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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Sice ani letos nebylo jednoduché
vybojovat mimořádné účelové
dotace z magistrátu, ale po
dlouhých a těžkých jednáních
jsme nakonec získali 36,4 milionů
korun. Je to suma skutečně
významná a o detailech současných
i budoucích investic jste a budete
pravidelně informováni.
Co mě ale naopak velmi trápí, je
rozrůstající se výstavba bytových
domů. Spolu se sousedy se i městská
část pokusila soudně bránit proti
výstavbě nově vznikajícího bytového
domu na Slavětínské ulici. Bohužel
neúspěšně.
Na rozdíl od úředníků magistrátu,
Ministerstva pro místní rozvoj
a soudu se domnívám, že tyto kolosy
výrazně a nevratně mění charakter
Klánovic. A myslím si, že do práv
vlastníků sousedních nemovitostí
bylo zasaženo nad míru přiměřenou
místním poměrům.

úřad, na další projekt cyklotrasy,
na studii revitalizace autobusového
obratiště a na rekonstrukce studní
v celkové výši 4 906 840 korun.
l vybrala projektanta, který
připraví studii na revitalizaci
prostoru mezi zastávkou BUS
Smiřická a obratištěm u Restaurace
Dasch.
l jednala o majetkových požadavcích
Společenství vlastníků jednotek pro
dům V Soudním 421 a 422.
l podpořila návrh šéfredaktorky
KZ na předvolební inzerci pro
všechny kandidující strany.

Zápisy RMČ a ZMČ jsou na webu městské části. Záznamy z jednání ZMČ
jsou na YouTube kanálu „Praha‑Klanovice“. Petr Vilgus, tajemník úřadu

VOLBY DO MÍSTNÍCH ZASTUPITELSTEV 23. A 24. ZÁŘÍ 2022
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MAGISTRÁTEM
PODPOŘENÉ PROJEKTY,
KTERÉ JIŽ PROBÍHAJÍ:
l Krásná a provozně úsporná
novostavba fotbalového zázemí.
l Vysoutěžení projektu výstavby
bezmotorového spojení/
cyklostezky Nové Dvory–
Šestajovice včetně rekonstrukce
Všestarské.
l Vysoutěžení zhotovitele na
rekonstrukci a přístavbu hasičské
zbrojnice.
l Zpracování projektu bezbariérové
přestavby zastávek Smržovská
a Bazar v obou směrech. Nyní
připravujeme žádost o peníze na
realizaci. Realizovat se bude na
podzim letošního, nebo na jaře
příštího roku.

Jedná se o tzv. komunální volby a pro nás to znamená dva typy
volby: do Zastupitelstva hl. m. Prahy, tzv. velké radnice a do
Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice, tzv. malé radnice.
Podrobné informace k volbám najdete na webu praha-klanovice.cz
nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Petr Vilgus, tajemník úřadu

Prezentace volebních stran
v Klánovickém zpravodaji

P

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA‑KLÁNOVICE, U Besedy 300/8, Praha‑Klánovice 190 14
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Klánovice patří k úspěšným žadatelům o magistrátní
dotace. Projekty připravené naším úřadem a jednání
našich politiků o přidělení peněz mají výsledky.

Informujeme

olitické strany a volební uskupení, které budou kandidovat v MČ Praha
‑Klánovice v komunálních volbách 23. a 24. září 2022, se mohou veřejnosti
představit v Klánovickém zpravodaji 9/2022. Formát je pro všechny zájemce
jednotný: pouze PDF velikosti 1/2 strany (na šířku). Termín pro dodání na
adresu redakce KZ (kzsefredaktor@seznam.cz) je do pátku 12. srpna 2022.
Prezentace dodané po tomto termínu nebo jiná forma politické prezentace
či reklamy zveřejněny nebudou. Jednotlivé prezentace budou tvořit speciální
přílohu v KZ 9/2022 a budou řazeny podle abecedy. Redakce nebude v dodaných
prezentacích provádět gramatickou korekturu, ani jiné standardní textové nebo
grafické úpravy. Po 12. srpnu 2022 nebudou přijímány ani případné aktualizace
již dodaných prezentací. Výše uvedená nabídka platí pouze pro Klánovický
zpravodaj 9/2022. Zdroj: Usnesení RMČ č. 129/1027/2022 ze dne 9. 6. 2022

Slovo starostky

Jak jsou
Klánovice úspěšné
v žádostech o dotace?

FOTO: PETR VILGUS

ážené spoluobčanky,
vážení spoluobčané,
když se ohlédnu za prací naší
radnice, vidím docela hezký
pohled. O naší práci vás pravidelně
informujeme a i tentokrát toho
není málo. Jsme úspěšní navzdory
všem překážkám. Podařilo se nám
zdárně zvládnout kovidové období
i následný příjem uprchlíků.

l schválila zhotovitele přeložky
Šestajovického potoka
a bezmotorového spojení/
cyklotrasy Nové Dvory–Šestajovice.
Na obě akce proběhlo otevřené
výběrové řízení. U cyklotrasy se
původní odhadované náklady snížily
z 21 milionů na 14,5 milionů korun.
l odhlasovala podporu pro
Klánovický půlmaraton.
l přijala výsledek otevřené
soutěže na zhotovitele dostavby
hasičské zbrojnice.
l přijala magistrátní dotace
na školení, tepelné čerpadlo pro

Co vás zajímá

F OTO TATO S T R A N A : S T U D I O M A R C U S

V

Rada městské části:

FOTO TITULNÍ STRANA: VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: JAN JECH
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V ČERVNU 2022 JSME
ZÍSKALI DALŠÍCH TÉMĚŘ
21 MILIONŮ. Z NICH
BUDOU DOKONČENY
TYTO PROJEKTY:
l Novostavba zázemí fotbalistů
V Jehličině: 4 miliony korun. Má
být dokončena do podzimu.

l Realizace bezmotorového spojení/

cyklostezky Nové Dvory–Šestajovice:
15,5 milionů korun. Akce proběhne
během tohoto léta a podzimu.
l Oprava hasičské zbrojnice:
900 000 korun. Mělo by být hotovo
do konce roku.
CO PŘIPRAVUJEME:
l Studii se zapojením veřejnosti
na revitalizaci přestupního bodu
Nádraží Klánovice‑sever.
l Projekt bezmotorového spojení/
cyklostezky A50 Pilovská–Horní
Počernice. Tato stezka procházející
Klánovickým lesem do budoucna
překlene vysokorychlostní železnici
a dálnici D11 a dovede pěší
a cyklisty k počernickému hřbitovu.
l Projekt revitalizace obecních
studní.

Zkrátka, na konci tohoto volebního
období bude tolik rozběhnutých
a připravených projektů, že vedení
radnice, které vzejde z letošních
voleb, bude mít co dělat, aby je
všechny zvládlo dokončit.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

Už se na nás obrací další investoři,
kteří chtějí stavět a stavět.
Situace se zdá beznadějná. Ale
beznadějná se zdála také situace
s tzv. Klánovickou spojkou. A kdo
si pamatuje, ještě beznadějněji
vypadala situace s Klánovickým
lesem. Klánovický les jsme tehdy
po osmi letech zachránili. Ani
Klánovická spojka se zatím
nepostaví, a to bylo potvrzeno
16. června i zastupitelstvem
hlavního města Prahy.
Tyto úspěchy nepadají z nebe,
ale jsou výsledkem náročné
administrativní a politické aktivity,
kterou jsem musela velmi často vést
sama. A jedná se skutečně o velmi
komplexní a obtížný proces,
který ne všichni moji předchůdci
zvládli, jestli vůbec zvládnout
chtěli. Po těchto zkušenostech
jsem přesvědčena, že existuje
i možnost zastavit nebo alespoň
brzdit výstavbu velkých bytových
komplexů v Klánovicích.
Na závěr mi dovolte zmínit pár
pozvánek. Naši senioři mohou
zcela bezplatně navštěvovat
v pracovních dnech od 10 do 12
hodin místní koupaliště. Registrace
probíhá na našem úřadě a platí
pro občany od 65 let s trvalým
bydlištěm v Klánovicích. Kulturní
centrum Beseda připravilo pro
vás bohatý letní program, který
zahrnuje kino i koncerty. Srdečně
jsme také všichni zváni 16. července
na 4. ročník Memoriálu Rudolfa
Utěšila, tedy na setkání a jízdu
historických vozidel, která
navazuje hlavně na klánovickou
prvorepublikovou tradici.
Přeji vám krásné léto, dlouhou
dovolenou a úžasné prázdniny.
Vaše starostka Zorka Starčevičová
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SOBOTA 9. července
10:40–11:00
l Votavova u nákupního střediska
11:10–11:30
l Krovova u restaurace
11:14–12:00
l Šlechtitelská x Libčanská

