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K L Á N O V I C K Ý

Okrašlovací spolek Klánovice pořádá 24. července 2010,
11. ročník setkání a jízdy historických vozidel „Okolo
Vidrholce“ Start 12.30 před hotelem Smolík. Jízda bude
věnována vzpomínce na Ladislava Smoljaka.












foto Jaroslav Losert

ZDARMA
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Vážení občané,

Editorial

Vážení čtenáři,
v minulém čísle KZ jsem vás informoval, že bychom
rádi přešli od polemik k opravdu informačnímu médiu.
K tomu je třeba – vypracování nového statutu „Zpravodaje“ a získat redaktora periodika. Jako zastupitelé jsme
se dohodli, že otázku statutu přenecháme zastupitelům
zvoleným na podzim. Redaktor se však hledá obtížněji,
obracím se proto na veřejnost s výzvou: kdo se chce této
práce ujmout, prosím přihlaste se na Úřadě městské
části, sdělte nám své představy, svoji kvalifikaci a představu o odměně za tuto práci.
Kontakt: Úřad městské části Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14 Praha 9, nebo elektronicky:
urad@praha-klanovice.cz. Tvorba periodika, komunikace
s tiskárnou probíhá zcela elektronicky.
Autory článků žádám, aby své příspěvky a fotografie
zasílali na adresu: dorflerova@praha-klanovice.cz, inzerci
podávejte na adresu slezakova@praha-klanovice.cz.
Usnadníte tak sl. Dörflerové a pí Slezákové práci při kompletaci podkladů pro redakci.
Jaroslav Losert

obracím se na Vás s prosbou, abyste upravili výšku větví
přesahujících z Vaší nemovitosti nad veřejnou komunikaci.
Zeleň by měla být upravena tak, aby pod ní zůstala zachována podchozí výška 2,2 m. Děkuji Vám za pochopení.
Jaroslav Losert, starosta

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:
Informace z ÚMČ

Volby do místního zastupitelstva 2010
Rozhodnutím presidenta ČR Václava Klause budou
ve dnech 15. a 16. října 2010 uspořádány volby do místních zastupitelstev. Podle zákona o volbách končí termín
podání návrhů na kandidátní listiny politických stran,
hnutí, koalic a sdružení nezávislých nejpozději do 66 dnů
v 16.00 hod. před prvním volebním dnem. Návrhy kandidátek do Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice podávejte
na ÚMČ, U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice.

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
odevzdat obsluze sběrového vozidla

10. 8. 2010 (úterý)
na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
17,40 hod. – 18,00 hod.
ul. Krovova (u pizzérie SAMOS)
18,10 hod. – 18,30 hod.
Přimské nám. (u autobusové zastávky)
18,40 hod. – 19,00 hod.
Alena Janoušková

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
POPELNICE:
Občané Prahy-Klánovic, kteří si sjednávají odvoz
směsného domovního odpadu si objednají popelnici u:
Pražských služeb, spalovna Malešice; tel.: 248 091 455

Slovo starosty

Vážení spoluobčané
až se vám dostanou do rukou tyto stránky, budou již
prázdniny a dny dovolených. Byl bych rád, aby po klánovickém rušném jaru nastalo alespoň trochu uvolnění. S blížícími se komunálními volbami roste informační tok a tlak,
a ruku v ruce s ním i dezinformace. Jistě dosti z vás ví, zná
či dokonce umí dezinformaci vytvořit. Stačí vytrhnout
jednu větu, či fakt a poprask na laguně je jak „vyšitý“.
Jak prosté, milý Watsone, řekl by klasik detektivních románů. A že to nemá s detektivkou co dělat? Kdepak!
Vždy když slyším něco co se mi nezdá řeknu si – a komu
to prospěje, kdo z toho má užitek? I od takového přemítání je dobré si odpočinout a načerpat nové síly do nových
dnů. Připomeňme si na staré české přísloví – nemaluj
čerta na zeď, aby ti nepřišel!
Před závěrem upozorňuji, že KZ 9/2010 bude vydáním
předvolebním a všechny politické strany, či další volební
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subjekty mají do KZ cestu uvolněnou, bez cenzury. Očekávám však objektivní, neostrakizující a neurážející informace.
S přáním pohodových dnů volna, přívětivého počasí
a dobrého odpočinku všem klánovickým občanům
Jaroslav Losert

Názory zastupitelů

Informace z Kontrolního výboru
První případem, kterým se zabýval Kontrolní výbor po doplnění nových členů, byl problém, který se v Klánovicích přetřásá již déle než rok: Loni po svém odvolání z funkce starosty Ing. Hrabal opakovaně uváděl, že odměny
zaměstnancům Úřadu MČ za měsíce říjen a listopad i roční
odměny 2008 byly vyplaceny bez jeho souhlasu. Věc řešili
pracovníci Kontrolního výboru MHMP a shledali, že pouze
odměny za říjen 2008 nenesou podpis ing. Hrabala, zatímco
listopadové i celoroční odměny jím podepsané jsou.
Na MHMP si zhotovili kopie prošetřovaných dokumentů
a originály vrátili v dubnu 2009 na náš Úřad, přičemž starosta (tehdy již ing. Losert) podepsal jejich převzetí. Poté ing.
Hrabal opakovaně prohlásil, že uvedené odměny nepodepsal, tudíž pokud dokumenty nesou jeho podpis, tento musí
být zfalšovaný. Na zasedání ZMČ 23.6.2009 se domáhal
předložení uvedených dokladů, nesoucích jeho údajný podpis, nebylo mu však vyhověno, což tehdejší místostarosta
JUDr. Dušek zdůvodnil ochranou osobních údajů.
Zde si dovolím malou vsuvku – nebyl jsem tenkrát členem ZMČ a jednání jsem sledoval jen jako divák. Vzpomínám si však, jak mě překvapilo, když Zastupitelstvo
tento argument většinově přijalo k jednání – přitom pokud
by podpis byl pravý, musel by Ing. Hrabal mít tuto listinu
v ruce již ve chvíli, kdy ji měl podepsat, takže by mu její
obsah byl již od té doby znám.
Následně podal Ing. Hrabal oznámení na policii ČR
na neznámého pachatele, který měl padělat jeho podpis
na dokumentu. Policie se ovšem posléze rozhodla případ
odložit, neboť originály dokumentů, nesoucí zpochybňovaný podpis, se mezitím na klánovické radnici ztratily.
Znalecký posudek, který by mohl pravost podpisu potvrdit nebo vyvrátit, totiž podle kopie podpisu vyhotovit nelze.
Je pochopitelné, že ani Kontrolní výbor nemohl v dané
chvíli rozhodnout jinak než policejní vyšetřovatel.
Ve zprávě o našem jednání jsme dále navrhli opatření
(procedurální kroky), která by měla napříště podobným
nejasnostem zabránit. Kontrolní výbor tedy uzavřel svůj
první „případ“. Přiznám, že ve mně zanechal smíšený
pocit bezmoci a vzteku.
Tomáš Ruda, předseda KV ZMČ Praha-Klánovice

