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Editorial

Komunální volby
Velmi podrobné informace naleznete na webových
stránkách ÚMČ Praha-Klánovice: www.praha-klanovice.cz [Volené orgány] [Volby do zastupitelstva 2010]
Vážení občané, dovolím si Vás ve stručnosti informovat o základních faktech voleb do zastupitelstev obcí
(hl. m. Praha) a Městských částí (Praha Klánovice). Volby
se konají v pátek 15. října od 14.00 do 22.00 hod., a v sobotu 16. října od 8.00 do 14.00 hod. V Praze Klánovicích
jsou dva volební obvody, volební místnosti budou jako
vždy v Masarykově základní škole. Do Zastupitelstva MČ
Praha Klánovice (Z MČ) volíme 15 zastupitelů, v VII.
volebním okrsku do Zastupitelstva hl. m. Prahy (Z MHP)
volíme 9 zastupitelů.
Kdo je volič? Voličem je občan obce za předpokladu, že
alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jde
o státního občana České republiky nebo o občana
členského státu Evropské unie, pokud požádal
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Žádost je
třeba podat na ÚMČ nejpozději do 13.10.2010 do 16.00
hod. písemně nebo osobně.
Úprava hlasovacích lístků je možná třemi způsoby:
• Označením křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany. Takto je možno označit
pouze jednu stranu. Označíte-li v záhlaví sloupce před názvem strany dvě nebo více stran je Váš hlas neplatný!
• Označením křížkem ve čtverečku před jménem kandidáta volíte kandidáta bez ohledu na jeho příslušnost.
Při tomto způsobu volby (sestavujete si tak zastupitelstvo
podle svých představ) můžete vyznačit křížky nejvýše
tolik kandidátů, kolik má mít příslušné zastupitelstvo zastupitelů. Z MČ Praha Klánovice 15 zastupitelů, Z HMP
(VII. volební okrsek) 9 zastupitelů. Označíte-li více kandidátů než jak je zde uvedeno, je Váš hlas opět neplatný!
• Kombinace předchozích způsobů je označení křížkem
ve čtverečku před názvem volební strany a vyznačení
kandidátů z jiných volebních stran křížkem ve čtverečku
před jménem kandidáta. V tomto případě volené straně
odnímáte hlasy pro kandidáty vyznačené volební strany
od konce vyznačené kandidátky volební strany. Vyznačíte-li např. na kandidátce Z MČ politickou stranu a jmenovitě tři kandidáty z jiných politických stran, odebrali jste
hlas pro kandidáty označené politické strany hlasy pro
kandidáty s pořadovým číslem 15, 14 a 13. Pokud označíte více než jednu politickou stranu, nebo více kandidátů
než 15 (volby do Z MČ) nebo 9 (volby do Z HMP) je opět
Váš hlas neplatný!
K dispozici budete mít dva hlasovací lístky – jeden pro
volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a druhý pro volby
do Zastupitelstva MČ Praha Klánovice.
Ještě prosím, prostudujte si pečlivě „Informace o způsobu hlasování“, které s volebními lístky obdržíte
do svých poštovních schránek.
Jaroslav Losert

strana

2

VZPOMÍNKA
NA VZNIK SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

28. října 1918
si připomeneme shromážděním občanů
a položením květin k památníku obětí
obou světových válek
v předvečer, 27. 10. 2010 v 16.00 hod
účast přislíbil dětský sbor
Claireton Chorale
všechny občany zve
ÚMČ Praha Klánovice

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem volebního
období bych rád především bilancoval dění v Zastupitelstvu Prahy Klánovic. Na počátku bylo šest z devíti zastupitelů nové tváře (plné 2/3 členů!). Jak plynul čas, někteří
ze zastupitelů odešli, opět kupodivu resignovala třetina zastupitelů, z toho 2/3 nových tváří. Život šel dál. Došlo
i na změny v čele MČ, dosud neslýchané, odvolání starosty a posléze i místostarosty. Klánovice zažily bouřlivá
zasedání Zastupitelstva, neméně bouřlivé, možná i pohoršivé, demonstrace a mediální publicitu nebývalého
rozměru. Bohužel, někdy jednostrannou. Ale to nehodnotím. Povinností, které rád dostojím, je poděkování. Poděkování zastupitelům, kteří zůstali: JUDr. D. Duškovi
a V. Švecovi – mým zástupcům, Ing. L. Hrabalovi, CSc.,
MUDr. M. Jágrové, J. Karbanovi, J. Lukášovi, Ing. P. Soukupovi a Ing. T. Rudovi. Moje poděkování patří též
MUDr. J. Brabenecovi, Ing. P. Kubíčkovi a doc. Ing. arch.
J. Turkovi, CSc. Se všemi byla někdy více, někdy méně
dobrá shoda, ale i z prudkých rozepří jsem si něco užitečného odnesl. Starosta bez zastupitelů a bez kolegů
z „úřadu“ není nic. Poděkování také patří Ing. S. Duškovi,
P. Benešovi, aut. techn., Ing. A. Hermanové, Z. Dörflerové,
A. Janouškové, Ing. K. Milerové, A. Slezákové a V. Rytířové.
Rád děkuji R. Vayhelové a s vděčností vzpomínám na nadmíru obětavou Líbu Pavlíčkovou. Za pomoc vděčím pánům Z. Dobřickému, M. Gajnerovi, S. Huserovi a Z. Kubátovi, K. Zajacovi kterým asistoval též zesnulý J. Kefurt.
Co se v našich Klánovicích podařilo a co nikoliv, ponechávám, v rozjitřené době, Vám občanům a „zubu času“,
který obnaží to zásadní. Do dalšího volebního období
a dnů přeji všem pevné zdraví, hodně dobré vůle a snahy
hledat a umění nalézat optimální řešení.
Jaroslav Losert, s vědomím překročení limitu
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Vážení klánovičtí občané, blíží se komunální volby a tak dovolte, abychom
Vás i my oslovili s našimi představami o našem společném životě
v Klánovicích, které jsme si zamilovali a kam se všichni rádi po namáhavém
a rušném dnu vracíme. V letošních komunálních volbách Vás v Klánovicích
osloví celkem 7 kandidátek a bude na Vašem rozhodnutí, kterou zvolíte.
Dobrým vodítkem určitě bude zamyslet se nad tím, co kdo doposud
ze svých slibů splnil, jak se choval a tedy co se může od něho napříště
očekávat. Nechci se vracet k minulosti a známkovat dosavadní
zastupitelstvo za rozbité ulice, hororový železniční podchod, úroveň
spolupráce při zasedání, vývoj kauzy „Klánovice sever“ atd. To musí
udělat každý z Vás před tím než přistoupí k volební urně.
Začátkem letošního roku došlo k převodu cca 66ti hektarů lesních
pozemků z Lesů ČR na hlavní město Prahu a jejich svěření Klánovicím.
Na příštích zastupitelích Klánovic tedy bude ještě větší zodpovědnost
za správné a hospodárné nakládání s majetkem městské části
ku prospěchu klánovických občanů. O to více záleží na moudrosti
a správném rozhodnutí klánovických voličů při nadcházejících
komunálních volbách.
Volebnímu programu Hlasu Klánovic jsme věnovali maximální pozornost,
snažili jsme se ho udělat co nejpřehlednější a na nic nezapomenout.
Dovoluji si Vás proto požádat, abyste mu, až ho ve svých schránkách
objevíte, věnovali trochu Vašeho času.
Z mnoha bodů našeho volebního programu vyjímám naše hlavní desatero:
1/ Smysluplný koncepční rozvoj při zachování přírodního rázu Klánovic.
2/ Změna územního plánu a ukončení platnosti Smlouvy o budoucí nájemní
smlouvě mezi Lesy ČR a společnosti FGRP a.s. týkajících se možnosti
realizace záměru vybudování golfového hřiště v Klánovickém lese.
3/ Klánovice sever - změna územního plánu ve prospěch rozšíření
přírodního rázu Klánovic a minimalizace zastavěnosti.
4/ Realizace nového podchodu pod železniční tratí včetně
bezbariérových ramp s vhodným zastřešením a cyklo-podjezdem.
5/ Kompletní rekonstrukce nádražní budovy Českých drah a vybudování
nového parkoviště P+R.
6/ Realizace výstavby Senior centra.
7/ Realizace projektu „Bezpečná cesta do školy“.
8/ Rozdělovací kauzu „golf“ přeměnit na společný zájem klánovických
občanů o Klánovický les a přírodní ráz Klánovic.
9/ Zlepšení a zefektivnění práce i dojmu z vedení městské části
i zastupitelstva Klánovic.
Obdobná témata může mít v Klánovicích každá volební strana či sdružení.
Náš volební program je slibem všech kandidátů kandidátky Hlasu Klánovic,
že budou činit veškeré možné a potřebné kroky k jeho naplnění.
Rádi bychom Vám, vážení klánovičtí občané, ale nabídli ještě něco navíc.
10/Do územního plánu hl. města Prahy budeme prosazovat zapracování
„klánovického obchvatu“ v oblasti mezi Klánovickým lesem
a Běchovicemi. Klánovická spojka a Klánovice se tak v budoucnosti
nestanou trasou pro veškerou osobní i nákladní dopravu směřující
ze severu na jih, ale mohou se stát „neprůjezdnou oblastí“. Tento
požadavek je nutné uplatnit nyní, kdy je nový územní plán Prahy ještě
v přípravě. Je to základní vize Hlasu Klánovic, která jako jediná může
do budoucna zvrátit negativní nárůst dopravy středem Klánovic.
V mnoha obcích či městech, kde někdo za obchvat doopravdy bojoval,
již obchvat mají nebo se s ním do budoucna alespoň počítá.
V Klánovicích se pouze počítá nárůst vozidel, která v kterém roce
Klánovicemi projela či projedou! Pevně věříme, že pro tento návrh,
který by do budoucna mohl zásadně změnit charakter Klánovic,
získáme v nadcházejících komunálních volbách Vaši podporu
a následně i podporu okolních městských částí.
Věřím, že v letošních komunálních volbách ukážeme, že Klánovice jsou
jednotnější než se o nich mluví a že dokážeme jít společně za HLASEM
KLÁNOVIC pro lepší budoucnost nás všech.
Šťastnou volbu Vám přeje
Vladimír Sršeň, lídr kandidátky Hlas Klánovic
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Vážení,
komunálka je o lidech a ne o politice. Plnění programu však záleží na týmové práci
volební skupiny (VS) i ZMČ, ale také na Vás voličích. Vždyť „jaký občan, taková je
i obec“. Uvítáme i nadále jakoukoliv věcnou kritiku, ať již pro sebereflexi nebo naopak
pro prohloubení argumentace.
Předkládáme