OTVÍRACÍ DOBA DEPONIE
11. březen – 31. říjen 2022
PONDĚLÍ

15:00 – 18:00

STŘEDA

15:00 – 18:00

PÁTEK

15:00 – 18:00

SOBOTA

9:00 – 12:00

Deponii najdete ve Smidarské ulici.
O státních svátcích je zavřená.

Kompletně na webu městské části:
praktické info – Kam s odpady.
Rozpis kontejnerů na druhé
pololetí přinese příští Zpravodaj.
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... a starostky Zorky Starčevičové

Proč Klánovice opravují
starou hasičárnu?

Metropolitní plán:
JAKÉ JSOU PŘIPOMÍNKY KLÁNOVIC?

Na hranici Klánovic a Šestajovic vyroste zcela nová
budova integrovaného záchranného systému. Proč
tedy „vrážet peníze“ do staré hasičárny?
Do 30. června 2022 jsme mohli podávat připomínky
k novému územnímu plánu Prahy – Metropolitnímu
plánu. Jak tuto možnost využily Klánovice?

T

„ aké se může
úřadě se žádostí
nabízet otázka, zda má
o stavební povolení.
smysl kupovat novou
Optimistický termín
hasičskou stříkačku,
stěhování hasičů je
když v průběhu roku
období 2024–25.
vyjede „jen párkrát“.
Je třeba si říct –
Hasiči však už letos
profesionální hasiči
na podzim dostanou
jsou od Klánovic daleko
novou cisternu, která
a během dopravní
se do stávající budovy
špičky se k nám
nevejde. Cisterna
Původní
hasičárna
těžko dostávají. Lesní
musí být vždy plná
požáry, které jsou u nás bude sloužit dalších vody kvůli rychlému
časté, vyžadují rychlý
výjezdu. Pokud by
pět až sedm let
a razantní zásah. Hasiči jako sklad, garáž stála venku, v zimě
chrání naše životy, náš
by v ní voda nemohla
úřadu, nebo
majetek a prostředí, ve
zůstávat a přestala
kterém žijeme a které prostor pro kroužky by tak sloužit svému
či základní
máme rádi.
účelu. Navíc, zbrojnice
uměleckou
školu
má poškozenou zadní
Pokud by v průběhu
stěnu a střechu. Hasiči
roku zachránili třeba
připravili projekt
„jen jeden“ lidský
dočasné opravy a z části si práce
život, plně si svou podporu zaslouží.
udělají svépomocí. Zbylé práce
dokončí stavební firma, kterou radní
Nyní ale k dostavbě současné
vybrali v otevřeném výběrovém
hasičské zbrojnice v Medinské ulici.
řízení. Téměř 3/4 ceny rekonstrukce
Nikoli vinou Klánovic se zpozdila
zaplatíme z magistrátní dotace.
příprava výstavby nové „hasičárny“
mezi Klánovicemi a Šestajovicemi
Po odstěhování hasičů samozřejmě
– Dům integrovaného záchranného
současná zbrojnice zůstává. O jejím
systému IZS. Je zde plánované
zboření a výstavbě nového pavilonu
propojené sídlo hasičů, policie,
základní školy, což je dlouhodobý
záchranky a údržby zeleně
plán, se uvažuje asi za 5–7 let, a to
a průběžně o něm informujeme ve
též podle financí z magistrátu, které
Zpravodaji. Naposledy pan radní
v dalších letech pravděpodobně
Pavel Jaroš krátce shrnul historii
nebudou tak štědré. Budova tedy
záměru Domu IZS v letošním
bude sloužit jako sklady, garáž úřadu,
březnovém čísle. Jde o velký
možná i jako prostor pro kroužky či
projekt pražského magistrátu za
základní uměleckou školu.“
více než 100 mil. korun a protáhla
se fáze projektování. Nyní už
Za odpověď děkujeme Petru
je dokumentace na stavebním
Vilgusovi, tajemníkovi úřadu.

„

“

S

Jubilanti

rdečně blahopřejeme
našim spoluobčanům, kteří si
připomínají svá životní jubilea.
MČ Praha-Klánovice

JUBILANTI
ČERVENEC 2022
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F O T O K V Ě T I N Y : B R U N O G L A T S C H / P I X A B A Y ; P Ř E V Z A T O Z W E B U M A P Y. C Z

MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A POTRAVIN. OLEJŮ

tajemníka Petra Vilguse...

FOTO:

SBĚR ŽÁROVEK
V budově úřadu MČ PrahaKlánovice, U Besedy 300/8
je v označené nádobě sběrné
místo pro vysloužilé žárovky.
Vyřazená osvětlovací zařízení
– klasické a úsporné žárovky
i zářivky lze odevzdat také na
kterémkoliv sběrném dvoře
v Praze a v každém obchodě,
který osvětlovací zařízení
prodává. Odbornou
recyklaci, která zabrání
úniku rtuti a umožní
druhotné využití surovin
zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP. Více se dozvíte na
ekolamp.cz. Též na EnviWeb.

Zeptali jsme se

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; P E T R V I L G U S ; P Ř E V Z A T O Z W E B U E K O L A M P. C Z ; P Ř E V Z A T O Z W E B U N E V Y H A Z U J T O . C Z

Kam s odpady
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„
aplno. Připomínky pro
městskou část tentokrát zpracovával
především urbanista a architekt
Ing. Jaromír Myška. V průběhu
shromažďování připomínek jsem
iniciovala setkání Ing. arch. Myšky se
zastupiteli a poté, ve středu 8. června,
veřejné projednání v KC Beseda.
Na toto setkání jsme vás zvali
v minulém Zpravodaji. Pan architekt
Myška seznámil přítomné s principy
územního plánování a v následné
diskusi zazněla zejména čtyři témata:
l tzv. Klánovická spojka
l rozvojová plocha přiléhající
k Hornopočernicku
l Přímské náměstí
l bytové domy v Klánovicích.
Co se bytových domů týká, opět
narážíme na stavební zákon, při jehož
aplikaci stavební úřad v Újezdě nad
Lesy vychází vstříc stavebníkům, kteří
nectí místně typický vzhled a parcely
– často po rozdělení původních
zahrad – zastavují masivními
stavbami s minimem zeleně. Jak se
ukázalo, bohužel jedna budova vedle
Olympu, proti níž tehdejší radnice
nijak účinně nezasáhla, se stala
precedentem pro další. Bráníme se
soudně a i nadále budeme zkoušet
všechny možnosti, jak nežádoucí
proměně Klánovic zabránit.
Připomínky za městskou část
schvalovalo zastupitelstvo 21. června.
Připomínky, podané ještě minulým
zastupitelstvem, kterým nebylo