Horní Počernice, referendum
a KZ – Informace zastupitele
Hlavním bodem ZMČ byly změněné podmínky pro výstavbu v kú. Horní Počernice. Tento bod ZMČ projednalo
a přijalo mnou předložený návrh- nesouhlas s výstavbou.
Chci poděkovat představitelům Klánovice 2020 o. s., klánovické ODS, ostatním zastupitelům a občanům, kteří se
na tomto návrhu podíleli.
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Dalším bodem ZMČ byl návrh KDU-ČSL k otázce referenda. Chci předejít dohadům, a proto prohlašuji, že
ODS výsledek referenda uznává a je jím vázána. Referendum se pro nás stalo osvobozením, už jen mrzké politikaření nás může spojovat s golfovým projektem. ODS
chce místo slibů řešení, nechceme populistická prohlášení a komise.
Oceňujeme dohodu zastupitelů o Klánovickém Zpravodaji, která vychází z návrhu ODS a měla by KZ odpolitizovat a dát mu informační charakter o aktuálním dění
v Klánovicích, proto by všechny polemiky občanů měly mít
jen 1 000 znaků.
Více informací naleznete na www.odsklanovice.cz.
Ing. Petr Soukup

Zastupitelé rozhodli - bude to
mandel
K překvapení řady spoluobčanů většina zastupitelů
na svém zasedání 7.6.2010 odhlasovala, že v příštím
čtyřletém volebním období budeme mít místo současných 9-ti zastupitelů 15-ti členné zastupitelstvo včetně pětičlenné rady. Návrh Hrabala na 11-ti členné zastupitelstvo,
samozřejmě bez rady, podpořili jen paní MUDr. Jágrová
a pan Karban.
Sousedé v Šestajovicích, kde jako obec se samostatnou působností mají větší pravomoci, to nyní zvládají se
13-ti zastupiteli. Proč my, když máme pouze svěřenou působnost Magistrátem, potřebujeme takovýto nákladný
masiv, je nejen pro mě těžko k pochopení. Nechci spekulovat, kdo všechno je taky za tím a co je tím sledováno.
Je to zřejmá volba na kvantitu, respektive nevíra v kvalitu,
s návazným finančním dopadem. Osobně nevěřím, že
v řadě komplikovaných případů rozhodne 15 zastupitelů
kvalitněji než 11. Dnešní zastupitel obecně má své zaměstnání, ze kterého se často vrací až ve večerních hodinách. I při dobré poctivé vůli vykonávat zodpovědně
funkci zastupitele nevidím jeho dostatečnou reálnou možnost jít v řadě nastolujících se problémů do potřebné jejich hloubky. A v této situaci je zrovna tak na tom každý zastupitel jak z jedenácti, tak z patnácti. Takže výplod
patnácti zastupitelů považuji za nezodpovědné rozhodnutí, finančně zbytečně zatěžující naši Městskou část,
a to v době, kdy všude jinde úřady i ministerstva stavy snižují a i pražský Magistrát snižuje počet zastupitelů ze 70
na 63.
Vážení spoluobčané, i na tomto případě vidíte, jak je
důležité, koho si do zastupitelstva v říjnu navolíme.
Hezké vakace!
Ladislav Hrabal, zastupitel, 18. 6. 2010

Klánovické střípky

Historie SDH Klánovice,
část čtvrtá
(pokračování z minulého čísla)
V prosinci 1946 konečně po dlouhodobě trvajících žádostech měl sbor možnost koupi dopravního vozu.
Od Červeného kříže zakoupil sanitní vůz Phänomen
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Granit 27 za 27.720,- Kčs, který nechal sbor upravit na hasičské dopravní vozidlo. Tento automobil sloužil ve sboru
až do 70 let minulého století.
Změnou územní správy jež vstoupila v platnost 1. ledna
1949 nyní HS Klánovice spadal pod OHJ č.43 Praha-venkov-sever Čakovice. Velitelem sboru zvolen br. Lad. Koutský. HS měl ke konci roku celkem 42 členů, z toho
26 mužů činných, 7 žen a 9 dorostenců.
V neděli 17. září 1950 za účasti celého okrsku OHJ
č.43 místní HS oslavil 20 let svého trvání s celodenním
programem. HS měl v roce 1950 3 požární družstva mužů
po 9 členech a 1 požární družstvo dorostu.
V roce 1951 na základě nových organizačních směrnic
změnil Hasičský sbor název na Místní jednotu Československého svazu hasičstva. Na valné hromadě MJ zvoleni:
Předseda Jilich Jar., velitel Koutský Lad.
Začátkem roku 1954 nové ustanovení okrsků a jejich
velitelů ČSPO okresu Praha-sever.
I. okrsek – velitel Koutský Lad. / Klánovice/
Sbory: Dolní Počernice, Kyje, Horní Počernice, Chvaly,
Svépravice, Klánovice, Újezd nad Lesy, Běchovice,
Hostavice.
MJ ČSPO měla v roce 1955: 64 členů, 43 mužů, 3 ženy
a 1 žákovský kroužek PO s 18 žáky.
V březnu 1957 přestoupil k MJ pěvecký sbor OB pod
vedením p. učitele Matějky. MJ také zajišťovala v Klánovicích konání I. kola soutěže o nejlepší požární družstvo
na okrsku.
Pokračování příště.
Připraveno z archivních dokumentů SDH Klánovice