PROGRAM SKUPINY KDU - ČSL: SLUŠNOST - ODBORNOST - BUDOUCNOST
Vychází ze zkušeností z práce v KVÚR, OKNP, KŽP a KV a i proto lze bez frází
a mlžící omáčky rámcově konkretizovat to, o co se chceme snažit nebo podporovat napříč
zastupitelským spektrem:

SLUŠNOST
věcné jednání s občany směrované k vytváření vyváženého partnerského prostředí,
také v komisích, na ZMČ, ale i při jednáních s jinými subjekty
- slušná správa i údržba majetku obce

-

ODBORNOST
využití aktivních občanů i jejich odbornosti v komisích efektivně, ne jen když se to
hodí. Naopak nenahrazování neodbornosti nevěcným mlžícím blábolem, opírajícím se
často jen o nezpracované emoce
- o vytvoření Koncepce rozvoje se základem na preferenci VYTVOŘENÍ A TAKÉ
ZAJIŠŤOVÁNÍ KLIDNÉHO PROSTŘEDÍ PRO VÝCHOVU V CHARAKTERU
LESOPARKU
- řešení důležitých projektů v obci standardním způsobem - výběr z několika záměrů
/ z několika studií zahrnujících širší okolí / projekt i s ohledem na režii a údržbu - Areál
Beseda, Přednádraží prostor, Nový podchod s nejvhodnější variantou pro spádové obce
- s cyklopodjezdovou částí, rampami a novou technologií, Domov seniorů ...
- snaha o minimalizaci zvyšování komplexní ekozátěže v obci i při tvorbě nového ÚP
(Studie sever)
-

BUDOUCNOST
-

zlepšování prostředí pro děti - hřiště, cyklostezky, parky, zeleň, zachování lesa bez znehodnocení
ekozátěží golfovým hřištěm, bydlení v charakteru lesoparku
/ urbanistika, výchovné akce, kontakt s konkrétní historií, vztahy se staršími včetně vazby
na budování a užívání Domova seniorů, který to podporuje, zvyšování bezpečnosti v obci
(krádeže, volně pobíhající psi, hluk, exhalace)

Za VS KDU - ČSL vedoucí skupiny pro tyto komunálky

Ing. Zdeněk Trojan

Klánovický zpravodaj

10

XIX. ročník

strana

8

Klánovický zpravodaj

10

XIX. ročník

Volte OK

strana

=

9

Volte 7

Program volební strany sdružení nezávislých kandidátů „Občané Klánovic – O.K.“
pro volby do zastupitelstva Městské části Praha – Klánovice ve dnech 15. a 16. října 2010
Kdo jsme:
Jsme sdružením nezávislých kandidátů, kterým jde o zachování základních hodnot, které dělají Klánovice
jedinečným místem pro život – Klánovického lesa a poklidného stylu bydlení v naší kouzelné rezidenční
čtvrti na okraji jednoho z nejkrásnějších měst na světě.
Navazujeme na činnost Občanského sdružení za Klánovický les, v rámci jehož občanských aktivit jsme
prokázali, že za Klánovice umíme nejen pronášet pěkná slova, ale i provést skutečné a účinné činy.
Jsme připraveni stát se aktivními členy zastupitelstva naší městské části, kteří budou prosazovat zájmy Klánovic
a jeho občanů, překonat současnou patovou politickou situaci a proto Vám předkládáme naší kandidátku:
1. Ing.Ladislav Hrabal, CSc.
2. Radomír Kůla
3. Petr Vycpálek
4. Jan Drnek DiS
5. Ing.Jitka Hurychová

6. MUDr.Jindřich Šimek
7. Ing.Ladislav Rybníček
8. Jaroslava Filandrová
9. Luděk Emanovský
10. RNDr.Zdeňka Bubeníková

11. Václav Prokop
12. Martina Kinštová
13. Prof.Ing.Jaroslav Macháček, CSc.
14. Miroslav Jarolím
15. Ing.Boris Procházka

Co chceme:
1. Zachovat celistvost Klánovického lesa.
Budeme všemi dostupnými prostředky aktivně prosazovat Vaši vůli vyjádřenou v místním referendu
konaném dne 7.11.2009, které řeklo jasné „NE“ výstavbě golfového areálu v Klánovickém lese. V této
věci budeme prosazovat iniciativní a důsledný přístup naší městské části při všech jednáních a řízeních
u všech správních orgánů a to až do definitivního vítězství nad tímto nepřijatelným projektem. Budeme
chránit lesní pozemky převedené do vlastnictví MČ Klánovice v roce 2010 o rozloze 66 ha.
2. Zabránit výstavbě satelitu na Hornopočernicku.
Budeme všemi dostupnými prostředky aktivně bránit Klánovice a klánovický způsob života před
developerskými snahami přeměnit okolí Klánovic a Prahy vůbec v jeden souvislý narychlo slepený,
nepovedený satelit.
3. Dokončit výstavbu komunikací a realizovat výstavbu železničního podchodu.
Budeme prosazovat urychlenou výstavbu bezpečného železničního podchodu pro občany s kvalitním
podjezdem pro kočárky, invalidní vozíky a cyklisty. Budeme usilovat o pokračování výstavby komunikací.
4. Zajistit větší otevřenost a profesionalitu Úřadu městské části Praha – Klánovice.
Budeme prosazovat maximální informovanost našich občanů o všech důležitých událostech, projektech
a záměrech, které se týkají naší městské části. Budeme usilovat o zvyšování profesionality Úřadu městské
části Praha – Klánovice. Podpoříme pracovní komise rady pro optimální rozhodování zastupitelů.
Chceme, aby Klánovický zpravodaj se stal necenzurovanou, otevřenou platformou pro co nejširší
a nejotevřenější výměnu informací, názorů a občanských polemik.
5. Výstavba Domu seniorů
V souladu s platným stavebním povolením budeme prosazovat dokončení rozestavěné stavby domu
seniorů na vyčleněném pozemku ve Šlechtitelské ulici.
6. Výstavba a zeleň v intravilánu Klánovic
Budeme usilovat o zachování dosavadního rezidenčního charakteru naší městské části včetně zeleně.
Budeme chránit Klánovice proti nepřiměřeným komerčním záměrům investorů poškozující ráz a kvalitu
života obyvatel.
7. Bezpečnost a pocit bezpečí
Budeme usilovat o dosažení maximálně možné úrovně bezpečnosti, ochrany před kriminalitou
a dodržování pravidel silničního provozu.)
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Názory zastupitelů

Informace z ÚMČ

Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha – Klánovice budou přistaveny
v sobotu 23. 10. 2010 od 9,00 do 13,00 hod.
na: Přimském náměstí
křižovatce Aranžerská - Nové Dvory
Alena Janoušková

Kontejnery na listí
a rostlinný odpad
budou přistaveny:

v sobotu 16. 10. 2010 od 9 do 12 hod.
na křižovatkách:
Lovčická - Malšovická
Medinská - Smiřická (u Bytového družstva)
v sobotu 23. 10. 2010 od 9 do 12 hod.
na: Přimském nám.
Nepasickém nám.
v sobotu 30. 10. 2010 od 9 do 12 hod.
na křižovatkách: Dobřenická - Voňkova
Aranžerská - Nové Dvory
Žádáme Vás, abyste rostlinný odpad
neodkládali před termínem přistavení a okolo
místa přistavení kontejnerů udržovali pořádek.
Nabízíme možnost přistavení kontejneru
na rostlinný odpad na Váš pozemek za úhradu
500,- Kč. Přistavení kontejneru objednávejte
u pana Husera tel.č. 603 578 405. Podmínkou
je vytřídění na kompostovatelný rostlinný odpad
(tráva, listí) a větve.
Alena Janoušková

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU

V sobotu 16. 10. 2010
bude v době od 8 do 16 hod. prováděn sběr
železného šrotu, který ukládejte z důvodů zcizování
co nejpozději před odvozem na obvyklých místech
(v ul. Slavětínská u nádraží ČD vedle kontejnerů
na tříděný odpad, na Přimském nám. a v ulici
Všestarská
křižovatka
s
ul.
Krovova
u transformátoru). Při nutnosti úklidu těžších
kusů nebo většího množství železného šrotu
oznamte adresu na Úřadě MČ Praha Klánovice
na tel.č. 281 960 216 nebo přímo J. Suchému
(odvoz železa) na tel. 281 932 382, bude
zajištěn odvoz.