vyhověno nebo jen částečně, jsme
znovu odůvodnili a jednohlasně
odsouhlasili. Týkají se především
rozvojové plochy přiléhající
k Hornopočernicku (mimo náš
katastr), rozvojové plochy sousedící
se Šestajovicemi, podlažnosti, míry
zastavitelnosti, velikosti pozemků,
podrobnější regulace apod. Mám
velkou radost, že u tzv. Klánovické
spojky navíc trváme na tom, že
nemůže vzniknout dříve, než budou
uvedeny v provoz tři související
dopravní stavby (Pražský okruh D0511, přeložka silnice I/12 a přeložka
silnice II/101). Radost mám i z toho,
že byla schválena další mnou navržená
připomínka na větší ochranu
našeho lesa, respektive pozemků
vymezených jako lesní plocha, aby
na jejich místě nevznikala sportoviště
se zázemím. Naopak mě velmi mrzí,
že zastupitelstvo nezrušilo možnost
výstavby kapacitního parkoviště
na klánovické straně železnice. Též
ohledně pozemků na Přímském
náměstí-jih zastupitelstvo nechce, aby
zde byl park, jak to navrhuje institut
plánování a rozvoje (IPR). Pouze já
a další tři zastupitelé se shodně s IPR
domníváme, že park zde má zůstat.
Jsem proto ráda, že existují i
námitky a připomínky občanů.
Zkušenost z minulosti nás naučila, že
k záchraně našich krásných Klánovic
vedou různé cesty.“
Za odpověď děkujeme paní
starostce Zorce Starčevičové.
připravila Zita Kazdová

Marta Hradcová
Anna Slavíková
Vlastimil Červenka
Eva Hrbková
Marie Lajblová
Pavel Kuchynka
Boris Procházka
Zdeňka Červenková
Anna Sidaková
Ladislav Bouček
Vladimír Štuller
JUBILANTI
SRPEN 2022
Marie Haklová
Alena Hájková
Mirko Sláma
Jana Prokopová
Bohumil Ždichynec
Ludmila Janderová
Helena Nelsonová
Ilona Chmelařová
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Zprávy z úřadu
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Hledají se studny.

STUDNY POD
DROBNOHLEDEM
Letos jsme získali dotaci od
magistrátu na zmapování, legalizaci
a rekonstrukci obecních studen.
Budeme tak minimalizovat odběr
pitné vody z veřejného vodovodu
např. pro účely splachování toalet
nebo zalévání. Máte‑li informace
o zapomenuté obecní studně,
dejte vědět tajemníkovi úřadu:
tajemnik@praha‑klanovice.cz
nebo na tel: 602 607 994.

REKONSTRUKCE
PODZEMNÍCH SÍTÍ
Na rok 2023 je již naplánována
obnova kabelů vysokého napětí
mezi trafostanicemi u bytovek
V Pátém a hasičárnou. Dále budou
obnoveny desítky let přesluhující
kabely v Krovově a podél
cyklostezky do Horních Počernic,
kde bude nadzemní vedení
převedeno pod zem. Dále budou
obnoveny kabely vysokého napětí
z trafostanice u nádraží, pod tratí
a směrem na Újezd nad Lesy.

NOVÁ FASÁDA
MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Přístavba z roku 2017 a velkoplošná
okna narušily původní koncept
fasády mateřské školy
s obřími písmeny v kruhu
a výsledek byl polovičatý.
Obě stěny jsme proto
nechali zbrousit,
natáhnout perlinkou,
začistit a natřít. Fasády
konečně po letech
vypadají jako nové. O prázdninách
se uskuteční přesun plynové
„kapličky“, která překáží v místech
odkládání kol a koloběžek.
PŘELOŽKA POTOKA
Finišuje přeložka Šestajovického
potoka na severu Přímského
náměstí. Zastupitelé schválili
dohody s majiteli pozemků, a tak
došlo k jejich směnám.

ORIENTAČNÍ ČÍSLA
Přidělování orientačních
čísel v Klánovicích se
blíží k závěru. Zůstávají
nedořešená čtyři místa a veřejné
prostranství: Přímské náměstí,
Šlechtitelská, Smidarská a severní
konec Voňkovy, kde ještě čekáme
na případné změny v místopisu pro
zlepšení orientace.
Od července do konce srpna lze
přes náš úřad objednat modré
cedulky orientačních čísel a červené
cedulky popisných čísel. Pokud
o ně máte zájem, přijďte v pondělí
nebo ve středu na náš úřad vyplnit
objednávku. V září pak cedulky
hromadně objednáme.

Ovzduší se měří u pošty.

S T U D I O M A R C U S ; P E T R V I L G U S ; E L E K T R O M AT E R I A L . C Z

Děkujeme místním za trpělivost,
snažíme se zajistit, aby vás stavební
ruch obtěžoval co nejméně.

Po přeložce potoka bude možné
protáhnout ulici Nad Šestajovickým
potokem až k Libřické. Tento
důležitý projekt pro dopravní
obsluhu bude dokončen v červenci.

FOTO:

Nový plynový kotel
pro klubovnu seniorů.

Pozemek Kavris, letecký pohled.

VYČIŠTĚNÉ KANÁLY
Nechali jsme vyčistit více jak
stovku kanálů od letitých vrstev listí
a kamínků ze zimní údržby. Během
čištění došlo také k vyhodnocení
technického stavu vpustí. Vpustě,
které nevyhovují, projdou opravou
možná ještě letos. Děkujeme všem,
kteří čištění umožnili a neparkovali
nad označenými kanály.

S T U D I O M A R C U S ; P E T R V I L G U S ; M A P Y. C Z

REKONSTRUKCE KLUBU
SENIORŮ
Ukrajinská krize přinesla
obyvatelům Klánovic některá
omezení. Jedním z nich bylo
dočasné přesunutí klubu seniorů
z jejich tradičního sídla v Medinské
160 do zasedací síně na úřadě.
Protože nemáme žádné volné
byty, byli jsme nuceni ubytovat
šest žen a patnáct dětí z válkou
decimované Ukrajiny právě zde.
Naši ukrajinští hosté se po pár
týdnech odstěhovali a tak jsme
jako poděkování seniorům za jejich
spolupráci a trpělivost investovali
nemalé peníze do rekonstrukce
jejich klubovny.
Místnosti jsme vymalovali,
doplnili o nové vybavení, zářivky
vyměnili za úsporné LEDky,
zavedli jsme sem internet,
vyměnili jsme prehistorický
plynový kotel za kondenzační
a vyměnili jsme ohřívač vody.
Jsme rádi, že dočasné omezení jsme
takto mohli proměnit v benefit pro
právoplatné uživatele a výrazně
vylepšit prostředí pro pravidelnou
činnost klubu klánovických seniorů.

DOČASNÉ VYUŽITÍ
KAVRISU
Díky aktivnímu jednání naší
radnice s magistrátem se rozběhly
dlouho spící projekty – mj.
kompletní rekonstrukce ulic
Krovova, Kunčická a části Voňkovy
nebo rekonstrukce fotbalového
zázemí. S tím souvisí i zvýšený
pohyb stavební techniky a také
nutnost mít prostor, kde je
skladován materiál a technika
stavebních firem. Klánovice nemají
mnoho vhodných pozemků,
a proto jsme byli nuceni přistoupit
k pronájmu Kavrisu ve Šlechtitelské.
Kavris se tedy dočasně změnil na
užitkový prostor, což nikoho netěší,
ale je to opatření dočasné, které
pomůže opravy co nejvíc urychlit.

FOTO:

Správa majetku

Zprávy z úřadu

RYCHLÝ INTERNET
Jak jsme již informovali
v předchozích Zpravodajích, na
základě dlouhodobého vyjednávání
mezi naším úřadem a společností
CETIN chystáme rychlý rozvoj
superrychlého internetu po optice
do každého domu. První přijdou
na řadu ulice Krovova, Kunčická
a Voňkova a ještě v průběhu léta by
měla být připojena základní škola
a sportovní hala. Postupně bude
optika zaváděna všude tam, kde
už jsou položené elektrické kabely
s optickou chráničkou. Díky tomu
zanedlouho dosáhne superrychlý
internet do řady ulic, aniž by bylo
nutné ulice rozkopat.