Běh naděje po jedenácté
V sobotu 5. června jsme se sešli pod nádherně modrou
oblohou (kterou jako bychom si objednali), abychom už pojedenácté běhali pro zdraví a pro dobrou věc. Tentokrát
jsme akci spojili i s farmářskými trhy, takže už od rána bylo
kolem školy plno. Bohužel pro nás, více lidí přišlo na trhy,
počet těch, kteří přišli podpořit výzkum rakoviny symbolickým manifestačním během či jízdou, byl mnohem menší.
I tak se ale zaregistrovalo 155 účastníků. V loňském roce
to bylo 149. Nejvíce bylo cyklistů, takže pod vedením
pana Suchánka mladšího vyjel pořádný peloton. Cyklisty
odstartoval pan Suchánek starší, který stál u zrodu běhů.
Další z legend našeho běhu, paní Kocourková, odstartovala běh nejmladších účastníků v kočárcích.
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Na všechny čekal program, viděli jsme vystoupení dětské hiphopové skupiny, opět jsme měli možnost zhlédnout
ukázky z výcviku psů městské policie. Celým dopolednem
nás provázelo milé zpívání Aleny Nejedlé a Aleny Skutilové a vtipné konferování ředitele školy Michala Černého.
Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří pomohli s organizací běhu, dospělým i dětem, a také sponzorům, kteří
dodali občerstvení ( potraviny Bazar, Krucký, UB, zelenina
U Kaluže, firma ZOTT, mlékárna Příšovice), či peníze
na nákup suvenýrů (rodiče žáků ZŠ, firma EXPLAST).
Letos se na výzkum rakoviny poslalo 21 277 Kč, což
je sice o něco méně než v minulých letech, ale i tak Klánovice trvale bývají jedněmi z nejštědřejších dárců.
Rakovina je bohužel nemoc, která číhá na velkou část
z nás, a pokud můžeme nějakou formou pomoci k lepší
a účinnější léčbě, čiňme tak. Takže za rok u klánovické
školy na dvanáctém Běhu nashledanou!
Jolana Fuchsová
Foto Tomáš Hradecký

Založení
Obecně prospěšné společnosti
„KLÁNOVICE SPOLU O.P.S“
Vážení spoluobčané, na 30 klánovických občanů se
rozhodlo založit neziskovou organizaci zaměřenou
na zlepšování života v Klánovicích - Obecně prospěšnou
společnost „KLÁNOVICE SPOLU O.P.S.“. Proč tuto
formu? Je autentickým výrazem toho, co se nazývá občanská společnost. Nejde o uzavřené zájmové sdružení,
ale o prostor pro všechny občany Klánovic, kteří nechtějí
kritizovat, ale něco pro Klánovice udělat. Pro Vás, kteří jste
pro zachování všeho pozitivního co v Klánovicích je
a máte na srdci uchování unikátního charakteru prostředí
Klánovic. Pro Vás, kteří si přejete rozvoj Klánovic jako
klidné čtvrti a víte, že jen smysluplné vedení obce může
vést k naplnění hesla „Klánovice nejlepší místo pro život“
- pro seniory, děti, rodiny. Můžete ovlivnit místo, které
jste si zvolili pro bydlení a jeho okolí. Máme návrhy (a čekáme také na Vaše) jednotlivých akcí, projektů.
„KLÁNOVICE SPOLU O.P.S.“ udělá spolu s Vámi vše,
pro zlepšení Klánovic. Máme právní formu pro získávání
grantů, darů a nakládání s nimi. Zaručujeme Vám, že se
nestaneme rejdištěm mocenských a materiálních ambicí.
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Jsme otevřeni všem občanům, kteří mají zájem na tom co nás
spojuje a nikoli rozděluje, spolupráci všech spolků. Budeme
dále informovat. Dovolujeme si Vás tímto vyzvat - přidejte se!
www.klanovice-spolu.cz
za zakladatele: Ivan Prokopič, předseda správní rady;
Jana Martinová, ředitelka

Lehce opožděná gratulace
Těm, kdo ho znají, to přijde neuvěřitelné, ale dne
10. června oslavil náš spoluobčan, nejznámější klánovický cyklista a z více důvodů
obdivuhodný člověk, pan Jiří
Suchánek, devadesáté narozeniny.
Na stránkách místního
tisku jsme již vícekrát psali
o jeho životních osudech.
Připomeňme, že nedlouho po první světové
válce si jeho rodiče nechali
v Klánovicích postavit domek, kam jezdili na „letní byt“. Celá rodina tu tak každoročně pobývala od dubna do října – malý Jirka trávil volný
čas ponejvíce na tenisových kurtech (ty původní stávaly
na místě dnešního Úřadu MČ) a při výletech na kole
do okolí (svůj první bicykl dostal někdy okolo roku 1933).
Po maturitě studoval chemii na vysoké škole, po uzavření
českých vysokých škol Němci roku 1939 začal pracovat ve
fotolaboratoři svého otce. Po válce se p. Suchánek do
Klánovic přestěhoval natrvalo. Láska k hudbě ho přivedla
do místního tanečního orchestru, kde hrál na klavír. Když
se z tenisového oddílu začal vytrácet prvorepublikový
duch, pan Suchánek se o to více věnoval kolu. Jezdil
na něm do zaměstnání a na výlety ve svém volném čase,
téměř všechny jeho dovolené měly podobu cyklistických
putování. Ujeté kilometry rychle přibývaly – dnes jich má
na kontě 65 000! Když ho na prahu sedmdesátky postihly
potíže s kyčelními klouby, které vedly ke voperování endoprotéz, stala se pro něj cyklistika tou nejlepší rehabilitací. V té době také připravoval pro zájemce především
z řad místní mládeže výlety na kole po zajímavých trasách
v okolí. Jejich účastníci přitom mohli ocenit ohromné
množství informací z těch nejrůznějších oblastí, které pan
Suchánek cestou „dával k dobru“. Ať už jsme jeli kolem pozoruhodností přírodních nebo technických, kolem míst
spojených s osobou významnou snad v jakékoliv oblasti
lidské činnosti, p. Suchánek vždycky přidal nějakou zajímavost. Fascinovala mě také jeho výborná paměť a orientační smysl.
Právě propagace cykloturistiky ho přivedla do redakční
rady Klánovických novin. Když mnozí z původní sestavy
z pracovních nebo osobních důvodů odešli, p. Suchánek
zůstal a vedle psaní článků se podílel třeba i na přípravě
podkladů pro tisk. Se svými přáteli, manželi Kocourkovými
a p. učitelem Kinštem založili v Klánovicích tradici Běhu
Terryho Foxe, dobročinné sportovní akce, zaměřené
na boj proti rakovině. Pro místní volné sdružení Club2002
připravil již řadu programů převážně s hudební tématikou.
Před čtyřmi lety nevydržela životní tempo pana Suchánka kladenská ocel jeho endoprotézy. Od reoperace si
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již na kolo netroufá, ale můžeme ho místo toho potkávat
na speciální trojkolce, která neklade takové nároky na udržení rovnováhy. V důsledku toho pokleslo i jeho roční
penzum kilometrů, dnes činí „jen“ asi 6000!
Své vyprávění bych chtěl zakončit přáním zdraví, štěstí
a radosti i poděkováním za vše, co pro nás v Klánovicích
pan Suchánek vykonal. Osobně chci poděkovat především
za silnou inspiraci, kterou pro mě svým přístupem k životu
představuje.
Tomáš Ruda, foto Jaroslav Losert