ZÁKAZ NAVÁŽENÍ JINÉHO ODPADU!
Úřad MČ Praha Klánovice

Klánovice vlastníkem lesa
Na posledním zasedání ZMČ jsem informoval o tom, že
jsem se dozvěděl, že Klánovice dostaly do své správy lesní
pozemky o celkové výměře 66 ha z obou stran přiléhající
k osídlenému území. Jak vysvětlil tajemník ÚMČ Ing. S.Dušek, tyto pozemky byly obci Klánovice odevzdány v r. 1951
jako součást konfiskovaného majetku Liechtensteinů. V roce
1988 MČ Klánovice souhlasila s jejich převodem na Lesy ČR.
Jako historický majetek obce měly dotčené pozemky přejít do
správy MČ Klánovice podle zákona č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí již
k datu 1. 7. 2000. Souhlasné prohlášení s.p. Lesy ČR a MČ
Praha-Klánovice, stvrzující převod, bylo do Katastru nemovitostí vloženo letos 15.3. Od toho okamžiku má tedy MČ dotčené pozemky ve správě a náš Úřad v současné době podniká kroky k zajištění hospodaření v lese.
Tomáš Ruda

Poděkování za dvacet let s Vámi
Vážení spoluobčané, tentokrát již nekandiduji. Po 20 let
jsem se podílel, s větším či menším úspěchem, na chodu
naší MČ a za tu dobu se „opotřeboval“. Chci se, po celý
další život, věnovat svým osobním povinnostem, v zápalu
aktivity, silně zanedbávaným. Těch dvacet let bylo nejen
namáhavých, zejména v době souběžného zaměstnání,
ale také velmi poučných. Vstřebal jsem jako technik, „dědičně“ zatížený svojí profesí, mezi Vámi mnoho zkušeností
i zážitků. Dobrých i horších. Je namístě poděkovat všem,
s kterými jsem se setkával, přel, ba i hádal, za vše co se
událo. Poznal jsem, za více než půl století práce, že čas
i ostré spory urovná tak, že kdysi nesmiřitelní protivníci si
rádi podají ruce. Proto každému přeji hodně zdraví
(opravdu není samozřejmostí), profesní i osobní úspěchy,
a také i kus toho „pokakaného“ štěstíčka. Vím, že jsem některým nesplnil co očekávali a prosím je o možné pochopení. Opravdu nelze vyhovět všem a ve všem. Přeji
Klánovicím, kde jsem se narodil, opravdu dobrou a uvážlivou správu, nástupcům hodně trpělivosti, rozmyslu, ekonomického i diplomatického úsudku.
S přáním dobra, pohody Jaroslav Losert.

Poděkování našemu SDH
Využívám své možnosti ještě jako zastupitele, abych
touto cestou poděkoval za ocenění, kterého se mi
od Sboru dobrovolných hasičů Praha-Klánovice dostalo
v rámci oslav 80. výročí založení. Velmi si toho vážím, neboť je to pro mě vyjádření od spoluobčanů, kteří jsou pro
mě zosobněním těch, kteří chlapské slovo považují
za standard, za které hovoří především skutky.
Při příležitosti této oslavy jsem měl možnost si osobně
pohovořit s přítomným prvním náměstkem primátora
Dr. Blažkem o jeho názoru na naši kauzu kácení Klánovického lesa na úkor golfového areálu. Před svědky se jednoznačně vyjádřil, že rozhodně není pro výstavbu golfového areálu na úkor Klánovického lesa. A dodal, že si
ověřoval, že obdobného názoru je i starostka paní Vlásenková ze sousedního Újezda n.Lesy. Při posledním za-
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sedání Zastupitelstva hl.m.Prahy mně ve shodném smyslu
odpověděl i pan radní Vodrážka. Avšak jak tato slova souvisí s realitou? Na červnovém Zastupitelstvu hl.m.Prahy
bylo už konečně deklarováno vyřízení naší už pětileté žádosti o změnu územního plánu v Klánovickém lese
č.1733/07 z ploch SO2 na LR. Pro zářijové zasedání byl
sice zpracován příslušný materiál k projednání Z-875,
avšak ani 1 (slovy ani jeden) ze zastupitelů ODS nepodpořil 16.9. zařazení tohoto bodu na program jednání, což
při jejich absolutní většině rozhodlo. Naproti tomu všichni
zastupitelé z ostatních politických stran byli pro. Prostě
vláda jedné strany na magistrátu opět nezklamala.
V této souvislosti měl právo na tomto Zastupitelstvu Magistrátu vystoupit náš starosta a jménem klánovických
občanů důrazně trvat na projednání. Očekávat takovouto
aktivitu od našeho pana Loserta je však krajně naivní. Nevymlouvejme se však na pana Loserta. Po našem referendu byly předneseny dva návrhy na jeho odvolání. A zůstává neoddiskutovatelným faktem, že to byli především
pan Ruda, pan Švec a pan Soukup, kteří v rozporu s jednoznačnými výsledky referenda podrželi příznivcům golfu
jejich pana Loserta ve funkci starosty.
Vábivý je také postoj klánovické ODS, která se ke kauze
Klánovického lesa nedokáže transparentně jednoznačně
vyjádřit. Nakonec i pohled na seskupení účastníků při konání našich zastupitelstev naznačuje, kdo vlastně klánovickou ODS koučuje.
Vážení spoluobčané, není to však jen kauza golfu, kterou bude mít dále na stole nové zastupitelstvo. Statut Klánovického zpravodaje podpořený i ODS a ČSSD (tehdejšími jejich zastupiteli p.Turkem a p.Kubíčkem), který je
ve stylu 50-tých let, nutno polidštit do současné doby. Ohlídat komerční zájmy investorů, kteří si pletou Klánovice
s Jižním Městem. Dokončit stavbu domu seniorů a to na již
rozestavěném pozemku a ne ve variantě Hlasu Klánovic
někde v oblasti exhalací a hluku při hlavní silnici. Nepřihlížet, jak nám tady kmitají kamióny bez povolení vjezdu, nepřihlížet, jak si kácí kdo chce co chce, navíc bez náhradní
výsadby atd. K řešení je toho skutečně přehršle. A proto je
třeba, abychom v nadcházejících volbách dali hlas především těm, u kterých je naděje, že jejich předvolební slib jim
vydrží celé volební období a kteří nedokáží před nepřístojnostmi strkat hlavu do písku a prezentovat to přitom
jako přednost, jako schopnost umět hledat kompromis.
V říjnových volbách jsem kandidátem za Stranu zelených na nadějném třetím místě v našem volebním obvodu
do Zastupitelstva hl.m.Prahy. Myslím, že moje postoje
jsou dostatečně transparentní, navíc v Klánovicích žiji téměř od narození, takže vážení spoluobčané promiňte,
když svou kandidaturu do Magistrátu zkrátím na „berte neberte“. Šťastnou ruku, neboť je to nyní na nás všech,
zkusme nepromarnit šanci provětrat ovzduší.
Ladislav Hrabal, zastupitel, 17. 9. 2010

Poděkování za dvanáct let
spolupráce a podpory
Vážení občané Klánovic,
rád bych touto cestou poděkoval těm z Vás, kteří se mnou
jako zastupitelem, zástupcem starosty, předsedou bez-

strana

11

pečnostní komise či předsedou komise k projednávání
přestupků spolupracovali a pomáhali mi v nejrůznějších
záležitostech s těmito funkcemi spojenými v období uplynulých dvanácti let. Rád bych poděkoval také všem voličům, kteří mě v minulých čtyřech komunálních volbách
podpořili svým hlasem. Jsem rád, že jsem se díky Vám
a Vaší důvěře, vážení klánovičtí voliči, mohl podílet
na správě Klánovic zejména v období jejich velkého rozvoje v letech 1998-2006, jako zástupce úspěšných pánů
starostů Oldřicha Hanzala a Jaroslava Loserta. Za ta léta
v klánovickém zastupitelstvu jsem prožil mnohé, od slavnostních a šťastných událostí, jakými bylo například udělení práv k užívání znaku a vlajky městské části (2001),
odhalení pamětní desky na Masarykově ZŠ (2000) nebo
otevření velkolepé sportovní haly (2004) či další výrazné
úspěchy, přes každodenní běžnou správu obce až po
události smutné, jako bylo úmrtí a pohřeb pana starosty
Hanzala (2005).
Před deseti lety jsem v jednom rozhovoru pro KZ uvedl,
že mě práce pro Klánovice velmi zajímá a baví. Dnes už
tato věta ne zcela tak platí. Pocit určitého vyčerpání energie, invence a nápadů se patrně u každého člověka ve veřejné funkci dříve či později projeví, a tak se stalo,
po dvanácti letech, i v mém případě. Ve volbách, které nás
čekají v polovině měsíce října, tak již nebudu kandidovat.
Přeji Klánovicím mnoho štěstí a úspěchů v dalším prospěšném rozvoji obce a klánovickým občanům šťastnou
ruku ve volbách při skládání nového, nyní již patnáctičlenného, zastupitelského sboru.
Děkuji Vám, s pozdravem
JUDr. David Dušek

Vysvětlení
V minulém čísle KZ jste si v příspěvku JUDr. D. Duška,
nazvaném „Pozdě a navíc ještě chybně“, mohli přečíst kritiku návrhu usnesení, který jsem předložil na zasedání
7.6.2010. Některé informace byly dle mého názoru
v článku zkresleny, proto považuji za potřebné se k němu
vyjádřit.
Část Duškovy kritiky se zabývá bodem usnesení, který
údajně ukládá tajemníkovi úkoly, jež dle zákona může
splnit jen starosta. Tuto kritiku však nemohu přijmout – jak
jednoznačně vyplývá ze zvukového záznamu jednání,
uvedené úkoly byly správně uloženy starostovi, pouze
omylem zapisovatelky byly připsány tajemníkovi.
Dalším předmětem kritiky je snaha o vytvoření Komise
za prosazení výsledků referenda. Když jsme se v týmu,
který připravoval klánovické referendum, zamýšleli nad formou, jak jeho důsledky nejlépe zhodnotit, zvažovali jsme,
má-li Zastupitelstvo rozhodnout o vytvoření Komise nebo
Výboru. Tehdy jsem namítal, že rozhodovat o zřizování
komisí přísluší dle zákona starostovi, ale kolegové mě
upozornili, že v §17 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ
Praha-Klánovice se uvádí:
1.
Pro přípravu náročných materiálů a expertíz může
zastupitelstvo zřídit stálé nebo dočasné pracovní komise
a stanovit jim úkoly popř. náplň činnosti.
2.
Do těchto pracovních komisí zastupitelstvo volí
své členy popř.podle potřeby odborníky a experty z řad
veřejnosti.
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Navrhli jsme tedy usnesení o vytvoření komise s uvedením odkazu na tento bod jednacího řádu, zvláště když
ten nesl dva podpisy právníka – tehdejšího místostarosty
JUDr. Davida Duška (podepsal jeho vytvoření za starosty
O. Hanzala i převzetí po nástupu starosty Ing. Hrabala).
Překvapilo mě proto, když ředitel MHMP. Ing. Trnka dopisem upozornil, že naše usnesení je v rozporu se zákonem
č.131/2000 Sb. o hl.m.Praze. Na jednání ZMČ dne
1. 9. 2010 fakt, že Zastupitelstvu nepřísluší vytvářet žádné
komise, potvrdil i přítomný právník JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.,
stejné stanovisko jsem posléze získal i na Legislativním
odboru MHMP.
Zakončit bych mohl citátem z Evangelia podle Matouše: „Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám
ve vlastním oku nepozoruješ?“ nebo prozaičtějším odkazem na úsloví o zametání před vlastním prahem.
S díky za trpělivost k přečtení
Tomáš Ruda