MĚŘÍME KVALITU
OVZDUŠÍ
Máme bezplatně zapůjčené
profesionální zařízení na měření
kvality ovzduší v naší městské části.
Zatímco prachové částice očekávaně
kolísají na nižších hodnotách, měření
oxidu dusičitého překvapivě vykazují
vysoké kolísavé hodnoty. Nebudeme
se pouštět do laických úvah, záznam
předáme k odbornému vyhodnocení
a výsledky budou zveřejněny na webu
městské části.
RYBNÍKY PLACINY
Proč jsou rybníky na Placinách už
několik měsíců vypuštěné? Majitel,
jímž je Magistrát hl. m. Prahy, zjistil
netěsnost na hrázi. Pravděpodobně
letos na podzim, nebo příští rok na
jaře bude proto hráz opravována.

Úspora energií
a zdrojů
Klimatická změna a krize
na Ukrajině urychlily
zavádění úsporných
opatření, která byla
v předchozích obdobích
zcela zanedbána.

J

aká úsporná opatření nyní
zavádíme na budovách, které má
městská část ve správě?
l Všechny zastaralé světelné zdroje
jsme nahradili šetrnými LEDkami,
včetně garáže, klubu seniorů,
tělocvičny a hasičské zbrojnice.
l Pro úřad bude z dotace magistrátu
instalováno tepelné čerpadlo, které
nahradí zastaralý plynový kotel.
Připravujeme výměnu dalších částí
otopného systému.
l Unikání tepla plánujeme zastavit
i těsnícími dveřmi služebního
vchodu, zvažujeme zateplení
fasády a nová okna.
l Na střechu úřadu připravujeme
solární panely, které plně pokryjí
např. klimatizaci. Zaplatíme je
z dotace magistrátu.
l Zrekonstruovali jsme klubovnu
seniorů, včetně instalace šetřivých
světel a spotřebičů.
l V nezateplených budovách
v našem vlastnictví zatím dává
smysl pouze výměna prastarých
kotlů za kondenzační. Po zateplení
těchto objektů budou instalována
nová tepelná čerpadla a solární
panely a kondenzační kotle budou
složit jako záložní zdroj tepla.
(Pokračování na straně 8.)
ČERVENEC – SRPEN 2022
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Opravy ulic

REKONSTRUKCE
KROVOVY, KUNČICKÉ
A ČÁSTI VOŇKOVY

Dlouho připravovaný magistrátní
projekt se rozběhl. V havarijním
stavu jsou roury, kabely a další
technické vybavení pod zemí, vše
ČERVENEC – SRPEN 2022

musí projít kompletní obnovou.
Jako bonus získáme nové povrchy,
chodníky a parkovací místa.
Podařilo se nám zkoordinovat další
investory, kteří původně do obnovy
nebyli zapojeni. Třeba firmu CETIN,
která sem zavede ultrarychlý optický
internet. Tato rozsáhlá rekonstrukce
bude trvat zhruba do jara 2023.
OBNOVENÍ PŘECHODŮ
Rozhodli jsme se obnovit některé
zašlé „zebry“ v centru Klánovic
a zeptali jsme se vás, občanů, na
váš názor. Většina volala po tom,
abychom obnovu provedli i na
dalších přechodech. Už se to chystá!

a práce by mohly začít v období
2024/2025. Harmonogram může
změnit nejen potřeba koordinovat
více investorů, ale i případné
politické veletoče ve vedení Prahy.
Nyní se tedy nacházíme ve fázi
příprav a jejich součástí je nutnost
vyzkoušet některá nová řešení,
zda budou fungovat nejen na
projektantově papíře, ale taky ve
skutečnosti.
Právě takovou praktickou
zkouškou budou dva ostrůvky na
přechodech Slavětínská x Axmanova
a Slavětínská x Kuchařská. Jejich
smyslem je větší bezpečí chodců
a nižší rychlost pohybu vozidel.
Ostrůvky budou sestaveny
z montovaných dílů a pokud se
osvědčí, budou při rekonstrukci
Slavětínské provedeny stavebně.

jsme vycházeli, je zveřejněno na
webu MČ. Realizace byla zadána
architektům a urbanistům ze
společnosti UNIT a během léta
budou projektanti provádět terénní
průzkum a analýzu území. V září
předloží návrh řešení veřejnosti,
zapracují relevantní připomínky
a do konce roku 2022 připraví
finální projekt.
Začátkem září počítejte s veřejným
projednáním, na které jste srdečně
zváni. Pro aktuální informace
sledujte mobilní rozhlas – Munipolis,
web a FB úřadu. Pozvánku přinese
též zářijový Zpravodaj.

FOTO: STUDIO MARCU; VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ: JAN JECH

Z magistrátní dotace obnovíme
staré obecní studny.
l Plánujeme fotovoltaické panely
a vnější žaluzie proti letnímu
vedru v základní a mateřské škole
a promýšlíme další nutná opatření.
l Budovu zázemí fotbalistů FK
Klánovice na hřišti V Jehličině jsme
nechali zásadně přeprojektovat.
Jednalo se o projekt z minulého
volebního období, který vůbec
nepočítal s jakýmikoli úsporami
provozních nákladů. Vedle budovy
jsme nechali zakopat obří nádrž
na dešťovou a studniční vodu,
která bude snižovat náklady na
zavlažování. Záchody budou
splachované tzv. šedou vodou –
přečištěnou vodou ze sprch. Budova
bude připravena na to, aby hned
po kolaudaci byla možná instalace
tepelného čerpadla a solárních
panelů. Využití dešťové a šedé vody
platíme z dotace magistrátu.
l
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pokračování ze strany 7

Konečně řešení
kolem nádraží?
Naše úsilí o celkové řešení
„přednádraží“ má po
čtyřech letech výsledek.

V

zhledem k tomu, že sousední
Újezd nad Lesy se ke společnému
pojetí přednádraží jako k logickému
celku nakonec nepřipojil, získaly
Klánovice od magistrátu téměř
1 milion korun na řešení severní
strany nádraží samostatně. Má
za cíl jednak usnadnit a zlepšit
komfort při přestupu na vlak,
jednak razantně zlepšit vzhled
velmi frekventovaného a důležitého
klánovického veřejného prostoru.
Zadání Institutu plánování
a rozvoje Prahy (IPR), ze kterého

Příprava velké
rekonstrukce
Slavětínské
Dlouhé vyjednávání
a tlak na magistrát
přinesl ovoce.

I

nvestiční odbor magistrátu
hlavního města konečně připravuje
kompletní rekonstrukci Slavětínské.
Předpokládaný harmonogram je
takový, že jakmile budou přípravy
hotové, proběhne projektování

FOTO: PETR VILGUS; STUDIO MARCUS
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Vítání občánků
Konalo se koncem
května po dvouleté
kovidové pauze.

Š

estnáct děvčátek a devatenáct
chlapců s jejich rodiči slavnostně
přivítala paní starostka Zorka
Starčevičová a radní Petr Soukup.

Cílem rozsáhlé rekonstrukce je, aby
„nová Slavětínská“ byla bezpečná,
tichá a krásná, a aby měla kvalitně
vyřešené zasakování dešťové vody,
která dnes zbytečně teče do kanálu.
S některými opravami ale nelze
čekat, a tak na jaře 2022 proběhly
plošné obnovy asfaltových
povrchů. Nebezpečně poškozený
byl především výjezd od nádraží
k autobusové zastávce, na který
doplatil i náš oblíbený midibus.
Vše je již opraveno, TSK Praha
také opravila propad vozovky na
křižovatce s Krovovou.
v
Knihovna
v létě
Pondělí
15:00
Úterý
09:00
Středa
13:00
Čtvrtek
07:30
(Soboty zavřeno.)

–
–
–
–



19:00
13:00
17:00
14:00

Knihovna bude uzavřena
od 1. 7. do 10. 7. 2022.

