neposeda.org, tel.č.: 733 685 911).
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KONTEJNERY KRÁL

Elektronik servis:

s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a

Petr Čadil

př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

opr av y - zapojení - na st avení - pr o d e j

V í t K R Á L , Š e s t a j o v i c e , v i t k r a l @ v o l n y. c z

602 260 264

TV
Antény

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

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

Satelit
DVD
HiFi
Rádio
Herní konzole
a další elektronika
Barákova 1795, 250 82 Úvaly
volejte: 606 550 808
petr.cadil@volny.cz www.cadil.cz

Jaroslav Brtek

ul. Revoluční, Šestajovice (u Hradecké dálnice)

Nabízíme:

- prodej písku
- prodej štěrku
- veškeré zemní práce
- autodoprava
- zajištění a přeprava kontejnerů
- zajištění stavebních strojů
a veškeré stavební mechanizace
602 342 548
Po - Pá 7 - 15 hod
602 266 299
So - dle tel. domluvy

DODÁVÁME

tel.:

•
•
•
•

INSTALATÉRSTVÍ KOLB

domovní čističky odpadních vod,
plastové jímky a nádrže, septiky
čerpací a vodoměrné šachty,
pískové filtry,
bazény + příslušenství

Výroba jímek dle přání zákazníka.
Zajišťujeme projektovou dokumentaci,
hydrogeologický posudek, servis
a dopravu.
Biowa, spol. s r.o.,
Zemědělská 108, 250 66 Zdiby
Tel/fax.: 284 080 686
mobil: 775 722 600, 601,
e-mail: info@biowa.cz
www.biowa.cz

Voda-Topení-Kanalizace
Boušova 148, Klánovice
Tel.: 775 317 144

ODVOZ ODPADNÍCH VOD
RADEK KOUMAL
Tel. : 775 60 60 07

Klánovický zpravodaj
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MÁTE DOMA HROMADY PRÁDLA
a nemáte na to čas nebo náladu?
Ráda vyžehlím za Vás.

Pí Mošnerová 739 073 855
Praha 9, Újezd nad Lesy.
Po domluvě i s dopravou.

AUTOŠKOLA - Újezd nad Lesy
-

zahájení a ukončení jízdy v místě
bydliště
- kondiční jízdy
- možnost platby na splátky
Kontakt: 607 928 382, 281 971 520

ENERGETICKÉ PORADENSTÍ ZDARMA
EKIS Praha Dubeč, tel.: 246 082 310,
poradna@novatrix.cz
Dostaneme energii na vaší stranu

strana
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BK stavby s.r.o.
Stavební a obchodní společnost
V lipách 122 Praha 9 - Újezd nad Lesy

KOMPLETNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
• Výstavba rodinných domů
• Rekonstrukce rodinných domů
• Rekonstrukce objektů
• Rekonstrukce bytů a bytových jader
• Přístavby rodinných domů
• Garáže
• Ploty
• Zateplování budov
• Fasády
• Výměna oken
• Sádrokartonové příčky
• Zámkové dlažby a terénní úpravy.
Dále provádíme i drobné stavební práce.
Tel.:

281 970 214
736 759 930
733 541 591
e-mail: bkstav@centrum.cz
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since 1990
Delta
School
Prague