Poděkování rybářům
V neděli 16. května se jako již tradičně uskutečnily
u rybníků Na Placinách rybářské závody pro děti z klánovického dětského domova. Přestože se počasí netvářilo
úplně májově, byla účast hojná a přišla se podívat i řada
místních dětí s rodiči. Všichni si mohli vlastnoručně vyzkoušet, jak se zachází s udicí, a klánovičtí rybáři poskytli
i patřičně odborný výklad. Nejlepší tři rybolovci byli pak odměněni poháry a všichni zúčastnění si kromě zážitků odnesli i hodnotný dárkový balíček. Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení.
Byl to díky rybářům opravdu moc pěkný den pro naše
děti. Ráda bych touto
cestou poděkovala pořadatelům z Místní skupiny
Českého
rybářského
svazu za uspořádání
těchto závodů a spolu
s dětmi se již teď těším
na další ročník.
Petrův zdar!
Dana Kuchtová, ředitelka DD Klánovice,
foto archiv redakce

Výstavba na Hornopočernicku
Vážení spoluobčané, začátkem měsíce června jsme
vás prostřednictvím letáku informovali o plánované výstavbě velkého obytného celku na Hornopočernicku. Momentálně probíhá územní řízení na prvních 16 domů a MČ
Klánovice jako účastník řízení bude vyzvána k vyjádření.
Až dosud byly postoje našeho místního úřadu k této výstavbě vesměs kladné. Fakt, že toto důležité téma nebylo
klánovické veřejnosti řádně presentováno a nebyla umožněna diskuse považujeme za znepokujující.
Toto bylo důvodem naší snahy stanovisko MČ Klánovice změnit a výstavbu oddálit do doby než bude vystavěna nová infrastuktura, která sníží negativní dopady
na stávající obyvatele Klánovic.
Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za váš zájem a hojnou účast na jednání zastupitelstva. Děkujeme
především zastupiteli ODS Ing. Soukupovi, který návrh
předložil a spolu s panem Ing. Rudou (KDU-ČSL) a panem zastupitelem Švecem (ČSSD) svolání zastupitelstva
inicioval. Vítáme, že celá záležitost výstavby na Hornopočernicku nebyla presentována jako politická.
Další vývoj budeme i nadále sledovat a průběžně vás
informovat.
Otakar Petráček, za Klánovice2020 o.s.
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Klánovické „jahodování“
Farmářský trh 26.6. v Klánovicích byl obohacen novou
akcí. Jahodováním se soutěží o nejlepší jahodový koláč.
Bohužel, koláče by snad odvahu měly, ale pilné hospodyňky se asi ostýchaly, takže soutěže se zúčastnil jediný koláč, který „dobyl“ první i poslední cenu.

Dobrou náladu dotvářel
pohodový flašinetář, vážící k nám cestu vlakem
až z Jižních Čech!

Zábavu dětí zajišťoval nafukovací hrad.

Svůj poradenský stánek otevřelo i Ministerstvo zemědělství ČR.
Opět se máme čím pochlubit.
Text a foto Jaroslav Losert.
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Činnost jednotky SDH Klánovice
Uplynulé období bylo pro naší jednotku ve znamení
častějších výjezdů.
Dne 26. 5. 2010 v 17.30 vyzval KOPIS naší jednotku
k výjezdu na Prahu 21 Újezd nad Lesy, Četnická 1470 k likvidaci včelího roje. Po příjezdu na místo byl zjištěn roj
na stromě na okraji lesa ve výšce cca 6m. S ohledem
na skutečnost, že včely neohrožovaly občany, jednotka
nezasahovala a v 18.35 se vrátila na základnu.
Další výjezd nedal na sebe dlouho čekat. Po krátké, ale
vydatné bouřce dne 8. 6. 2010 v 19.25 byla jednotka vyslána na Prahu 22 Horní Počernice, ul. Paceřická 1 k zatopení skladové hale. Po příjezdu na místo bylo zjištěno,
že hala je zaplavena do výše cca 1 m u ramp a voda již
vnikla do administrativní části budovy. Na odčerpávání byl
nasazen CAS 25 Liaz K a plovoucí čerpadlo, dále jsme si
povolali na pomoc naší CAS 32 Tatra 148. S ohledem
na množství vody jsme požádali o posily. Ve 20.20 dorazila jednotka SDH Řeporyje, v 22.00 SDH Satanice
a v 22.30 SDH Březiněves.

Dne 9. 6. 2010 v 0,10 ukončila zásah JSDH Satanice,
v 0.30 JSDH Řeporyje a celý zásah byl ukončen v 0.45.
Na základnu jsme se vrátili v 1.00.
Oteplení mělo za následek další výjezdy: Dne 12. 6. 2010
v 13.23 byla naše
jednotka vyslána
na Prahu 21 Újezd
nad Lesy, ulice Kynická 1102 k nahlášenému výskytu roje
včel, na základnu
jsme se vrátili v 14.18
a dne 14. 6. 2010
v 17.22 opět roj včel
na Praze 22 Horní
Počernice, ul. Hrdoňovická 26/1755.
Na základnu jsme se
vrátili v 18.30.
Aktuální informace o činnosti SDH i JSDH Klánovice,
včetně fotografií a videa, můžete získat na webu:
http://www.sdhklanovice.estranky.cz.
JSDH Klánovice, fotografie archiv SDH