Pasování
na čtenáře
Začátkem června byli
klánovičtí prvňáci
pasováni na čtenáře.

Š

kolačky a školáci prokázali
svou čtenářskou zdatnost, poklekli
před rytířem Knihoslavem, dostali
knihu a průkazku do knihovny. Tu
si hned v knihovně vyzkoušeli a po
připravených knížkách pro malé
čtenáře se jen zaprášilo.
Připravili Petr Vilgus
a Zita Kazdová

Zásahy hasičů
Na přelomu května a června
se konaly pravidelné schůzky
na údržbu a servis techniky
a výcvik s technikou. Ukázalo
se, že to byl „klid před bouří“.
l Ve středu 15. června
ve 21:24 byla jednotka
vyslána do ulice U Trativodu
k požáru lesa. Po předchozích
zkušenostech jsme jeli až za
ČOV, kde jsme
skutečně nalezli
požár hrabanky
cca 30 m od
lesní cesty.
Požár jsme zlikvidovali s kolegy
z Újezdu nad Lesy a HZS Praha.
l Sobota 18. června měla

být klidným dnem s výcvikem
první pomoci na HZS stanice
Strašnice. Jakmile jsme se ale
vrátili, jeli jsme odstraňovat
vosí hnízdo u vchodu do
rodinného domu a pak jsme
na žádost paní starostky kropili
klánovické ulice až do té
doby, než došla voda ve studni
v areálu údržby.
l V neděli 19. června v 17:19
byla jednotka vyslána do ulice
V Soudním k požáru lesa.
Při cestě k zásahu se velitel
telefonicky spojil s ohlašovatelem,
který zůstal na místě události.
Jednotka pomocí tří C-proudů
požár zlikvidovala a vrátila se
na základu. S námi zasahovaly
jednotky SDH Újezd nad Lesy
a Běchovice a HZS Praha.
Děkujeme oznamovateli, který
setrval do našeho příjezdu
na místě události a poskytl
upřesňující informace o místě
požáru. Tak by se měl zachovat
každý, kdo mimořádnou událost
oznamuje. Velmi nám to pomůže,
abychom mohli zasáhnout co
nejrychleji a nejpřesněji.
Bc. Pavel Jaroš,
velitel JSDH Klánovice

ČERVENEC – SRPEN 2022
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Zeptali jsme se

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

KLÁNOVICE

paní ředitelky Masarykovy základní školy Klánovice

Jaký byl školní rok 2021/2022?

Děti válečných uprchlíků
strávily v mimořádném
výukovém projektu
téměř čtyři měsíce.

Dobrá pověst a kvalitní výsledky klánovické školy úspěšně proplouvají
rozbouřenými vlnami let s covidem i války na Ukrajině. Už rok pod vedením
				
paní ředitelky Mgr. Štěpánky Rajové, Ph.D.

Mgr. Štěpánka Rajová, Ph.D.

P

aní ředitelku jsme ve Zpravodaji
představili před rokem. Dnes má
za sebou obtížný rok, který dolehl
na všechny školy. Požádali jsme ji
proto o krátké shrnutí.

Jak hodnotíte svůj první rok ve
funkci ředitelky školy?
Tento školní rok byl velmi náročný
po všech stránkách. Pokračování
epidemie covidu jsme sice očekávali,
ale přesto nebylo jednoduché
zorientovat se ve všech nařízeních,
která se navíc každou chvíli měnila.
I na dětech bylo (a stále je) znát,
že mnohé z nich domácí izolace
silně poznamenala. Ve větší míře
teď řešíme vztahové problémy
ve třídách i problémy psychické

Co Vás a školu čeká v novém
školním roce?
Doufejme, že situace se zklidní
a děti budou moci chodit normálně
do školy a rozvíjet i své sociální
kompetence. Výzvou bude začlenění
nově příchozích ukrajinských dětí
do našich běžných tříd. Budeme
řešit zejména metodiku začleňování
a výuky jazyka.
Velký důraz budeme i nadále klást na
zlepšování vztahů mezi dětmi a jejich
celkovou spokojenost ve třídě.

„

Mimoškolní akce
posloužily ke stmelení
kolektivů pomocí
společných zážitků.

“

Vydařený společný zážitek: Pasování na čtenáře.
Rytíř Knihoslav spokojeně poslouchá,
jak hezky čtou děti z 1. A.
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d začátku války 24. února 2022
se krutě a hrozně změnily životy
milionů Ukrajinců, změnila se
Evropa, měníme se i my. Proměna
v Klánovicích je nejviditelnější
v přijetí ukrajinských rodin
a všestranné pomoci, především ale
v projektu ukrajinské malotřídky.
Ta má nyní stálé místo ve čtyřech
obytných kontejnerech na
pozemcích školy. Učí se tu na 35
dětí, rozdělených do skupin podle
věku. Koncepce výuky a organizace
volného času dětí mají svůj řád,
občasnými změnami prochází
počet a složení žáků podle toho,
zda jejich rodiny pokračují do
dalších hostitelských zemí, nebo se
vracejí domů, do míst, kudy se už
největší zkáza přehnala.

Jak byste zhodnotila projekt
kontejnerových učeben a výuku
ukrajinských dětí a co se případně
bude měnit v novém školním roce?
Jedno české přísloví říká: „Kdo
rychle dává, dvakrát dává“.
A nepochybně to platí i v případě
kontejnerových učeben pro
ukrajinské děti, které mají Klánovice
díky iniciativě pana Miloše Krále.
Zatím v nich probíhá adaptace dětí
a výuka českého jazyka i dalších
předmětů. Děti, které bydlí
v Klánovicích, postupně podávají
přihlášku do školy a od září s nimi
počítáme v našich běžných třídách.
Děkujeme za rozhovor. Všem
pracovníkům ve školství, dětem
a jejich rodinám přejeme vydařené
prázdniny k nabrání sil a chuti do
školního roku 2022/2023.

Miloš, Zuzana a Iryna

Miloš Král, který stál u projektu
od samého počátku, je dnes
podle vlastních slov technickou
podporou, protože zakladatelská
práce už byla vykonána a přešlo se
do fáze „běžného fungování“. Toto

Jaký bude příští školní rok?

Zeptali jsme se Mgr. Michala
Černého, bývalého ředitele
klánovické školy, který je již rok
ředitelem Odboru základního
vzdělávání a mládeže na Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Pan Černý je ale v jednom kole,
čtenářům Zpravodaje posílá
pozdravy a rozhovor odkládáme na
méně turbulentní časy. Pokud vás
zajímá, jak bude vypadat školní
rok 2022/2023, včetně systému
začleňování ukrajinských školáků,
informace by měly být zveřejňovány
na stránkách ministerstva školství:
msmt.cz, vlády ČR: vlada.cz, nebo
ve veřejnoprávních médiích.

FOTO: PAVEL DUFEK

Velmi povedené byly z pohledu dětí
i učitelů mimoškolní akce. Posloužily
ke stmelení kolektivů pomocí
společných zážitků i k vytvoření
mezitřídních a mezivěkových vazeb.

Reportáž

Ukrajinská malotřídka funguje
v Klánovicích od 7. března 2022.
V červnu některé děti i paní učitelky
odjíždějí. Na shledanou!

O

FOTO: STUDIO MARCUS

u jednotlivých dětí. To klade velké
nároky na naši metodičku prevence
a školní psycholožku.
Ke konci února to už vypadalo na
uklidnění situace. Bohužel přišla
válka na Ukrajině a s ní nové výzvy
a nečekané situace, vyžadující řešení.

POMÁHAJÍ

O ukrajinské malotřídce
v Klánovicích P O T Ř E T Í
běžné fungování zajišťují především
dvě skvělé koordinátorky – paní
Zuzana Havelková a paní Iryna
Hradilová. Obě ovládají jak češtinu,
tak angličtinu a paní Iryna, která
se na Ukrajině narodila, ale většinu
života žije v Čechách, zajišťuje
překlady a tlumočení pro děti,
rodiče i pomoc při jednání s úřady.