ANGLIČTINA a FRANCOUZŠTINA
v ZŠ Klánovice

• Přípravné kurzy pro maturanty
Standardně nabízíme:
• Všechny úrovně pokročilosti, britské učebnice • Francouzština pro dospělé ve 3 úrovních
pokročilosti
- odpolední a večerní kurzy
• Individuální lekce a výuka ve firmách
• Zajištěna návaznost kurzů až po přípravu ke
zkouškám FCE a CAE uznávaných ve státech
Novinky pro školní rok 2010/2011:
Evropské unie
• Angličtina pro 1. stupeň základní školy
• Dopolední angličtina s hlídáním dětí
• Obchodní angličtina pro pokročilé
• Angličtina pro 2. stupeň základní školy
• Ještě více anglické konverzace
• Anglická konverzace s rodilou mluvčí
PŘIHLAŠTE SE NA LETNÍ KURZY ANGLIČTINY
VÍCE NA WWW.DELTASCHOOL.CZ
Studenti jsou zařazováni do kurzů podle jejich aktuální úrovně pokročilosti. Píšeme rozřazovací testy.
Všechny kursy vedou zkušení lektoři s pedagogickým vzděláním,
vyšší úrovně pokročilosti vyučují rodilí mluvčí.
Zápisy na školní rok budou ve dnech 8. 9.-10. 9. v ZŠ Klánovice,
nebo se můžete přihlásit již nyní na www.deltaschool.cz.
Informace: tel: 733 392 675; e-mail: zdudkova@volny.cz; www.deltaschool.cz
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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 ČERVEN 2010
Čtvrtek 3. 6. 2010, 10.30
DĚTSKÉ DIVADLO – HOUBAŘSKÁ POHÁDKA
„ …… je mou velkou chloubou, že jsem jedlou houbou“ – pohádka plná písniček a houbiček v podání divadla Koloběžka. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý
Čtvrtek 3. 6. 2010, 19.30
KINO – OKO NAD PRAHOU - ČR / 2009 / 78 min / dokument / přístupný / Olga Špátová. Účinkují: Jan Kaplický, Václav
Havel, Václav Klaus, Eva Jiřičná, Pavel Bém, Pavel Bobek, Milan Knížek.Osobní i politický životopis Chobotnice neboli projektu pražské Národní knihovny, ale také životopis
zejména posledních let života autora tohoto návrhu Jana Kaplického, který si ve svém deníku v roce 1998 mimo jiné poznamenal: vyhrát soutěž a mít jednu lásku.
Neděle 6. 6. 2010, 14.00 -17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů, nejlepší
české sklo. Originální šperky podle Vaší fantazie. Cena 250 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Úterý 8. 6. 2010, 17.00 a 20.00
KINO - ŽENY V POKUŠENÍ
ČR / 2009 / 118 min / komedie / přístupný / Jiří Vejdělek. Hrají:Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach.
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující
a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života.
Středa 9. 6. 2010, 18.30
VERNISÁŽ VÝSTAVY – MY COLOURS
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy obrazů klánovické malířky a výtvarnice Vanesy Wallet Hardi pod názvem „My colours“. Na vernisáži budou prezentovány
i autorské šperky a ukázka netradiční „recyklované módy“, která je k vidění a zakoupení v ateliéru ARTBOX (www.artbox-klanovice.cz). To vše za doprovodu hudby
skupiny Trio Romano. Výstava potrvá do konce měsíce a je prodejní.
Středa 9. 6. 2010, 19.30
KONCERT – PARNE ČILÁGI
Čeká vás jedinečné vystoupení deseti žen, kterým nechybí energie, vášeň a temperament při podání nádherných romských písní. Doprovázet celý soubor bude již
sehrané duo, Zoran Dukic - percusman z kapely Sarma Band a Gyulla Banga, piano a guitarman a zároveň hlavní pachatel celého projektu (pozn. bratr Radka Bangy
ze skupiny Gipsy cz). Moc se na vás těšíme, čekají vás nové písně a hlavně úžasná atmosféra. Nesmíte chybět !! Vstupné: 100 Kč
Čtvrtek 10. 6. 2010, 19.30
KINO – MAMUT
Švédsko, Německo, Dánsko / 2009 / 121 min /drama // titulky / od 12 let /Lukas MOODYSSON. Hrají: Gael García Bernal, Michelle Williams, Marife Necesito, Sophie
Nyweide. Příběh úspěšného newyorského páru – Leo a Ellen a jejich dcery Jackie. Během pracovní cesty do Thajska Leo bezděčně spustí řetězec událostí, které budou
mít dramatický dopad na všechny. Nominace na Zlatého medvěda v Berlíně, cena na MFF KV.
Úterý 15. 6. 2010, 19.30