Klánovické děti se loučily
se školním rokem
Je tradicí naší mateřské školky a místní knihovny před
prázdninami pořádat pro děti dvě slavnosti. V té první se
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děti loučí se školkou aby se
na podzim sešly v „naší jedničce“
s novými přáteli. Letos bylo loučení
v duchu indiánských tradic. Děti
kmene Ježků, Žabiček a Žiraf slibovaly v indiánském sezení, jeden
po druhém, že dále budou rozvíjet své dobré vlastnosti, které
v nich školka pomohla nalézt. A jak
jinak, když indiáni, tak totem a slib
složený dotekem pod dohledem
rady starších a náčelnice školky.
Místní knihovna opět přivítala
rytíře Knihoslava z hloubi Vidrholce. Pan rytíř, znalec a milovník

knih, si poslechl tandemové čtení adeptů na malého
čtenáře. Že to nebyla zkouška jednoduchá, se přesvědčíte sami –rozstříhejte text i té nejprostší básníčky a čtěte jej, proužek po proužku, v kruhu přátel!
Děti však výborně obstály, pan rytíř je pochválil a ob-
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řadně, jak se sluší, pasoval na čtenáře. Malí čtenáři dostali diplom, knížku a hlavně svůj první průkaz čtenáře naší knihovny, který si jistě po prázdninách budou
pilně využívat pro svoji radost i poučení.
Text a foto redakce.

Rubrika seniorů

Budou senioři a zdravotně
postižení občané čekat a čekat
a čekat?
V minulém KZ jsem se poněkud stručně zmínila o kompetencích naší samosprávy. Ani ve snu mě však nenapadlo, jak brzo bude moci být kompetentnost demonstrovaná na konkrétním případu – Domu pro seniory.
Studie projednávaná s veřejností v Besedě loňský
podzim měla za cíl seznámit veřejnost i se stavbami,
které budou v dohledné době realizovány. Jak hlásá
HLAS Klánovic, na stránkách svého časopisu, jejich
členové se ani neobtěžovali ze slušnosti vznést námitky
v rámci veřejného projednání studie Klánovice – sever
a rovnou uplatnili jako nový politický subjekt své „námitky“ na Magistrátu.
Co by však nový koncept shora citovaného politického
subjektu znamenal pro výstavbu již více než 7 let odkládaného zařízení pro seniory, původně DPS, později
Dům chráněného bydlení a nyní plánované Senior centrum, které by lépe splňovalo požadavky pro klánovickou
seniorskou veřejnost.
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Ponechám koncepční otázky stranou a zaměřím se
na příslib „Hlasu Klánovic“, který za pozemky KAVRIS,
na nichž již byla zahájena stavba, bylo vydáno v r. 2005
právně platné stavební povolení a fakticky byly zbudovány inženýrské sítě, nabízí jinou lokalitu, údajně, aby senioři nebyli izolování od klánovického dění.
Je tato nabídka pro senióry a zdravotně postižené, čekající trpělivě až na ně dojde řada, postupně však vymírající, aniž by se kýženého domu dočkali, přijatelná?
Pozemky KAVRIS, byly již v minulém volebním období právně sjednoceny a na základě stavebního projektu bylo započato se stavbou, zatím vybudováním inženýrských sítí. Organizace stavby se však nenacházela
v kompetentních rukách, neboť MČ Klánovice jako stavebník neměla jasnou představu, jaké budou náklady
na stavbu tj. tzv. rozpočet, podstatná ekonomická náležitost, nezbytná pro čerpání dotací kupř. z fondů EU, určování míry spoluúčastí jiných subjektů na stavbě apod.
Za podmínek, kdy požadavek investora: OMI – MHMP
zněl, aby se naše MČ přímo finančně na tomto projektu
podílela, což do této doby nebylo obvyklé, neboť investor OMI financoval veřejné stavby sám z rozpočtu Magistrátu. Kupř. Mateřskou školku, sportovní halu, hasičskou zbrojnici.
Bude tedy záležet na nové politické representaci, vzešlé z podzimních komunálních voleb do MČ, zda bude
mít dostatek vůle a odhodlání s věčně odkládanou stavbou pohnout ve prospěch seniorů a zdravotně postižených, kteří čekají na důstojné centrum již čtvrté volební
období.
Co tedy nabízí Hlas Klánovic seniorské populaci?
Místo, nacházející se ve frekventovanější části MČ, aby
se senioři necítili izolovaní. Již se však nezmiňuje, zda
pozemky označené ve svém zatím soukromém konceptu, jsou určeny pro stavbu tohoto zařízení. Jedná se
o smíšené území pro bydlení a podnikání, avšak dosud
tato zóna nemá dobudovány inženýrské sítě (chybí plyn),
jako pozemky na KAVRISu, což představuje další výdaje,
na nichž by se měla především podílet sféra soukromo
podnikatelská.
Dále se nabízí otázka, co společensky významného
má na právně bezvadných pozemcích KAVRIS místo
Domu pro seniory, vyrůst ? – Či se snad jedná, přihlédnuto k pohnutému volebnímu období, o jakousi politickou
vendetu mocných, kterou mají odnést bezbranní? Veřejnost nechť si udělá svůj obrázek sama, neboť základní
otázky dosud zodpovězeny nebyly.
Stručně řečeno, bude-li se usilovat o změnu místa
pro výstavbu Domu pro senióry, zmaří se tímto realizace
stavby a zájem početně narůstající skupiny obyvatel,
dle neúprosného demografického vývoje, bude opětovně
odsunut na vedlejší kolej.
Ruku na srdce, pánové ze sdružení Hlasu Klánovic,
voláte po sjednocení pospolitosti, zatímco neuvážlivě
nereálnými návrhy rozevíráte mezigenerační nůžky!
Závěrem mi dovolte položit otázku, není právě občanská pospolitost vyjádřena jednáním ve shodě a spoluprací lidí s odlišnými názory, ochotou a schopností přijmou věcné argumenty druhého??
JUDr. Ivana Papežová
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Polemiky