Léto se vzdělávací skupinou

Program pro ukrajinské děti
neskončí se školním rokem.
„Budeme pokračovat s projektem
Ukrajinská vzdělávací skupina
– letní režim,“ informuje paní
Iryna. „Chceme především pomoci
dětem s českou slovní zásobou,
seznámit je s českým prostředím
a zajistit jim volnočasové aktivity
i o prázdninách.“ K trochu jinému
režimu o prázdninách přispěje
i obměna kolektivu vyučujících.
Ukrajinské paní učitelky se
postupně vracejí domů a „do
služby“ přicházejí mladí čeští
dobrovolníci z Klánovic.

Co bude po prázdninách?
„Budeme pokračovat s projektem
Ukrajinská vzdělávací skupina – letní
režim,“ říká paní Iryna Hradilová.

Je jasné, že české školství bude
muset absorbovat ukrajinské

„

Vzdělané děti
jsou budoucností
společnosti. Na nich
bude, aby obnovily to,
co válka zničila.

“

děti do řádné výuky. Tak se i děti
z klánovické malotřídky rozmístí
podle svého bydliště.

Ale je docela dobře možné, že
kontejnerové učebny budou
v nějakém režimu fungovat i nadále.
V tom případě by mohly pomoci
i dotace z ministerstva školství. „My
jsme se naučili přizpůsobit a v každé
situaci dělat pro děti maximum.
Pomáháme jim, aby nezaostaly ve
vědomostech a aby mohly hladce
přejít do standardního vzdělávání
doma nebo u nás. A pomáháme
i společnosti. Protože vzdělané děti
jsou její budoucností. Na nich bude,
aby obnovily to, co válka zničila,“
uzavírá naše předprázdninové
povídání paní Iryna Hradilová.
Předchozí díly najdete
v KZ 4 a 5/2022. Dvoustranu
připravila Zita Kazdová
ČERVENEC – SRPEN 2022
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Klánovice před 30 lety
Listujeme starými novinami. O čem se psalo ve
třetím ročníku Klánovických novin v roce 1992?

T

entokrát se podíváme na čísla
4. – 6. třetího ročníku Klánovických
novin, která vyšla v dubnu až
červnu 1992.

Duben 1992

V květnovém čísle vyzývalo
redakční zamyšlení i příspěvky

ČERVENEC – SRPEN 2022

O

Červen 1992

některých politických stran
k účasti v druhých svobodných
parlamentních volbách.
Ivana Bukáčková se ve svém
příspěvku pozastavila nad tím, že
od ní paní v pokladně klánovického
nádraží odmítla převzít 5 Kč za
týdenní studentskou jízdenku
v osmi padesátnících a pěti
dvacetnících. S trochou nostalgie
(kterou ale rozhodně nezaměňuji
za volání po starých časech) si
uvědomuji, že dnes nemáme
dvacetníky, padesátníky a asi ani
týdenní jízdenky, nehledě na to, že
i cena jízdného je někde jinde.
V tomtéž čísle jsme přinesli
rozhovor s paní Marcelou
Vajceovou, která si od nájemkyně
komplexu Beseda, paní Růženy
Zvelebilové, vzala do podnájmu
kinosál a přilehlé prostory,
a s Ing. Petrem Šafránkem, který
tehdy zajišťoval provoz kina
po technické stránce. V KN
bylo otištěno srovnání cen
základních potravin v sedmi(!)
klánovických prodejnách.
Dnes je z nich v provozu pouze

12

Pomoc s financemi
bčanská poradna Cesta integrace, o.p.s. nabízí občanům Klánovic a okolí
bezplatnou právní pomoc při řešení finančních záležitostí – vyhodnocení
dluhové situace, mapování dluhů a exekucí, sepsání a podání návrhu na
povolení oddlužení. Poradnu najdete v prostorách informačního centra
městské části Praha 22 – Uhříněves, Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114,
tel. 312 315 284, 774 780 107, mail: poradnapraha@cestaintegrace.cz.
Provoz o letních prázdninách: 7. a 21. července, 4. a 18. srpna – od 12:30 do
16:00. Od září bude otevřeno každý čtvrtek od 12:30 do 16:00.

Na titulní straně červnového
čísla okomentovala Jaroslava
Housková výsledky druhých
porevolučních parlamentních
voleb v článku „Klánovice
vykročily doprava“. Vítěz
voleb, koalice ODS – KDS pod
vedením Václava Klause (tehdy
ještě nebylo třeba psát Václava
Klause st.) získala v Klánovicích
nadpoloviční většinu hlasů
(50,7%) při volební účasti 89,1%.
Doplňme, že tyto volby byly
poslední „československé“
a jejich výsledky daly rozhodující
podnět ke vzniku nezávislé České
republiky a Slovenské republiky.
V tomto čísle také Radan Huth
srovnával obsah Klánovických
novin s Újezdským zpravodajem.
V dalším článku kritizovali Jiří
Hladík a Radan Huth neochotu
klánovického zastupitelstva zřídit
Kontrolní komisi, i když mu to
zákon ukládal.
O klánovické tělovýchově,
která přišla z dřívějších časů
sjednocená v Tělovýchovné
jednotě Sokol Klánovice, jsme
si povídali s jejím vedoucím, Ing.
Danielem Stanglem. Dozvěděli
jsme se, že TJ měla tehdy cca 500
členů v oddílech tenisu, fotbalu,
stolního tenisu, volejbalu, turistiky,
sebeobrany a sportu pro všechny.
Z Klánovických novin 4, 5 a 6/
1992 vybral Tomáš Ruda.

Pozvánky
MEMORIÁL RUDOLFA UTĚŠILA V SOBOTU 16. 7.
Baví vás retroauťáky a vůně benzínu? Pak si nenechte ujít
tradiční závod Klánovicemi a okolím. Pozvánku najdete na str. 22.

F OTO: S T U D I O M A R C U S; P Ř E V Z ATO Z W E B Ů

Květen 1992

F

Potravinová pomoc

arnost Jirny – Klánovice od jara spolupracuje s Potravinovou bankou pro
Prahu a Středočeský kraj a pomoc přiváží až k nám. Nikdo nelustruje, jak
moc pomoci potřebujete, můžete ji zkrátka využít:
Klánovice – každý čtvrtek po mši, v 17:30 v kostele: čerstvé pečivo.
Jirny – každý čtvrtek, v 18:30 ve zvonici: kompletní sortiment potravin.
Dr. Vojtěch Eliáš, tel: 605 077 138, web: jirny.farnost.cz, FB: @farnostjirny

F O T O : A R C H I V T O M Á Š E R U D Y; L U P A : J J U N I / P I X A B AY

V dubnovém čísle reagoval
v Radničním sloupku člen
zastupitelstva Ing. Ratibor Majzlík
na článek z KN 2, v němž bylo
upozorněno na některé okolnosti
výběrového řízení na pronájem
tzv. Drobných provozoven.
Na aktuální informace z úřadu
pro občany tak mnoho místa
nezbylo. Zatímco „porevoluční“
zasedání zastupitelstva se konala
v kině Beseda, od dubna 1992
byla přesunuta na Místní úřad.
Jaroslava Housková ve svém článku
kritizovala dávný klánovický nešvar
– jarní pálení loňského listí. 12.
dubna uspořádala místní organizace
Lidové strany koncert souboru
Musica Bohemica v kině Beseda.

Užitečné tipy

(tehdy nejdražší) klánovický
„obchoďák“ – nyní Potraviny JB.
Oproti tehdejšímu stavu přibyla
prodejna U Jardy v Medinské ulici
(a také supermarkety v Újezdě
a v Šestajovicích).
Nestor klánovických cyklistů
a zároveň člen redakční rady
KN, pan Jiří Suchánek, psal
o každoročním zahajovacím
výletu turistického odboru TJ
Sokol Klánovice na kopec Klepec
u Přišimas a přinesl také plán
dalších výletů v tomto roce.