KINO - VŠICHNI JSOU V POHODĚ
USA / 2009 / 99 min / komedie / titulky / přístupný / Kirk Jones. Hrají: Robert De Niro, Drew Barrymore, Kate Beckinsale, Sam Rockwell, Katherine Moennig. Frank
Goode , jako čerstvý důchodce si začíná uvědomovat, že se svými čtyřmi dětmi nestrávil do této chvíle tolik času, kolik by býval chtěl, a usoudí, že je načase to napravit.
Vypraví za svým dětmi do New Yorku, Chicaga, Denveru, Las Vegas. Zanedlouho je ale Frankovi jasné, že jeho děti nejsou až tak šťastné či úspěšné, jak mu jeho
manželka vždy tvrdila.
Středa 16. 6. 2010, 19.00
EXPEDICE ANGOLA 2009 – TRADICE, VÁLKA A NADĚJE…..
Angolou jsme cestovali s bývalými jihoafrickými vojáky, kteří zde bojovali v době studené války proti kubánským vojákům. Angola je zemí starých afrických tradic,
zemí zničenou 27letou válkou pro turisty stále nedostupnou, ale dávající naději otevřené země všem…. Těšíme se na setkání s vámi při povídání a promítaní fotografií
z expedice. Majka a Olda Mikušovi
Čtvrtek 17. 6. 2010, 19.30
KINO – ŠKOLA ŽIVOTA
USA / 2010 / 101min / darma / od 12 let / Lone Scherfig. Hrají: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Alfred Molina, Dominic Cooper. Maloměšťácký život Jenny se
zásadně změní když potká světáckého třicátníka Davida a dosavadní tradiční vzdělávání Jenny je nahrazeno Davidovou vlastní výukou.Ve chvíli, kdy je sen rodičů dostat
jejich dceru na Oxford na dosah, se Jenny rozhoduje, že svůj život po boku Davida od základu změní. Je to ale ta správná volba?
Neděle 20. 6. 2010 14,00 - 17,00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - FIMO - Kurs tvorby z polymerové hmoty Fimo. Naučíte
se základy míchání barev a vyrobíte si váleček s motivem kytičky a z něj pak korálky, náušnice přívěsky. Kytičky jsou jednou z nejoblíbenějších technik v oblasti Fima.
V ceně je potřebná hmota a další materiál. Vlastní strojek na nudle výhodou. Přineste si pevnou krabičku na odnesení neupečených výrobků. Max. 8 účastníků. Cena
kursu 330 Kč, lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Neděle 20. 6. 2010, 16.00
KINO - ALENKA V ŘÍŠÍ DIVŮ
USA / 2009 / fantasy / 108 min /dabing / přístupný / Tim Buton. Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway. Když se devatenáctiletá
Alenka vydá se za Bílým králíkem ve vestě a s kapesními hodinkami, kterého uvidí pospíchat po louce, čeká ji zážitek, na který hned tak nezapomene. Vstupné: 65 Kč
Čtvrtek 24. 6. 2010, 19.30
KINO - MUŽI CO ZÍRAJÍ NA KOZY
USA, VB / 2009 /komedie / 94 min / titulky / od 12 let / Grant Heslov. Hrají:George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges, Kevin Spacey, Stephen Lang. Nejbizarnější
komedie roku o tajném vojenském projektu americké armády, který měl za úkol objevit u vojáků jejich více či méně skryté paranormální schopnosti.
Neděle 27. 6. 2010 14,00 - 16,30
KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK - Technika zpracování ovčího rouna je velice jednoduchá. V tomto kursu si vyrobíte letní
květinové víly a skřítky, cena 250 Kč (2 výrobky). Lektorka Markéta Tondlová. Přihlášky na adrese marketa.tondlova@fantom.cz
Úterý 29. 6. 2010, 19.30
KINO - MAMAS A PAPAS - ČR / 2010 / drama / 110 min / od 12 let / Alice Nelis. Hrají: Zuzana Bydžovská, Petr Franěk,
Filip Čapka, Zuzana Čapková, Natalia Volkova, Martha Issová, Václav Jiráček. Mozaika osudů několika manželských či partnerských dvojic, které v určitém zlomovém
bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, vytouženého nebo zmařeného rodičovství.
Středa 30. 6. 2010, 17.00 a 20.00
KINO - KUKY SE VRACÍ
ČR / 2010 / 95 min / přístupný / Jan Svěrák. Hrají:Oldřich Kaiser, Kristýna Nováková, Ondřej Svěrák, Filip Čapka. Dobrodružný i poetický, rodinný příběh v němž ovšem
hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské fantazie.
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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