Pozdě a navíc ještě chybně II
V minulém KZ jsme informovali klánovickou veřejnost
o zjevných vadách usnesení zastupitelstva č. 11/2010,
jehož navrhovatelem byl ing. Tomáš Ruda. Po uzávěrce
minulého čísla KZ byli zastupitelé seznámeni s dopisem
ředitele pražského magistrátu, který v něm skutečně konstatuje vady (rozpor se zákonem) předmětného usnesení
a zároveň stanoví lhůtu k nápravě těchto vad před případným pozastavením výkonu zmiňovaného usnesení
z jeho strany. Zastupitelstvo se k tomuto tématu sešlo
nadvakrát – prvého a devátého září. Nejprve zrušilo vadné
body usnesení a na druhém zasedání konstituovalo konečně výbor namísto komise. Navrhovatel chybného usnesení – ing. Tomáš Ruda – navrhl, zřejmě pro jistotu, zrušit i přímo ustanovení jednacího řádu zastupitelstva
o pracovních komisích, patrně aby jej při nějaké příští
příležitosti opět nezmátlo. Přitom ad-hoc pracovní komise
(skupiny) složené ze zastupitelů a případně dalších občanů (např. odborníků) k složitějším jednorázovým záležitostem a rozhodnutím nesporně mají svůj smysl a opodstatnění a v tomto zamýšleném pojetí nejsou v rozporu se
zákonem. Chyba totiž byla jaksi jinde… Tento další krok
pana Rudy tak jen posiluje pochybnosti o jeho správné orientaci v právní úpravě základních záležitostí týkajících se
běžné správy městské části. Na celé věci je přitom značně
pikantní, že jmenovaný je zároveň předsedou kontrolního
výboru zastupitelstva, tedy orgánu, který má právě na dodržování právních předpisů dohlížet!
JUDr. David Dušek

Klánovické střípky

Oslavy 80. výročí založení
dobrovolných hasičů
v Klánovicích
V sobotu 11.září 2010 se v okolí Haly starosty Hanzala
za slunného počasí uskutečnily oslavy 80letého výročí založení dobrovolných hasičů v Klánovicích.
Těchto oslav se zúčastnily i okolní sbory se svou histo-

rickou i současnou technikou. Přijel SDH Č. Brod
s hasičským dopravním vozidlem Praga L a přívěsnou
stříkačkou PS Holeček
(30. léta), Tuklaty s cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 16-Praga V3S,
PS Stratílek a ruční stříkačkou „koňkou“, Běchovice s DA-Avie 31 a PS
Stratílek, Vyšohořovice
s CAS 16-Praga RN
(50. léta), Újezd nad Lesy
s DA Ford Tranzit, Satalice
s CAS 20-MAN a hasiči
z Dubče. Místní sbor se
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zbrojnici byla uspořádána výstava nejenom výzbroje a výstroje
používané hasiči od 30 let až po dnešek, ale i dobové dokumenty a fotografie mapující činnost sboru od jeho založení.
Jako hosté se mezi nás dostavili JUDr. Rudolf Blažek
1. náměstek primátora hl.m. Prahy, Ing. Petr Beran, ředitel Odboru krizového řízení magistrátu a jeho referent
Rostislav Gut, Jindřich Riesner starosta Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy a dále Mgr. Vladimír Kotrouš, ředitel MP hl. m. Prahy.
Samotné oslavy začaly spanilou jízdou zúčastněné
techniky, kdy všechna vozidla za zvuků sirén projela Klánovicemi.
Po zahájení a přivítání hostů předal JUDr. Rud. Blažek
sboru hasičský prapor. Následovala ukázka záchranné
služby při první pomoci zraněné osobě ve vozidle. Další
byla ukázka služebních psů MP při zadržení pachatele páchajícího trestnou činnost při poškozování nebo vykrádání
motorových vozidel. Poté HZS Praha předvedl vyproštění

prezentoval s CAS 32-Tatra 148, CAS 25-Liaz K a PS Holeček (r.1931). Dále se dostavil hasičský záchranný sbor Praha ze stanice č.5 Strašnice, soukromá záchranná služba SOSAN a MP Praha útvar psovodů a útvar prevence. V hasičské
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zaklíněné osoby z havarovaného vozidla za pomoci hydraulických nůžek a spolupráce záchranné služby.
Opět se představili psovodi MP se svými psy. Předvedli
zásah z plošiny hasičského žebříku z výšky 28 m, když
psovod i se svým psem se slanili na zem.
Na závěr výjezdová jednotka z Klánovic předvedla ukázku likvidace
hořícího automobilu. Zde
si každý mohl na vlastní
oči ověřit co několikaminutový požár způsobí.
Závěrem lze konstatovat, že všechny ukázky
byly zajímavé i působivé,
ale hlavně poučné.
I pro děti bylo připraveno
zábavné
odpoledne.
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Mohly se povozit jak na oslíku, tak i na motocyklu MP. Dále
si mohly zastříkat na plechovky, házet tenisovými míčky
na cíl a rozvinutím hasičské hadice srážet kuželky. Za to
byly všichni odměněni drobnými dárky.
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Měly možnost se ale i vyřádit na trampolíně. MP útvar
prevence pak pro děti připravila dopravní hřiště, kde
po jeho projetí a vyplnění testů obdržely „Dětský řidičský
průkaz“
Oslavy pořádalo SDH Klánovice pod záštitou Úřadu MČ
Praha-Klánovice.
Rád, jako končící starosta, alespoň touto notickou děkuji našim hasičům, zejména však Výjezdové jednotce
SDH za vše, co pro MČ Praha Klánovice vykonali,
za vstřícnost k potřebám klánovických občanů a připomínám, že nechrání pouze náš majetek, okolní lesy ale podílejí se také na zásazích v celé Praze. Jednotka je spojena nerozlučně s protipovodňovou ochranou hl. m. Prahy.
Děkuji za vše a přeji všem členům dobré zdraví a dobrou kondici obnovovanou cvičením. Když už dojde k nejhoršímu – úspěšný zásah.
Jaroslav Losert, starosta MČ

Hasiči na Mistrovství republiky
Ve dnech 18. – 19. 9. 2010 se po dlouhých 15 letech
uskutečnilo Mistrovství republiky v požárním sportu
v Praze. Náš sbor byl požádám o pomoc při pořadatelském zajištění této události. Tohoto úkolu se část členů
zhostila na výbornou.
SDH Klánovice

Lidé z Klánovic pomohli
postiženým povodněmi
v Podralsku
Na urgentní výzvu pana Petra Kubíčka, předsedy
správní rady Klánovického fóra, nadačního fondu, v online elektronickém zpravodaji zareagovali klánovičtí občané úžasnou vlnou solidarity. Finanční pomoc obětem
bleskových povodní v Libereckém kraji od lidí z Klánovic dosáhla během několika dnů od výzvy 8. srpna 2010
neuvěřitelných 68 000,- Kč. Lidé zasílali své příspěvky
na účty nadačních fondů Klánovické fórum a Podralský
nadační fond ZOD. Tyto nadační fondy pak okamžitě
poté distribuovaly finanční pomoc obětem – konkrétním
fyzickým osobám. Detailní zpráva ke konci srpna včetně
fotodokumentace o distribuci poskytnuté finanční pomoci je zveřejněna na webu Klánovického fóra (odkaz:
http://www.klanovickeforum.cz/Ke-stazeni/Dokumenty/zprava-povodne.pdf). Je ji možné nalézt i v sekci
Novinky tohoto webu a kompletní fotodokumentaci
v sekci Fotogalerie. Nadační příspěvky byly předány jedenácti rodinám či jednotlivcům, jež byli nejvíce postiženi v obcích Brniště, Kněžice, Jablonné v Podještědí
a Pertoltice pod Ralskem.
Petr Kubíček, zakladatel obou zmíněných nadačních
fondů, vyjádřil dárcům obrovský dík za pomoc: „Chtěl
bych lidem z Klánovic jménem postižených upřímně poděkovat. Velice si vážíme jejich příspěvku a pomoci.
Nevěřili byste, jak jsou lidé vděčni i za sebemenší pomoc, výraz spoluúčasti a solidarity s nimi.“. Tato slova
potvrzuje osobní dopis jednoho z obdarovaných pana
Prudla z Pertoltic pod Ralskem určený Klánovicím:

„Je těžké přijít během jedné noci o téměř vše, co máte
doma, o své zázemí, o dlouho budovaný domov.
Je těžké v době, která není příliš příznivá nejen pro
společnost, ale pro celý svět, vzdát se svých peněz
a poslat je někomu, komu je možná dnes ještě hůře.
Ale věřte nám, že je pro nás také těžké přijmout peněžní
dar, ačkoli víme, že nám každá koruna pomůže. A neumíte si možná představit, jak těžké je pro nás jen tak
obyčejně říct: DĚKUJEME. Až budete projíždět naším
nádherným krajem, vězte, že kus našeho domova patří
také Vám. S díky Iva a Jiří Prudlovi, Pertoltice pod Ralskem 48.“
Sběr prostředků samozřejmě pokračuje dále. V případě Vašeho zájmu finančně podpořit poškozené povodněmi můžete i dále zasílat prostředky na účty Klánovického fóra, nadačního fondu; číslo účtu 51-1069300217/0100, variabilní symbol 882010
(dle data vrcholu povodně) nebo Podralského nadačního
fondu (www.podralsko.cz) číslo účtu - 43-2782 380
237/0100, variabilní symbol 882010.
Kateřina Holušová