ZÁMEK CHVALY V HORNÍCH POČERNICÍCH
Zámek je otevřen celoročně od pondělí do neděle od 9 do 18 hodin, včetně
státních svátků. Zavřeno bude kvůli opravám a instalaci výstavy, a to 5. – 6.
července a 22. – 26. srpna.
PROHLÍDKA AREÁLU, VÝSTAVY A PRÁZDNINOVÉ AKCE:
Prodloužený detektivní týden: 15. – 24. července a 12. – 21. srpna,
Dvořákův hudební festival: středa 13. července,
Letní počernický Street Food Festival: neděle 31. července,
Hradozámecká noc: sobota 27. srpna.
Informace najdete na webu: chvalskyzamek.cz a FB: @chvalskyzamek.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ROK NA VSI, JIRNY, 15. – 19. 8.
sál Kvapík u Antošů, přihlášky a info na tel: 606 748 262, ziji.cz.
KLÁNOVICKÝ 1/2MARATON V NEDĚLI 16. ŘÍJNA
Spolek Tři pro zdraví 3+ po patnácti vyčerpávajících sezonách trochu zvolnil
a letos se soustředí „jen“ na organizaci nejkrásnějšího závodu podzimu, který
se běží v Klánovickém lese. Všechny informace a možnost registrace najdete
na webu triprozdravi.cz, aktuality na FB @triprozdravi.
Věděli jste, že Český atletický svaz v únoru letošního roku
vyhlásil Klánovický půlmaraton jako 3. TOP závod roku?
Více si přečtěte na ceskybeh.cz. připravila Zita Kazdová

Co se děje na síti
Dění v „místních“
facebookových
skupinách příliš
nenasvědčovalo, že
se blíží komunální volby.
Do poloviny června se totiž
projevovala pouze jedna volební
strana (SVK), která stačila
představit sedm svých kandidátů
a také veřejně požádat o podpisy
nutné k registraci. Pětice
předpokládaných konkurentů
ve zmíněném období skromně
pracovala v zákulisí. Vše podstatné
se patrně odehraje v září.
Ostře sledovaným tématem
se stalo územní plánování.
Metropolitní plán se přetřásal
hlavně na Klánovickém politickém
kolbišti a ve skupině Vivat
Klánovice. Aktivnější diskutéři
upozorňovali na důležitost
chystaného dokumentu a na
možné důsledky pro naši městskou
část. Zdálo se, že obyvatelstvo
zastoupené na sociální síti není pro
věc až tak zapáleno.
Emotivní reakce vyvolala
teoretická otázka, položená ve
skupině Klánovice 2022-2026, zda
by místní politici měli do budoucna
pracovat s alternativním
plánem – proměny Klánovic jako
městské části v samostatnou
obec. Vášnivě se debatovalo
rovněž o školní ulici, která se
stala dopravně‑ekologickým hitem
posledních týdnů. V nejrůznějších
poznámkách se nápadně často
objevovaly úvahy o roli tajemníka
našeho úřadu. Vzduch občas
houstnul – a nejen proto, že se
odpolední teploty blížily ke třicítce.
Vyplývá z toho jediné: nelhostejní
občané by měli častěji nahlížet
do virtuálních Klánovic a hlavně –
nebát se projevit názor!
Jiří Karban

ČERVENEC – SRPEN 2022
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Návštěva v Besedě

rozhovor s ředitelkou KC Beseda

Janou Pexovou

Mají ohlas programové
improvizace a experimenty?
Jak kdy, někdy jsme v sále čtyři na
artovém veleúspěšném filmu, jindy
je vyprodané ochotnické divadlo. Je
to všechno dost nepředvídatelné.

Jana Pexová se svým týmem Živá beseda provozuje už
rok klánovické kulturní centrum a je pravidelnou
dopisovatelkou této rubriky. Dnes je zde v roli hosta.

Pro Zpravodaj jsme vymyslely
a vytvořily rubriku Návštěva
v Besedě a myslím, že jsme našly
společnou řeč, která nás těší. Rok
uběhl jako voda a Jana v nadsázce
říká, že patnáctého, tedy uzávěrka,
není vždy za měsíc, ale nejpozději
každých čtrnáct dní. Pojďme se tedy
za uplynulým rokem ohlédnout.
Králičí slečna v náručí Jany Pexové
se těší zpátky do svého domečku.
Ten sousedí s voliérou pro andulky
na pláži v Besedě.

14
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„

Celý den většinou
trávím v Besedě,
kromě dramaturgie
a agendy s tím spojené
krmím třeba i zvířata
a suším seno.

“

KC Beseda nabízí program i přes
prázdniny. Na co se můžeme těšit?
Zachováme filmové čtvrtky
a nedělní program pro děti, kino
nebo divadlo. Celé léto až do konce
září bude k vidění krásná výstava
žáků a přátel výtvarného ateliéru
KUBU Design.
Kavárnu necháme otevřenou kromě
pondělí každý den od 14:00, na
pláž přidáme pár vodních prvků
a necháme se překvapit. Budeme
reagovat pružně, když nebude
poptávka po pláži a naší výborné
kávě či Proseccu, budeme muset
zkrátit otvírací dobu.

odpoledne i v kavárně za barem
a někdy zůstávám do večera, když
je potřeba postarat se o umělce
nebo se podívat na film. Často se
v Besedě sejde celá moje rodina
a docela často se musí zapojit do
práce, někdy i nedobrovolně.
Zůstává Váš tým stejný, nebo se
jeho složení proměnilo?
Jádro našeho týmu je stále stejné
a dokonce se rozrostlo o Ivu
Lammovou – která má s Kateřinou
Kroupovou na starosti dopolední
program pro školy a školky –
a Milana Dundoviče, technického
vedoucího a správce. Máme pět
promítačů a sedm kavárníků, jsme
dobrá parta, všem nám záleží na
tom, aby Beseda dobře fungovala.
Jestli má někdo kulturního
ducha a chuť do práce, ať se ozve,
stále hledáme posily. Kavárníky
i promítače. Všechno naučíme!
Měsíční cyklus kulturního centra
má svá pravidla a určitý řád.
Z jakých programů se staly stálice?
Čtvrteční filmové premiéry
a nedělní odpoledne pro děti, to
jsou asi největší taháky. Velmi dobře
ale funguje i Jam Session, Pokec
s Petrem Vizinou, soutěžní pořad
Na Kvíz a akce komunitního typu
– Mikuláš, Masopust, Betlémské
světlo. Dopolední promítání
MIMIKINO a BIO SENIOR mají
své rezervy, návštěvnost je malá.
A filmový klub je propadák, ale
máme ho rádi. Toho se nevzdáme!
Letos se opět chystám na filmový
festival do Karlových Varů, kde
mám v plánu vybrat filmy pro
Besedu. Určitě se bude na co těšit.

Chystáme i dva koncerty: 6. srpna
hudební lahůdku – koncert Pocta
Zuzaně Navarové a 31. srpna
nás podruhé navštíví Ondřej
Brzobohatý. Minulý rok si to
s publikem domluvil a už se těší.

FOTO: KC BESEDA

Jana Pexová je „dívka kulturou
posedlá“. Než přišla do Besedy,
pracovala pro koncertní agenturu
Interkoncerts, programové centrum
Orfea a naposledy pro Dana Bártu
a jeho kapelu Illustratosphere.