Kam spějí Klánovice?
Po delší době jsem se zúčastnila schůze zastupitelstva.
Po takové schůzi je člověk v rozpacích a klade si otázky,
proč tam ti zastupitelé jsou? Proto, aby se hašteřili? Proto,
aby se předváděli? Dle mého je povinností zastupitelů zastupovat občany v jejich požadavcích, v jejich potřebách
a v potřebách obce. Podivila jsem se, že návrh usnesení,
jaké konkrétní kroky učinit po referendu o golfu v lese konaném v listopadu 2009, se diskutoval teprve 7. června
2010. Jednalo se o tom, že zastupitelstvo musí vzít výsledky referenda za své a jednat s partnerskými organizacemi či nadřízeným Magistrátem hl. města Prahy a požadovat konkrétní opatření na záchranu lesa. Návrh
usnesení v této věci nebyl zdaleka dokonalý, měl nedostatky. Např. vytvoření zvláštní komise pro uvedení výsledků referenda do „života“ bude zřejmě jen dalším problémem, který nic dobrého nepřinese. Jednání s úřady či
LČR by mělo být na starostovi či místostarostovi. Ale byla
to nakonec - po 7-měsících „nic nedělání“ v této věci
ze strany zastupitelstva - alespoň první snaha udělat další
kroky pro záchranu lesa.
Zastupitelstvo není tým, který by táhl za jeden provaz.
Různé názory se ostře vyslovují a není snaha dosáhnout
rozumného kompromisu a věci řešit. Bohužel pan starosta
nedokáže členy zastupitelstva stmelit a řídit schůzi. Byla
jsem tedy nakonec sama překvapena, že se zastupitelstvo
dohodlo na dalším důležitém usnesení týkající se nové výstavby Klánovice Sever. I tak u mne převládl pocit, že zastupitelstvo nemá vůli řešit problémy jako tým, kde jeden
podporuje druhého.
Říká se, že lidé mají takovou vládu, jakou si zaslouží.
Blíží se nové komunální volby a s nimi i naděje, že se podaří dosáhnout změny a ovzduší provětrat. Je pouze na
nás občanech, kdo bude v budoucnu zastupovat nás - klánovické občany.
Ing. Marie Mikušová, Hlas Klánovic

Kultura a sport

Club 2002
uzavřel svoji přednáškovou činnost před prázdninami
piknikem na zahradě u paní Kocourkové. Nebyl to však
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piknik obyčejný – na programu byla přednáška velmi oblíbeného hosta večerů klubu, pana profesora RNDr. Libora
Pátého. Jako vždy obohatil pan profesor naše poznání obdivuhodnou přednáškou na téma: „Lesk a bída naší inteligence“. Provedl nás dějinami české vzdělanosti od Masaryka po Chelčického a od Masaryka až k pohledu na současnost. Poznali jsme, co je vzdělanost a co z každého
z nás může, bude-li se snažit, skutečného, nikoliv jen diplomem obdařeného, vzdělance učinit. Přednáška pro užší
kroužek posluchačů není však pro občany, zejména čtenáře místní knihovny, ztracena. Pan profesor věnoval naší
knihovně CD, které si můžeme půjčit a poslechnout.
Teprve pak následoval piknik, s přejícím počasím, rozhovory a pohoštěním, jak má být. Přejme panu profesorovi
ještě dlouhou publikační činnost o kterou se rád dělí s vnímavými posluchači a věřme, že nás v další sezóně navštíví a zaujme opět něčím velmi zajímavým.

text a foto Jaroslav Losert

Poslední vystoupení se blíží
,,Clértoňatům“…
Ale naštěstí jen v tomto předprázdninovém měsíci.
A pomalu se opět blíží prázdniny. A to nejen pro školáky
a jejich utahané kantory, ale i pro náš sbor CLAIRETON
CHORALE a jejich obdivuhodně aktivní sborm. Světlanu
Tvrznickou. Kdo sleduje KZ tak ví, kolik koncertů má sbor
za sebou.
Ale vrátím se jen k těm posledním. V únoru vystupoval
sbor na charitativním koncertu POMOC HAITI, který uspo-
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řádala MČ Praha 9 – Klánovice pod záštitou p. starosty Jaroslava Losert. Na další charitativní akci ŽIVOT PRO HAITI, pořádané 15.5 v hotelu AMBASSADOR na Václavském náměstí na pomoc obnovy zdrojů pitné vody na
Haiti. Kromě našeho sboru vystupovala také Yvetta Blanarovičová a jako host Michal David.
A protože se opravdu ty ,,vedřiny“ nezadržitelně blíží,
blíží se i závěrečný koncert sboru CLAIRETON CHORALE. Zatím říkám blíží, protože ten datum jejich letošního posledního předprázdninového vystoupení je 12.6.
od 19 hodin v Divadle v Horních Počernicích. Ale až budete číst tento datum jejich koncertu, budou se už děti
koupat někde u řeky nebo u moře, lovit ryby v jihočeských
rybnících nebo v řece Lužnici, ale možná, i chodit
na houby v našich překrásných lesích.
A k tomu přejeme celému sboru a pí sborm. Světlaně
Tvrznické hezké počasí, ať načerpají hodně energie
pro příští, jistě zase tak úspěšný rok, plný koncertů!
A my všichni se s vámi na to těšíme!
Text a foto Hana Zíková