Obnovení konání bohoslužeb –
dokončení z předešlého čísla
Po celé západní části republiky se konají tisícihlavé
tábory lidu, organizované především legionáři, Sokoly,
demokratickými a socialistickými stranami. Na základě
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proklamací vystoupilo skoro dva miliony občanů z katolické církve. Téměř polovina z nich zůstala trvale mimo
církevní organizace. Buď jako “bez vyznání” anebo
“bez víry”, tedy jako atheisté. Občané druhé poloviny
jednak vytvořili novou církev - “československou”.
Tu zpočátku tvořili katoličtí duchovní, kterým vadil
hlavně celibát. Teprve po sňatcích se svými dosavadními kuchařkami a tajnými přítelkyněmi začali hledat
své kořeny v husitské a utrakvistické víře. Téměř čtvrt
milionu občanů vstupuje do nově organizované Českobratrské církve evengelické. Ta jediná na světě dokázala do jedné církevní organizace spojit luterské
a kalvinské vyznání víry (jediné dvě církve, které toleranční patent Josefa II v r. 1781 povolil). K ní se připojilo také vyznání Českých bratří. Více než 90letá existence této církve dokazuje, že tak zdánlivě výrazné
nekatolické křesťanské církve mohou najít společný
základ.
V oblasti mezi obcí Dubeč až k Českému Brodu
a od Rostoklat až k Sázavě existoval evangelický Kalvinský sbor se sídlem ve Škvorci. Tam si v letech 1892-3 postavili novogotický prostý kostel. Na celém území žilo
jen 120 evangelíků.
Tato hrstka “věrných” se během několika let rozrostla na téměž tisícihlavou náboženskou obec. Velikou
zásluhu na tom měl mladý škvorecký farář Jaroslav
Myška, který na kole objížděl jednotlivé tábory lidu
a nabízel hledání víry ve staré českobratrské tradici.
Protože spojení s kostelem ve Škvorci bylo obtížné,
vznikly kazatelské stanice v Dubči, Běchovicích,
Újezdě nad Lesy, Úvalech a Mukařově.
Českobratrské bohoslužby nepotřebují zlatou nádheru, skvostné obrazy různých tzv.svatých, používají
většinou školní třídy, často pokoje v soukromých domech. Velkou inspirací pro vstup do Českobratrské
církve byla skutečnost, že vůdce zahraničního odboje
a první prezident ČSR prof. T. G. Masaryk vystoupil
z katolické církve a silně ovlivněn svou americkou protestantskou manželkou a hlubokým studiem českých
dějin, vstoupil s celou svou rodinou do Klimentského
sboru v Klimentské ulici. Tam byli nejen pokřtěni, ale
obě dcery a syn Jan rovněž konfirmováni tamním farářem Janem Karafiátem, autorem známých Broučků.
Bohoslužby v Újezdě se konaly nejprve v bytě předsedy Kazatelské stanice pana Fligra, později v budově
měšťanské školy. Až do německé okupace se jich zúčastňovalo až 40 osob. O velkých svátcích lidé putovali
pěšky až do Škvorce, kde byl kostel zaplněn často až
ke vchodovým dveřím.
Když němečtí okupanti zakázali konat bohoslužby
ve škole a když totéž provedli po “Vítězném Únoru
1948” také čeští komunisté, konaly se bohoslužby
v domě pana Ing. Josefa Schmidta. Zde dlužno ocenit
skutečnost, že ačkoliv byl pan Schmidt již 25.února
1948 vyhozen ze své funkce ministerského rady a zbaven všech veřejných funkcí a na to jeho syn umístěn
v PTP, bohoslužby se přesto konaly u Schmidtů dále.
Organizace KSČ prosadila, že do přízemí jejich domu
byla umístěna rómská rodina pana Václava Běly. Tehdejší předseda MNV pan Josef Dvořák rozhodl,
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že jedna místnost v přízemí domu byla vyčleněna
pro bohoslužebné účely. Proto mohla KS ČCE v Újezdě
nad Lesy až do r.1991 vykonávat nejen bohoslužby, ale
také křtiny a biblické hodiny. Tyto prostory využívaly
také ostatní církve jako Československá církev (dnes
Husitská) a Církev Adventistů sedmého dne.
Bohužel, tvrdá ateistická politika českých komunistů
dosáhla toho, že do pádu komunismu docházelo na bohoslužby jen několik nejoddanějších. Přesto pravidelně
dojížděl až do svých 80 let ze Škvorce pan farář Jan
Strnad. Ten umožnil také to, že významný českobratrský farář Ing. Alfréd Kocáb, který byl komunistickými
úřady zbaven “církevního souhlasu” se mohl aspoň veřejně pomodlit.
Děkujeme Úřadu MČ Praha 21 v Újezdě nad Lesy
a Muzejní radě Újezdského muzea za to, že nám umožňuje pravidelné konání bohoslužeb.
Zveme všechny členy naší církve z obcí oblasti Kazatelské stanice k účasti na bohoslužbách. Zveme také
všechny zájemce o zamyšlení nad svým životem, nad
svým posláním v životě své rodiny a svého okolí v konfrontaci s myšlenkami křesťanství v evangelických tradicích. Naše díky patří rovněž paní Mgr.Elen Plzákové,
farářce početného sboru na Jarově, která se ujala nejen administrace Škvoreckého sboru, ale slíbila že
bude kázat také u nás v Újezdě nad Lesy.
Za KS ČCE Újezd nad Lesy
PhDr. Miloš Schmidt

Firma roku 2010 z Klánovic?
15. 9. 2010 Liberec – Vítězem libereckého regionálního
kola soutěže Vodafone Firma roku 2010 se stalo Zemědělské obchodní družstvo Brniště klánovického občana
Petra Kubíčka. ZOD Brniště získalo letos i nově udělené
ocenění společnosti Vodafone Odpovědná firma roku Libereckého kraje 2010. U Zemědělského obchodního družstva porota ocenila jasnou koncepci zefektivňování zemědělské výroby. ZOD zároveň postupuje do celostátního
kola, které se uskuteční v březnu příštího roku. „Do soutěže jsme šli z toho důvodu, abychom dokázali, že i v zemědělství a potravinářství se dá dělat špičkový byznys.
Věřím, že i v celostátním kole máme slušné šance na úspěch, a že budeme dobře reprezentovat jak Liberecký
kraj, tak i Klánovice,“ dodává k triumfu své firmy Ing. Petr
Kubíček.
Cena Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2010
je soutěž určená všem podnikatelům. Svým všeoborovým
a regionálním zastoupením je největším podnikatelským
kláním v zemi. Zásadně se odlišuje od podobných projektů
ve snaze dosáhnout objektivity hodnocení a vytvořit tak
zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých regionech a za celou Českou republiku. Více informací o soutěži na www.firmaroku.cz.
red.

Zvolněte trochu, vydechněte si
a poseďte spolu
Pro zlepšení kvality života v Klánovicích nechala
Obecně prospěšná společnost „Klánovice SPOLU o.p.s.“
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vyrobit prvních 20 laviček, které budou umístěny na přelomu září a října po Klánovicích. Další lavičky umístíme
na jaře 2011. Také jsme zakoupili a osadíme květiny,
které nám všem prozáří podzimní dny. V neposlední řadě
pracujeme na žádosti o nadační grant, což byl jeden
z hlavních důvodů vzniku této O.P.S. Máte-li nějaké nápady, kde by se Vám dobře sedělo a chybí tam lavička,
pište na e-mailovou adresu ivanprokopic@volny.cz .
Ing. Ivan Prokopič. Klánovice SPOLU o.p.s.

Rubrika seniorů

Kulatý stůl o Senior-Centru
v Klánovicích
Ve středu 13.10.2010 v 18 hod. pořádá klánovická
ODS v KC Beseda Kulatý stůl na téma budoucí podoby Senior-Centra v Klánovicích. Pozvaní odborníci
nejprve seznámí veřejnost se současnými možnostmi
péče o seniory a tělesně postižené, následovat bude veřejná diskuse. Zveme nejen seniory, ale i mladší klánovické občany. Všichni účastníci dostanou možnost se
k projektu ústně či písemně vyjádřit. Těšíme se na vaši
účast.
MUDr. Ferdinand Polák

Dům chráněného bydlení není
služba pro místní seniory!
S politováním musím upozornit, že dochází k zásadnímu matení veřejnosti při prosazování urychleného dokončení projektu ve Šlechtitelské ulici (pozemek KVRIS). To, co je zde vyprojektováno a povoleno
ke stavbě, rozhodně nenaplní představy místních seniorů a jejich rodin. Jde totiž o tzv. dům chráněného
bydlení, což není nic jiného, než bytovka se specifickým režimem pronájmu jednotlivých bytů. Takový dům
neposkytuje žádné interní služby – rozhodně ne denní
stacionář (školku pro seniory) ani centrum krátkodobé
péče (hotel pro seniory po dobu např. dovolené jejich
rodiny). Dům chráněného bydlení poskytuje bydlení
SOBĚSTAČNÝM seniorům a zdravotně postiženým.
Všechny ostatní služby jsou čerpány jeho obyvateli
externě (dovoz stravy, praní, úklid, lékařská péče) a naprosto stejné služby může senior čerpat tam, kde doposud bydlí. Dům chráněného bydlení tedy řeší jedinou věc – uvolnění stávajícího bytu či domu pro
rodinu seniora na obecní účet. Jakmile se senior
v domě chráněného bydlení stane nesoběstačným,
nebude tam moci setrvat. Klidné dožití v Klánovicích
tak toto zařízení poskytne jen tomu, kdo bude mít to
štěstí, že bude až do posledního dne života soběstačný. Takový člověk ovšem může dožít doma a nemusí
si pronajímat obecní byt….
Také musím upozornit, že naše zastupitelstvo předalo pozemek KVRIS v tržní hodnotě cca 20 milionů
korun Hlavnímu městu Praze a investorem domu chráněného bydlení je přímo Praha (OMI MHMP), místní
zastupitelstvo tak nemůže mluvit ani do náplně stavby
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ani do jejího budoucího využití! Byty v domě chráněného bydlení ze zákona přiděluje ÚMČ Praha 21
(Újezd nad Lesy) a může je přidělit v podstatě jakémukoliv seniorovi nebo osobě zdravotně postižené
z celé Prahy! Žádná přednost pro občany Klánovic
neexistuje, neboť nebyla při předání pozemku
smluvně ujednána. Je třeba si uvědomit, že zatímco
obdobný postup (předání investorství přímo Praze) zafungoval u sportovní haly, u bytů je situace úplně jiná
– tělocvičnu nám nikdo neobsadí, malometrážní byty
s regulovaným nájemným s přehledem ano!
Osobně považuji za velké štěstí, že tato koncepčně
chybná stavba byla zahájena jen formálně a že tedy
ještě vede cesta zpět. Navržená a schválená stavba
není ani stavebně způsobilá pro poskytování služeb
tzv. senior centra, tedy toho, co bychom v Klánovicích
opravdu potřebovali. Je tedy třeba především pozemek
svěřit zpět do Klánovic, projekt přepracovat a investorství převzít od OMI MHMP do Klánovic. Jedině tak
bude moci o podobě stavby a o jejím následném využití rozhodovat zdejší zastupitelstvo. To bude ale samozřejmě muset zajistit financování jak stavby, tak
i následného provozu. Ale jedině tak lze získat smysluplné zařízení pro klánovické seniory. Dům chráněného bydlení takovým zařízením rozhodně není
a přispívat na jeho výstavbu např. penězi z prodeje
Švestkovy vily by byla zásadní chyba.
Petr Šafránek