Klánovické družstvo
vyhrálo celoroční soutěž
„MINI Star“
Ohromujícího úspěchu dosáhlo družstvo
nejmladších klánovických fotbalistů (věk 4 až 6 let).
Nultý ročník celoroční soutěže – celkem 8 jednodenních turnajů, které vždy pořádalo jedno ze zúčastněných družstev
– vyhráli naši kluci se ziskem 50 bodů a získali obrovský pu-
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tovní pohár. Bezkonkurenčně nejlepším střelcem celé soutěže se pak stal hráč našeho týmu Houžvička se 40 góly. Poslední turnaj v této sérii pořádal právě náš klub v neděli
23. května. Ostatní klánovická družstva už dohrála své
soutěže (kromě mužského áčka) a dále se můžete dočíst,
jak dopadla.
Muži „A“ (I. B třída) bohužel prohráli všechny čtyři poslední
zápasy, doma s Chodovem 1:4, na Bílé Hoře 1:3, s Újezdem
nad Lesy „B“ doma také 1:3 a rovněž doma s družstvem Tempo „B“ divoce 2:12. Před posledním kolem zůstávají na 10.
místě tabulky. Muži „B“ (II. B třída) prohráli v Miškovicích 1:3,
doma porazili Běchovice 2:1 a poté prohráli v Březiněvsi 0:2.
V sezóně tak skončili na 9. místě a zachránili se ve 2. třídě.
Dorost (I. A třída) v posledních zápasech zabral a připsal
si výborné výsledky, nejprve remizoval s Admirou „B“ 1:1, vyhrál v Řepích 4:1, doma porazil Bohemians „B“ 3:0, vyhrál
na PSK Union 4:3 a až v posledním zápase doma prohrál
se Střešovicemi 1:3. Díky tomu nakonec dorostenci skončili na velmi slušném 8. místě. Starší žáci (I. B třída) prohráli v Bohnicích 3:6, doma s Bílou Horou 0:3 a v posledním kole
zvítězili na Radotíně 2:0 a skončili tak na 10. místě tabulky.
Mladší žáci (II. B třída) prohráli doma s Dubčí 0:5 (více než
půlku sestavy tvořili hráči z přípravky), v Dolních Počernicích
1:2, porazili Chodov 1:0, prohráli s Háji „C“ vysoko 2:10 a v posledním zápase smetli Uhříněves na jeho hřišti 6:2. V soutěži tak skončili na 7. místě tabulky s těsným odstupem
na 5. místo. Starší přípravka (II. B třída) vyhrála všechny poslední zápasy: doma s Královicemi 5:0, potom se Satalicemi 5:2 a v posledním zápase pak rozstřílela Koloděje 14:0.
Kluci tak vybojovali vynikající 3. místo a mohou se těšit na
předání bronzových medailí za celou sezonu. Tabulku střelců vyhrál Michal Famfulík se 30 góly, druhý Kuba Svoboda
s 19 a třetí Matěj Šmákal s 18 trefami. Mladší přípravka
(II. A třída) prohrála doma s Juniorem 0:8, vyhrála v Podolí
3:1, doma porazila Běchovice 4:0 a v Lipencích prohrála 3:5,
což ji nakonec stálo 3. místo v celé soutěži – jenom skóre ji
odsoudilo na nevděčné (ale skvělé) 4. místo tabulky.
Naši nejmenší se v sobotu 12. června zúčastnili ještě
jednoho fotbalového turnaje, na který bylo přihlášeno
20 družstev z celé republiky. Po třech vítězstvích a jedné
remíze jsme vyhráli skupinu a probojovali se do finále.
Po dramatickém souboji s Motorletem Praha naše hvězdy zvítězily na penalty a kluci se tak stali absolutním vítězem
tohoto turnaje! Možná stojí za zvážení, zdali je ještě neposlat do JAR na probíhající mistrovství světa.
Tomáš Svoboda, FK Klánovice, tomiks@seznam.cz
Foto autor
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Knihovna v létě
V červenci a srpnu nebude místní knihovna otevřena
v sobotu, v ostatních dnech zůstává výpůjční doba stejná.
Pokud bude třeba knihovnu uzavřít z důvodu dovolených
(maximálně dva týdny), upozorníme čtenáře včas na vývěskách v obci a prostřednictvím e-mailu.
Zajímá vás, které knihy se u nás nejvíce půjčují? V roce
2009 to byly tyto:
PRO DOSPĚLÉ: Hosseini - Tisíce planoucích sluncí •
Formanová – Trojdílné plavky • Soukupová – K moři •
Kvačková – Očima tchyně • Svěrák – Povídky • Viewegh
– Román pro muže • Yates – Nouzový východ • Barbery
– S elegancí ježka • Monyová – Já o koze, on o voze •
Parker – Vysoké sázky • Larsson – Muži, kteří nenávidí
ženy • Vondruška – Román o růži
PRO DĚTI: Čtyřlístky (s velkým náskokem!) • Meyer –
Stmívání • Brezina – Klub záhad • Müller – Spiknutí
na jezdeckých závodech • Rowling – Bajky barda
Beedleho • Goscinny – Asterix • Svěrák – Radovanovy
radovánky • Wilson – Diamantové holky • Kačer Donald •
Šefrnová – Pohádky ze zoologické zahrádky • Bešťáková
– Bára a Flíček • Fibigerová – Slabikář magie • Kinney –
Deník malého poseroutky
Vážení čtenáři, přejeme vám krásné léto s dobrými
knížkami a ty určitě najdete u nás v knihovně. Vybrat si je
můžete i doma na www.praha-klanovice.cz, odkaz
knihovna, kde najdete katalog knih.
Jitka Frýdmanová
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Naši jubilanti
v červenci oslaví své narozeniny
naši spoluobčané
Pošmourná Marta

Hejtmánek Jiří

Strádalová Marie

Štuller Vladimír

Krejčí Rostislav

Mikšová jiřina

Procházka Boris

Daďourková Božena

Gábová Jana

v srpnu oslaví své narozeniny
naši spoluobčané
Haklová Marie
Kolaříková Jana
Brabencová Věra
Kroupová Helena

Havlová Jana
Piroutková Libuše
Horák František
Kopřiva Miroslav

Lukáš Alois
Blahopřejeme!!!

Upoutávky

Poradenský servis PORSE
PORSE je poradenský servis, který pomáhá radou,
praktickou pomocí a podporou obyvatelům z Běchovic,
Újezdu nad Lesy, Klánovic, Koloděj a blízkých obcí Prahy
- východ. Tuto registrovanou sociální službu poskytují
konzultantky občanského sdružení Neposeda během
července a srpna ve zdravotním středisku v Újezdě
nad Lesy. Poradit se můžete také prostřednictvím telefonu
či e-mailu, s jednoduchým či složitějším dotazem
a v případě zájmu i anonymně.
PORSE nabízí široké spektrum pomoci a podpory
těchto oblastech: mezilidské a rodinné vztahy, hledání
zaměstnání, bytové otázky, pomoc při jednání s úřady,
ochrana spotřebitelů, právní otázky atd.
Kontakt:
STŘEDU od 11.00 do 15.00 hodin na adrese
Živonínská 1630, Praha - Újezd nad Lesy
tel. č.: 739 491 633
e-mail: porse@neposeda.org
Je možno si i domluvit setkání v individuální dobu
a to také na tel. č. 739 491 633.

WEB KZ +
Na webových stránkách KZ naleznete:
Nezkrácený příspěvek zastupitele Ing. Ladislava Hrabala, CSc., „Bude to mandel“, který svým rozsahem přesáhl zastupiteli přijaté omezení na 1000 znaků
na příspěvek.