Polemiky

Předvolební blamáž
Příznivci Klánovického lesa již jistě vědí, že spolehlivější ochranu před podezřelými aktivitami by mu zajistilo, kdyby Zastupitelstvo HMP schválilo změnu
územního plánu č. Z1733/07, která vychází z usnesení
Zastupitelstva č. 30/2005 ze dne 8.9.2005. Tímto usnesením vyjádřilo Klánovické zastupitelstvo své negativní stanovisko k budování golfového areálu na lesních
pozemcích. Požadovaná změna by z lesních pozemků
dnes označených funkčním vyžitím SO2 (tj. sport –
golf) udělala pozemky s využitím LR (les). Přestože žádost o změnu, posléze podpořená jednoznačným výsledkem klánovického referenda (7.11.2009) leží na
MHMP po celé současné volební období, dosud se nikdy nedostala na program jednání ZHMP.
S nadějí proto očekávali všichni příznivci Klánovického lesa zasedání ZHMP dne 16.9.2010, neboť projednání požadované změny bylo konečně na jeho programu. Šance, že třeba pod tlakem blížících se voleb
začne pražská ODS respektovat jasně vyjádřenou vůli
obyvatel Klánovic, však netrvala dlouho. Krátce před
zasedáním ZHMP bylo oznámeno, že uvedený bod byl
do programu jednání zařazen omylem, a snahu opozičních členů ZHMP o jeho dodatečné zařazení do
programu jednání ODS – která má v současném Zastupitelstvu většinu hlasů – pohodlně zamítla.
Podrobnější informace o případu najdete na stránkách OS Újezdský strom (www.ujezdskystrom.info).
Jaké si z něj můžeme vzít ponaučení do nadcházejí-
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cích komunálních voleb? Nejspíš to, že pražská ODS
přes hlasitá slova o změnách setrvává u starých činů.
Tento vzkaz bychom neměli přeslechnout, až budeme
vybírat, kdo bude rozhodovat o dění v Praze příští
čtyři roky.
Tomáš Ruda

Podivně nevšední přechod jara
do léta v Klánovicích
Všemu předchází pohádkový sen o zachování nevšedního charakteru obce. Žití v prostředí zeleně, relativního ticha a blízkosti lesa. Toto přání potvrdilo listopadové referendum v roce 2009. Předseda pravice
navrhl setkání zastupitelstva, které se sešlo 7.června t.
r. Obsahovalo: Kritiku zástavby domy Klánovice-Sever,
podrobnou zprávu o loňském referendu (po půlroce)
a navýšení počtu poslanců v zastupitelstvu na 15 (návrh
starosty a místostarosty) Návrh na 11 byl menšinový.
Že takové vedení něco stojí nevadilo. Všude šetříme u nás ne. V 60-tých letech měla obec 34 neplacených
poslanců včetně 5ti v radě. Ta dnes taky bude. Rada byla
stranická elita. Bude to také tak? Devět poslanců se nedohodne – a 15?
Za pár dní přišel občanům „Hlas Klánovic“. Po prvním
prolistování barevného tisku – nedůvěra. Příspěvky rozličných názorů. Jak si myslet, že ten či onen bude prospěšný a přínosný pro příjemný život v obci. Nemusí to
být pravda. Dokonce návrh na budoucí Zpravodaj – cenzura či omezování názorů. Jako někdejší „Národní
fronta“.
28. června zasedá znovu zastupitelstvo. Při absenci
schvaluje počet poslanců. Dlouze a bez konce řeší výplaty z doby, kdy byl odvolán starosta Hrabal. Dále pak
o pokynech pro úřad o informování výsledků referenda
k Radě hl. m. Prahy, ČTK, Státním lesům, Golfové federaci atd. To již přestává být řízené zasedání – a žvanění o všem. Přítomní nabyli přesvědčení o špatném vedení úřadu a rovněž o jeho hospodaření. Od podzimu
bylo nutno vykácet dosti alejových stromů. Výsadba
však žádná. Nebyly peníze? O nákladné rekonstrukci
bytu ve dvoře MÚ se šeptá dva měsíce – a našly se. ŽP
jich má hodně a přitom málo.
V únoru 2009 byl probírán návrh územního rozvoje.
17. února jsem k němu podal 3 listy rukopisu. Nehodily
se k jiným záměrům. Pochybností o zrodu Severního
města jsem měl od samého počátku – nebyl sem sám.
Splaškové vody a páchnoucí rybníky čističky.
Vracím se k úvodu. Kdo z těch co mluví o rozvoji to
myslí opravdu dobře. Kdo je veden bezohledně jen láskou k penězům. Aby rozvoj nebyl zánikem. Zeleň mizí
a bourá se všude. Nové stavby vůbec nemají charakter,
který by patřil do naší zástavby. Mizejí místa domova.
Ničí se minulost – tím i budoucnost. Nejsou dodržovány zásady zástavby pozemku, vzdáleností od sousedů, oplocení, zachování zeleně. Občané Klánovic, kteří
nejste lhostejní k těmto zásadám, nenechávejte si nespokojenost pro sebe. V Újezdě na křižovatce trčí do silnice „Krematorium“ opravdový skvost venkovské architektury. Nechť nám podobní tvůrci neoškliví přírodu.
Zdraví Miroslav Jarolím, 11. srpna 2010
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Podotknutí k článku
občana Jarolíma
• K cenzuře ve Zpravodaji: není umění napsat článek na
dvě tiskové strany, je však umění napsat jej na půl stránky a ještě proložit odlehčujícími větičkami. Sám jsem se tomu
učil více než desetiletí a pokud budu psát, budu se učit dál.
Šlo nám zastupitelům o to, aby příjmy z inzerce a výdaje
za tisk se udržely v určité relaci.
• Severní město, opravdu krátce: - stavebně je v pravomoci dvou staveních úřadů (Praha 20 a Praha 21), které mezi sebou povedou dialog. MČ Praha-Klánovice Stavební úřad nemá
– práci vykonává Odbor stavební úřad MČ Praha 21. - studie
Klánovice sever má za účel zabránit chaotické zástavbě katastru (včetně komunikační sítě) v daném prostoru, zejména
usměrnit developery. Pro zajímavost: ÚP hl. m. Prahy nezná
normativ výstavby v MČ Praha Klánovice, zná jen normativ
pro zástavbu okrajových částí Prahy, což v praxi znamená 3 + 1 nadzemní podlaží a jím se řídí Stavební úřad.
Jaroslav Losert, starosta, s omluvou za překročení limitu.

Vyjádření k článku JUDr. Ivany
Papežové
V čísle 7–8. Klánovického zpravodaje, v Rubrice seniorů,
JUDr. Ivana Papežová kritizuje Hlas Klánovic za článek
„Dům chráněného bydlení trochu jinak“, uveřejněný
v červnovém vydání občasníku Hlas Klánovic. V kritizovaném článku se Ing. Petr Kubíček zabývá svými úvahami
o tom, zdali je současná lokalita vzhledem k její jisté odlehlosti od centra obce tím nejvhodnějším místem pro
plánovanou výstavbu Senior centra v Klánovicích. Nejedná o stanovisko Hlasu Klánovic a už vůbec ne o to, že
bychom chtěli výstavbu Senior centra jakkoliv zdržovat či
blokovat. Ubezpečuji všechny klánovické občany o tom, že
Hlas Klánovic je připraven udělat vše pro to, aby se toto
zařízení pro seniory a zdravotně postižené občany co
nejrychleji realizovalo.
Zcela zbytečná se mi proto jeví poněkud agresivní a nepřiměřená reakce pisatelky článku v KZ JUDr. Papežové.
Místo 1000 znaků doporučených starostou v 6. čísle KZ
pro „promyšleně koncipovaný článek“, obsahuje článek
JUDr. Papežové hodně přes 4000 znaků. Celý článek i závěrečné úvahy o nutnosti přijímat věcné argumenty druhého pak působí spíše jako snaha o vyvolání emocí proti
Hlasu Klánovic pro blížící se komunální volby. Rád bych
proto Klánovické občany ujistil o tom, že všichni členové
Hlasu Klánovic včetně mne, jsme připraveni spolupracovat s lidmi odlišných názorů a přijmout i věcné argumenty
toho druhého.
Vladimír Sršeň, Hlas Klánovic

Kultura a sport

Club 2002
České muzikály
Další schůzka klubu se konala 7. září na zahradě u p. Suchánka. Počasí nebylo ideální, tak – oproti původnímu plá-
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nu - nedošlo na opékání buřtů, nabídka hudebních laskomin
však byla – již tradičně – bohatá. Pan Suchánek v úvodním příspěvku vyprávěl o dvou nejslavnějších českých muzikálech - Starci na chmelu a Kdyby tisíc klarinetů. Následovaly ukázky z obou těchto „mladších příbuzných operety“, přednesené špičkovou reprodukční aparaturou,
kterou zajistil p. Suchánek ml. Oběma patří náš dík.
Tomáš Ruda
foto: archiv

„Jamování“ v Besedě
6.10. proběhlo v klánovické Besedě první Blues jam session. Na dvě desítky hráčů na různé nástroje a různých profesí, ovšem se společným zájmem o muziku se zde sešlo,
aby si zahráli v sestavách, ve kterých ještě nikdy nevystupovali.Výsledkem byly téměř tři hodiny dobré muziky
a skvělé nálady. Zveme všechny příznivce nejen blues
na další „jamování“ vždy prní pondělí v měsíci, tentokrát
4.10.2010.