Provoz NZDM
AUTOBUS v době
letních prázdnin
V době od 1. července do 31. srpna bude z důvodu
nedostatku finančních zdrojů omezen provoz NZDM Autobus
v Praze Běchovicích.
Otevřeno bude ve středu od 14 do 18 hodin
pro děti i dospívající (6-21 let).
V období od 19. do 30. července a od 16. do 27. srpna
bude klub uzavřen.

OMEZENÍ PROVOZU TERÉNNÍHO
PROGRAMU PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Během července 2010 bude přerušeno poskytování této
služby, služba bude probíhat v omezeném rozsahu během
srpna 2010 a to dvakrát týdně 2 hodiny. A to v úterý
a čtvrtek 16:00 – 18:00.
vedoucí klubu Bc. Michaela Tomancová, DiS.

Příspěvek Ing. Borise Procházky „Občan se může jen
divit“, publikující založený na tiskové informaci, kterou
bylo možno ověřit (a konfrontovat) na ÚMČ.
Úvahu na téma „Proč patnáct“, doplňující informace
o principu vícečlenného zastupitelstva a obnovení funkce
rady MČ Praha-Klánovice.
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Placená inzerce

Hledáte bydlení?
Nabízíte zajímavou službu?
Rádi byste něco prodali?

INZERUJTE
v Klánovickém zpravodaji!
Tel.: 281 960 216
www.slezakova@praha-klanovice.cz
občanské sdružení
nabízí v Běchovicích:
•

během letních prázdnin zábavné příměstské tábory
s bohatým programem
• od září 2010 širokou nabídku kroužků pro děti,
mládež a dospělé.
Více informací na www.neposeda.org
nebo na tel. 733 685 911 Alice Pechová

Elektronik servis:
Petr Čadil
o p r a v y - z a p ojení - nastavení - pr odej

TV
Antény
Satelit
DVD
HiFi
Rádio

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

KONTEJNERY KRÁL
su ť • o d p a d • p í se k • š t ě r k • z e m i n a • k ů r a
př e v oz s t r oj ů • t e r é nn í ú pr a v y • n ak lad ač

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

602 260 264

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

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

Klánovický zpravodaj
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HLÍDÁNÍ DETÍ
Paní s dlouhodobou praxí s detmi ponúka
celodenní hlídání detí spojené s úklidem
domácnosti, anebo hlídání krátkodobé,
v okolí Klánovic, Praha 9.
Info na tel. čísle +420 774 056 349

HLEDÁTE BYDLENÍ?
Pronajmeme 3+1 ve 2. patře rodinné vily
v Klánovicích. Vhodné pro rodinu s dětmi či
pro 3 až 4 studenty. Možnost spoluužívání
zahrady. Cena dohodou.

INFO NA TELEFONU 734 482 193.
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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 - prázdninový program 2010
Pátek 2. 7. 2010, 19.30

KONCERT – HARMONIKÁŘ JINDRA KELÍŠEK

Hraje, co se mu líbí a zlíbí, rytmy francouzské, balkánské lidové, židovské… Přijďte si poslechnout i zazpívat si pohodové písničky.
Nepřijdete ani o vtipné glosy a poznámky svérázného muzikanta, který vypadá jako tichý introvert, ale na jevišti dovede překvapit
a hlavně pobavit. Vstupné: dobrovolné

Sobota 3. 7. 2010, 15.00

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – OTÁZKY ODPOVĚZTE OBRÁZKY

Výstava obrázků ak. malířky a učitelky A. Štulcové a jejích žáků J. Novákové, V. Šťastného, M. Marouškové a E. Doudové.
Prodejní výstava potrvá do konce měsíce.

Středa 14. 7. 2010, 10.30

DĚTSKÉ DIVADLO – NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA

S lodí Pepina na cestě kolem světa. 5 Pepků námořníků a divadlo Koloběžka Vás zvou na dobrodružnou plavbu s mnoha
překvapeními.
Vstupné: 45,- Kč dítě, 50,- Kč dospělý

Čtvrtek 15. 7. 2010, 19.30

KINO – 25 ZE ŠEDESÁTÝCH ANEB ČESKOSLOVENSKÁ NOVÁ VLNA (1.DÍL)

ČR, SR / 2010 / 100 min / dokument / přístupný / Martin Šulík. Účinkují: Miloš Forman, Jan Schmidt, Jan Kačer, Jan Němec, Ivan
Passer, Věra, Chytilová, Otakar Vávra, Jiří Menzel, Vojtěch Jasný, Karel Vachek, Dušan Hanák a další.
Celovečerní dokument 25 ze šedesátých aneb Československá nová vlna představuje komplexní pohled na fenomén české a slovenské
nové vlny v kulturních a společenských souvislostech epochy šedesátých let.
Každá vstupenka bude navýšena o částku 10,- Kč, díky níž obdrží každý divák DVD obsahující 2. díl zdarma.

Úterý 20. 7. 2010, od 9.00

KURSY VÝTVARNÝCH TECHNIK

Technika zpracování ovčího rouna - kurs plstění pro maminky s dětmi – zahrádka se zvířátky, cena 290,-.
Lektorka Markéta Tondlová. Přihlášky na adrese marketa.tondlova@fantom.cz, nebo na tel. 603 194 623

Čtvrtek 22. 7. 2010, 19.30

KINO – ČESKÝ MÍR

ČR / 2010 / 108 min /dokument / Vít Klusák, Filip Remunda.
Český mír s Českým snem nespojuje pouze slovo v názvu. „Jsou si až komicky podobné pointou: tolik humbuku, potištěného
novinového papíru, křiku a vášní kvůli chiméře. V Českém míru se oba dva tábory vášnivě hádají o něco, co Obama v kratičkém
půlnočním telefonátu jako mávnutím prezidentského proutku zrušil. Kafka i Hašek by se podle nás náramně bavili, kdyby to mohli
zažít,“ míní tvůrci. „Všichni o radaru četli nebo slyšeli, my jsme ale u toho byli a s kamerou zaznamenali nevídané!“ míní tvůrci, kteří
získali řadu ocenění po celém světě.

Pátek 23. 7. 2010, 19.00

KONCERT – SKUPINA LACHOUT - Olympic revival

V podání pražské skupiny Lachout (Olympic revival) uslyšíte písničky legendární skupiny Olympic i jiné známé hity (www.lachout.cz).
Koncert v parku KC Beseda (v případě nepřízně počasí v sále či kavárně). Přijďte se pobavit, zazpívat si a třeba i zatančit.

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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