Romana Kubíčková

Letní soustředění fotbalistů
Jako každý rok pořádal FK Klánovice letní soustředění v areálu SEBA Borovice u Mnichova Hradiště. I s vedoucími nás bylo zhruba 80, tedy poměrně početná skupina. Počasí bylo i přes ne moc optimistickou předpověď pěkné, děti se skoro denně koupaly
v bazénu.

Tréninky byly dvakrát až třikrát denně, proto se únava
dostavila zejména u těch mladších poměrně brzy a večerka
byla velmi vítaná změna. Každý den se konal trojboj a kluci mohli získat vždy nějakou medaili. Dorost a starší žáci
jezdili na velké hřiště do Mnichova Hradiště, ostatní trénovali
přímo ve sportovním areálu.
V pátek se konala olympiáda, což znamená jakýsi vrchol celého soustředění. Fotbalisté obcházejí zhruba
sedm stanovišť a plní limity: např. sprint, dálkový běh, člunkový běh s míčem na čas, slalom s míčem na čas, běh
do kopce (všemi oblíbený pahorek) na čas, nožičky, autový
hod na cíl a podobně. Večer bylo na nástupu slavnostní vyhodnocení a ukončení celého soustředění, které pak večer vyvrcholilo "bojovkou" (dorostenci a někteří trenéři
se krásně vyřádili ☺). Všem trenérům a trenérkám patří velké poděkování za zorganizování a pomoc na této velké akci
a Ondrovi Tučkovi, který si bohužel zlomil při fotbale ruku,
všichni držíme palce a těšíme se, že brzy přijde mezi nás!!!
Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům: Jiří Vidiečan – firma SPEEL a firma Eurimex a taky rodičům, kteří nám pomohli při odvozu dětí a proviantu.
Alena Nejedlá, FK Klánovice

Podzimní sezóna začala
Už před zahájením sezóny bylo jasné, že mladší, starší žáci a dorost zůstávají v soutěžích, které hráli v loňské
sezóně. Muži bohužel díky špatnému závěru sezóny sestoupili do 2. třídy. Naopak obě přípravky "10" i "8" překvapivě postoupily do vyšších soutěží a zakopají si tak
v 1. třídě. Sezóna pro ně bude velmi těžká, jak z důvodu
cestování po celé Praze, tak i vzhledem k nepoměrně těžším soupeřům, než tomu bylo loni ve 2. třídě.
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Naši jubilanti
v říjnu oslaví své narozeniny
naši spoluobčané

Jan Douša
Marie Hendrychová
Věra Hrabáková
Marie Soprová
Miroslav Drápal
Blahopřejeme!!!

Upoutávky

V prvních dvou kolech se klánovickým týmům moc
nevedlo:
Muži nejprve remizovali v Chuchli „B“ 3:3 a potom prohráli
domácí zápas s Kunraticemi „B“ 0:1.
Dorost prohrál domácí zápas se Slivencem 2:3 a přivezl
výhru z Přední Kopaniny 2:0.
Starší žáci prohráli na Bohemians 0:9 a doma s Chodovem 1:3.
Mladší žáci nejprve remizovali v Kolovratech 0:0 a doma
prohráli s Újezdem Praha 4 „B“ 0:2.
Přípravka „10“ prohrála doma se Stodůlkami 0:6 a s Aritmou 2:7 a konečně přípravka „8“ prohrála doma s Admirou „B“ 1:3 a vyhrála na hřišti Bílé Hory 4:2.
Soupisky jednotlivých týmů, reportáže z odehraných zápasů a spoustu dalších informací naleznete na novém webu
klánovického fotbalu – www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda, tomiks@seznam.cz
foto: archiv

Hledáme posily do přípravek
Hledáme další malé fotbalisty do našich přípravek - hlavně ročník 2002 a 2003 (případně i mladší). Máte-li zájem,
přijďte v pondělí nebo ve středu v 16:30 na hřiště a domluvte se na několika nezávazných trénincích přímo s našimi trenéry (jména a kontakty na ně naleznete na webu
www.fkklanovice.cz v sekci „Přípravka 8“ a „Přípravka
MINI“.
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Placená inzerce

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

INZERUJTE
v Klánovickém zpravodaji!
Tel.: 281 960 216
slezakova@praha-klanovice.cz
NEPOSEDA o.s. nabízí v Běchovicích:
• kurz angličtiny pro mírně pokročilé (PO od 18 hod)
• kurz angličtiny pro pokročilé (UT od 18:45 hod)
• individuální doučování žáků ZŠ i SŠ z matematiky, českého,
anglického, německého jazyka (po dohodě i jiných předmětů)
• zájmové kroužky (výtvarné dílny, tancování, flétna,
dramatická výchova apod.)
Více informací na www.neposeda.org nebo na 733 685 911,
e-mail: vzdelavani@neposeda.org

Mistrovství ČR v MTBO
O víkendu 9. – 10. října 2010 proběhne v Klánovicích
a přilehlém Klánovickém lese Mistrovství ČR v MTBO,
neboli orientační cyklistice. Jedná se o jeden z dynamicky se rozvíjejících orientačních sportů, kdy závodník na horském kole musí v co nejkratším časovém úseku projet trať sestavenou z kontrolních bodů. Trať je zakreslena do speciální mapy, kde je kladen důraz na klasifikaci sjízdnosti cest, podle které závodník volí optimální postup mezi jednotlivými kontrolami. V sobotu dopoledne je na programu Mistrovství ČR ve sprintu
MTBO, odpoledne Český pohár na krátké trati a v neděli Mistrovství ČR klubů MTBO. V sobotu večer proběhne slavnostní vyhlášení výsledků Českého poháru.
Celého klání se zúčastní kompletní reprezentační
špička ČR v MTBO. Centrum závodů bude v Masarykově ZŠ a kromě registrovaných závodníků si bude moci
orientaci na kole vyzkoušet široká veřejnost v rámci tratí pro příchozí. Více informací se dozvíte na webu závodu www.fspraha.cz a na webu MTBO www.mtbo.cz.
Přijďte si zazávodit!
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KONTEJNERY KRÁL
suť • odpad • písek • štěrk • zemina • kůra
převoz strojů • terénní úpravy • nakladač

Vít KRÁL, Šestajovice, vitkral@volny.cz

602 260 264
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

Hledáme paní na úklid, vedení
domácnosti a pomoc s péčí
o dva seniory v Klánovicích.
Práce nejméně na úvazek
0,5 nebo 0,75.
Volejte 603 521 168.

BABY CENTRUM PODMOŘSKÝ SVĚT
Přijímá nové dětičky do svého kolektivu.

DODÁVÁME
•
•
•
•

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

Nabízíme krátkodobé i dlouhodobé hlídání.
Otevíráme 1. října 2010
www.baby-centrum-praha.cz

INDIVIDUÁLNĚ

ANGLIČTINA
PRO MALÉ, VELKÉ, DOMA I VE FIRMĚ,
S KNIHOU I HROU

DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
TEL. 775 950 098

Soukromá logopedická poradna
Mgr. Romana Oubrechtová
Otevřena na nové adrese:
Šestajovice, Na Ladech 82
tel.: 777 302 239
e-mail: Oubrechtova@seznam.cz
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T26star DVD- Blu-ray
Videopůjčovna
Jsme videopůjčovna s tradicí 11 let provozu ve vašem okolí. Půjčujeme DVD a Blu-ray nosiče. Skladem
máme přes 5000 DVD a okolo130 Blu-ray disků. DVD a blu-ray lze objednávat přes náš on-line systém,
kde zákazník vidí přímo do půjčovny co je půjčeno, rezervováno, nebo co se bude vracet.
www.t26star.cz
Bližší informace u obsluhy!!!

Nyní velký výprodej DVD od 49 Kč, VHS od 16 Kč a plakátů od 29 Kč.
Prodáváme cigarety, tabák, noviny, časopisy, jízdenky, dobíjecí kupóny, DVD, CD, cukrovinky a nápoje...
Dále provozujeme sázkovou činost SAZKA s možností sázet a dobíjet telefony
VODAFONE, O2, T-mobile, prodej vstupenek a losů.

Nově v naší provozovně sázková společnost

FORTUNA - Příjem kurzových sázek na zápasy.
Připravujeme od října službu pro zákazníky
rozvoz DVD a Blu-ray disků domů.
Ceník služby a ostatní informace pro naše zákazníky se dozvíte na telefonních číslech:
776 690 663, 281 972 103.
PROVOZNÍ DOBA T26star s.r.o.
ADRESA: T26star s.r.o.
00
00
00
00
Po-Pá
6 -11
13 -20
Újezd nad Lesy, Praha 9
30
00
00
00
So
9 -12
15 -20
Starokolínská 95
00
00
Ne
15 -20
190 16

Elektronik servis:
Petr Čadil
opr av y - zapojení - nas tav ení - p r o d e j

TV
Antény
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
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PURPLE TURTLE ŠKOLKA
Česko-anglické školky jsou otevřeny
v Dubči a Dolních Měcholupech.
Celodenní a půldenní péče o děti
od 18 měsíců do 6 let.
Kvalifikovaný a zkušený personál.
Výuka anglického jazyka formou her
a organizovaných aktivit.
Czech/English pre-schools have newly
opened in Dubeč and Dolní Měcholupy.
Full and half-day classes and care for
children from 18 months to 6 years.
Trained, qualified, experienced staff.
Teaching English through play
with organised afternoon activities.
email: info@purpleturtle.cz
www.purpleturtle.cz
tel.: 734 436 630
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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 říjen 2010
Neděle 3.10.2010, 14.00 -17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK- FIMO - Kurs tvorby z polymerové hmoty Fimo - tentokrát a la Klimt. Efektní,
jednoduchá metoda za použití speciálního nástroje - extrudéru.V ceně je potřebná hmota a další materiál. Vlastní strojek na nudle výhodou.Přineste si pevnou krabičku na odnesení
neupečených výrobků. Cena kursu 330,- Kč. Přihlášky na tel. 720569245 nebo email: andreajan@seznam.cz. Lektorka Andrea Janotová. Počet míst omezen.
VÝSTAVA – OBRAZY HEDVIKY VILGUSOVÉ
Vzpomínková výstava věnovaná klánovické výtvarnici a ilustrátorce Hedvice Vilgusové.
Pondělí 4.10.2010
Potrvá do konce měsíce.
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce určená pro hudebníky všech úrovní, kteří mají chuť zahrát si se spřízněnými dušemi
Pondělí 4.10.2010, 19.30
bluesové standardy velikánů tohoto žánru jako jsou Muddy Waters, B.B.King, T-Bone Walker a další. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky.
Předpokládá se, že podle účasti bude mít každý možnost zahrát si nejméně tři písničky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou zajištěny. Stačí,
aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti a důchodci
30 Kč. Blues Jam Session v Besedě se bude konat každé první pondělí v měsíci od 19.30 hod.
KINO – TRIK
Polsko / 2010 / 95 min / kriminální komedie / od 12 let / Jan Hryniak, hrají: Piotr Adamczyk, Andrzej Chyra.
Čtvrtek 7.10.2010, 19.30
Napínavá kriminálka s humornými prvky vypráví příběh geniálních podvodníků, kteří vymyslí mistrovský plán, jak se pomstít těm, kteří je zradili. Evropská variace Dannyho parťáků.
KINO - POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
USA / 2010 / 104 min / fantasy / M. Night Shyamalan. Hrají: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz.
Sobota 9.10.2010, 15.30
Vzduch, Voda, Země, Oheň. Čtyři národy spojené osudem, když Ohnivý národ všem ostatním vyhlásí válku.Statečný bojovník Aang , schopný ovládat všechny čtyři elementy se spojí
s Katarou a jejím bratrem Sokkou ve snaze nastolit ve světě klid a mír.
KONCERT - 11. LUKYHO FOLKOVÝ ČAJ zahájí romantický a jemný folkový písničkář, který zaslouženě sbírá v poslední době ceny, kam
Neděle 10.10.2010, 17.00
přijde. Jmenuje se Zdeněk Hamřík a je z Mohelnice. Po něm přijde slovenský básník a spisovatel Milan Gonda. Jeho veselé příhody se krásně poslouchají zvláště v jeho autorském
podání. Večer zakončí notoricky známá a neopakovatelná Dáša Voňková. Kdo jí neznáte, vězte, že takový koncert jste ještě nezažili. Její příjezd mě těší o to víc, že Dáša už moc
nekoncertuje, a proto nepropásněte tuto jedinečnou příležitost. Večerem už tradičně provázejí Luky a Majka Lukáčovi.
KINO - NEBE PEKLO
ČR / 2010 / 83min / dokument / od 18 let / David Čálek. Nový český dokument z cyklu Bez cenzury nahlíží
Pondělí 11.10.2010, 19.30
do komunity lidí s neobvyklými koníčky označované BDSM (bondage, discipline, sadism, masochism). Režisér ukazuje hrdiny své mozaiky bez skandálního přídechu a faleš. moralizování.
Všichni aktéři se představují i v civilních podobách a o svých zálibách podrobně hovoří. Vysvětlují jejich zrod, vývoj i vliv na soužití s bližními.
KINO – AGORA
USA, Španělsko / 2010 / 127min / historický film / od 12 let / Alejandro Amenábar. Hrají: Rachel Weisz, Max
Čtvrtek 14.10.2010, 19.30
Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom, Michale Londsdale, Rupert Švand. Píše se rok 391 po Kristu, násilné, náboženské nepokoje pronikají ulicemi Alexandrie až za brány slavné
městské knihovny. V jejích zdech zůstává uvězněna i astronomka a filozofka Hypatia, která je odhodlaná knihovnu bránit. AGORA je výletem do starověkého Egypta, do mýtického města
Alexandrie za událostmi, které vedly k dramatickému zničení nejvýznamnější knihovny své doby.
KINO - SHREK: ZVONEC A KONEC USA / 2009 / animovaná komedie / 92 min /dabing / přístupný /Mike Mitchell. Co nás čeká ve čtvrtém
Neděle 17.10.2010, 15.00 a 18.00
díle Shreka? Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru nohama.
DĚTSKÉ DIVADLO – O PRINCEZNĚ KOLOBEJDĚ
Královská pohádka s tradičně dobrým koncem. Hraje divadlo Koloběžka.
Pondělí 18.10.2010, 10.30
Vstupné: 45,-Kč dítě, 50,-Kč dospělý
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů, nejlepší české sklo. Originální
Neděle 17.10.2010, 14.00 -17.00
šperky podle Vaší fantazie. Cena 280,- Kč.Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
KINO – SERIÓZNÍ MUŽ USA / 2009 / černá komedie/ 101 min / titulky / od 12 let / Joel a Ethan Coenovi. Hrají: Michael Stuhlbarg, Sari
Pondělí 18.10. 2010, 19.30
Lennick, Fred Melamed, Richard Kind. Larry Gopnik se právě dozvěděl, že ho jeho žena opouští. V bytě s nimi bydlí jeho věčně nezaměstnaný bratr, syn Danny je neustále v potížích
a dcera krade Larrymu peníze a spoří na plastickou operaci. Anonym se ho snaží připravit o místo a sousedka ho mučí tím, že se opaluje nahá. Zoufalý Larry se vydá za třemi rabíny,
aby mu pomohli vypořádat se s jeho problémy a stát se lepším člověkem. Seriózním mužem.
KONCERT – ESTER KOČIČKOVÁ – ŠANSONOVÝ VEČER Ester Kočičková je česká zpěvačka, textařka a moderátorka. Vystudovala
Středa 20.10.2010, 19.30
hudebně-dramatický obor na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Ročníkovým vedoucím byl herec Jaroslav Dušek, který také vymyslel její pseudonym. Pseudonym Ester Kočičková začala
používat jako moderátorka Rádia Limonádový Joe. Pro Českou televizi moderovala pořady Ženský hlas, Dvojhlas a Nejhorší vyhrává. Spolu s Oldřichem Kužílkem pravidelně vystupovala
na rozhlasové stanici Radiožurnál v pořadu Ptá se Ester Kočičková/Olaf Lávka až do konce roku 2007.Jako zpěvačka interpretuje šansony s vlastními texty a s hudbou skladatele
Lubomíra Nohavici, který ji také doprovází na klavír.Vstupné: 200,- Kč
KINO – (K)LAMAČ SRDCÍ
Francie,Monako / 2010 / komedie /105 min / titulky / od 12 let / Pascal Chaumeil, hrají:Vanessa Paradis,
Čtvrtek 21.10. 2010, 19.30
Romain Duris, Julie Ferrier, Francois Amiens. Alex se svou sestrou provozuje společnost, která poskytuje vskutku „speciální“ služby: rozbíjí partnerské vztahy na objednávku! Jednoho
dne si je najme bohatý muž, jenž není spokojen s ženichem své dcery. Dvojice „obchodníků se štěstím“ má ovšem na svůj úkol jenom týden.
IV. ROČNÍK OTEVŘENÉHO TURNAJE V PÉTANQUE „O ČESKÉ SRDCE“
Do souboje tříčlenných týmů můžete zasáhnout také vy. Ženy,
Sobota 23.10.2010,od 13.00
muži i děti. Kdo nepřijde, ten nevyhraje. Registrace družstev a sraz účastníků 23.10. ve 13.00 hod v parku KC Beseda. Odměna pro vítěze bude sladká.
KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK - LEKTORKA MARKÉTA TONDLOVÁ - TEXTILNÍ ŠPERKY – květy z organzy – brož + náušnice, 2 hod, cena
Neděle 24.10.2010, od 14.00
350,-. Počet míst omezen, rezervace na marketa.tondlova@fantom.cz.
KINO – ROMÁN PRO MUŽE
Úterý 26.10. 2010, 19.30
Středa 27.10.2010, 19.30
ČR/ 2010 / komedie /105 min / od 12 let / Tomáš Bařina, hrají:Miroslav Donutil, Vanda Hybnerová, Miroslav Vladyka, Táňa Pauhofová, Jan Budař.
Příběh tří sourozenců , kteří mají kvůli předčasné smrti rodičů mnohem pevnější pouto, než bývá obvyklé a to i přesto, že se povahově snad už nemůžou víc lišit. Podle stejnojmenného
románu Michala Viewegha.
KINO – POČÁTEK
USA, VB / 2010 / Thriller / 148 min / titulky / od 12 let / Christopher Nolan. Hrají: Leonardo DiCaprio, Ken
Čtvrtek 28.10. 2010, 19.30
Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page. Film, který vám zamotá hlavu.Cobb je ve svém oboru špička. Dokáže zcizit jakékoliv tajemství z podvědomí během spánku
dané osoby. Takový život z něj však udělal uprchlíka, štvance ve světě, kde se za tyto zločiny platí hlavou.Christopher Nolan se ponořil do labyrintu snů a udělal z něj jedinečné prostředí
pro svůj další špičkový kriminální thriller.
Neděle 31.10.2010, 14.00 -17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - DRÁTOVÁNÍ - v tomto kursu se naučíte obloučkový výplet, známý také jako
technika šité krajky. Používá se na drobnosti /zvonečky, opletené kamínky, vajíčka i šperky /. Cena 250,-Kč Lektorka Andrea Janotová Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email:
andreajan@seznam.cz

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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