Jaký byl Váš typický den
v červnu 2021 a jaký je
v červnu 2022?
Loňský červen jsme soustředili
všechny naše síly na otevření,
na plno administrativy, uklízení,
přípravu programů, nabírání lidí,
vybírání dodavatelů, tvorbu nového
webu a online platební brány, na
dramaturgii a pokladní systém.
Všude visely otazníky a práce nás
chvílemi přerůstala.
Nyní většina otazníků zmizela,
celý den obvykle trávím v Besedě
a práce je to opravdu pestrá.
Kromě dramaturgie a agendy
s tím spojené, musím třeba i krmit
zvířata a sušit seno. Obvykle zde
trávím celý den, někdy pomáhám

FOTO: STUDIO MARCUS; ARCHIV JANY PEXOVÉ

P

řed rokem jsme ve
Zpravodaji představili nový
tým KC Beseda ve složení Jana
Pexová, Zuzana Roxerová, Kateřina
Kroupová, Kristián Flek a Petr
Skočdopole. Nový život kulturního
centra zahájila zahradní slavnost
v sobotu 10. července 2021 a od
té doby ve Zpravodaji přinášíme
pravidelnou várku informací
a kulturních pozvánek.

Byl za ten rok nějaký moment, kdy
jste si uvědomila, že pracovat tady
je přesně to, co chcete dělat?
Tyhle chvíle zažívám často, skoro
každý den. Jsem vděčná, že můžu
dělat to, co mě baví a těší. Upřímně
jsem si oblíbila návštěvníky Besedy.
Máme své štamgasty, máme skvělé
kavárníky a promítače, každý z nich
je výjimečný, má svůj esprit a dělá
Besedu Besedou. Přemýšlím, že
je začnu na webu nebo sociálních
sítích představovat, protože to je
tedy materiál! Tolik neobyčejných
příběhů! Máme štěstí i na dodavatele,
spolupracovníky, sousedy, účinkující,
dobře nám to funguje s paní
starostkou i s redakcí Zpravodaje.
Mohla bych v těch pozitivech
pokračovat, asi mám opravdu štěstí.

Ale samozřejmě vše není jen
růžové a musíme zapracovat na
financování a fundraisingu. Dost
z nás pracuje bez nároku na finanční
odměnu nebo za úplné minimum
a s Besedou já osobně trávím každý
den, většinou včetně víkendů, což by
bez podpory mé rodiny nešlo.
V kavárně voní káva a stěny
zdobí výstavy, sál je vytížený, pod
stromy na zahradě posedávají lidé.
„Adoptovali“ jste vedlejší pozemek
a přeměnili ho na kousek pláže.
Jak jste tohle místo za uplynulý
rok svými aktivitami proměnili?

Teď už můžu říct, že název projektu
a našeho zapsaného spolku ŽIVÁ
beseda, se kterým jsme se ucházeli
o KC, se zhmotnil. Beseda ožila,
dýchá, rozkvetla (díky Verčo –
Ateliére Mechovko!), hýčkáme si
zahradu, pláž i naše zákazníky.
A jak proměnilo KC Beseda Vás?
To je dobrá otázka. Nevím, ale
myslím, že i já jsem ožila. Beseda je
pro mě živá voda. Magické místo,
které přitahuje dobré lidi.
Děkuji za rozhovor a přeji vše
dobré KC Beseda i celému jejímu
týmu, Zita Kazdová
ČERVENEC – SRPEN 2022
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AKTIVITY A KLUBY

Tým vědců se spolupracovníky
připravil projekt NAJDI.JE.
S jeho pomocí se mohou
zájemci stát občanskými vědci
a pomoci vědcům opravdovým.
Pokud vás tedy láká pozorování
světa kolem sebe, můžete se
prostřednictvím NAJDI.JE zapojit
do monitoringu a šíření informací
o nepůvodních a rychle se šířících
druzích živočichů a rostlin. Takto
se aktuálně shromažďují data
o škůdcích s pohádkovými jmény,
například Vrtule ořechová, Kněžice
mramorovaná a zeleninová nebo
Voskovka zavlečená…

T Ě L E S N Ě

Hradec Králové.

Rekondiční pobyt,
výlety a plány na léto

Jsme zpět ve zrekonstruované klubovně, jezdíme na
výlety, byli jsme na rekondici, aktivity se rozběhly.

B

ěhem dubna a května byla
naše činnost omezena – důsledek
přestěhování z klubovny do zasedačky
na úřadě. Vzhledem k přístupu
(schody apod.) docházelo na schůzky
minimálně členů.

Výlety měly úspěch

I přes tuto situaci jsme zorganizovali
dva jednodenní výlety autobusem,
a to do Kladna a Buštěhradu a potom
do Hradce Králové. Oba výlety byly
dostatečně obsazeny a měly úspěch.
Koncem května jsme pak vyjeli na
plánovaný rekondiční pobyt do
Janských Lázní.

Rekondiční pobyt
v Janských Lázních
„Pomůžete tak dokumentovat
jejich přítomnost a šíření
v místě, kde žijete nebo se
právě pohybujete. Přispějete
k pochopení mechanismu šíření
nepůvodních invazních druhů
a jejich vlivu na společenstva,
k ochraně biodiverzity, tvorbě
legislativy a řešení vážných
problémů spojených s invazními
druhy,“ píší autoři projektu.
Zaujalo vás to? Jak na to, se
dozvíte na NAJDIJE.CZ.
Zdroj: Výzkumný ústav
rostlinné výroby a Ekolist

V rámci pobytu byly zajištěny
ozdravné procedury (solná jeskyně,
masáže atd.). Počasí nám přálo,
a tak si každý mohl vybrat výlet
podle svých schopností. Vyjeli
jsme lanovkou na Černou horu,
došli na Kolínskou boudu, prošli
jsme stezku korunami stromů,
turistickým vláčkem jsme se podívali

Veteráni
v Janských Lázních.

na Pomezní boudy, prostě program
byl bohatý. Samotný náš hotel
Horský dvůr se nám líbil, ubytování
a stravování nemělo chybu.

Program v klubovně

Po návratu z pobytu jsme se již mohli
přestěhovat zpátky do naší klubovny
a tak jsme si již jenom srovnali
nábytek podle svého zvyku a umyly
v kuchyňce nádobí. Vzhledem
k tomu, že je již konec června, budou
se v klubovně konat v červenci
a srpnu pouze čtvrteční posezení.
Cvičení na židlích a eventuálně
přednášky pak začnou v pondělí 12.
září v 16 hodin. Věříme, že se naše
činnost rozběhne v plné síle.
Na závěr bych chtěla upozornit na
dvě akce v červenci: úterý 26. 7.
se koná tradiční výlet vlakem do
Zadní Třebáně. Odjezd je v 9:24 do
Řevnic, potom dále přes kopec do
Zadní Třebáně. Podrobnosti budou
uveřejněny na nástěnce u autobusu.
Další akce se koná již v úterý 12.
7. – odpolední výlet do Koloděj.
Odjezd busem č. 303 po 13. hodině.
Podrobnosti rovněž na nástěnce.
Úhrada pobytu ve Spáleném Poříčí
bude 8. srpna v pondělí, v klubovně
od 13 hodin.
za výbor STP Olga Paplhamová
Informace o rekonstrukci klubovny
najdete na str. 6.

Elektronická verze KZ: https://www.praha-klanovice.cz/ UZÁVĚRKA PRO PŘÍJEM PŘÍSPĚVKŮ DO DALŠÍHO ČÍSLA JE 15. SRPNA 2022.
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Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.
Jiří BEK
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za STAN

Dva červencové výlety
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JAK POMOCI PROTI
INVAZIVNÍM ŠKŮDCŮM

S V A Z

F O T O : S C H É M A P Ř E V Z A T O Z W E B U N A J D I J E . C Z ; V Ý L E T Y S T P : H . V.

Inormujeme

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Vážení spoluobčané, v době,
kdy píši tyto řádky, otevírá léto
svoji náruč, je čas dovolených
a odpočinku. Nicméně nesmyslná
válka na Ukrajině je již 4. měsíc
v plném proudu, lidé umírají
na obou stranách a konec
v nedohlednu. Važme si toho,
že v Klánovicích žijeme v míru
a můžeme se aktivně podílet
na zlepšení našeho životního
prostředí. Vážení, rád konstatuji,
že výstavba nového zázemí
Fotbalového klubu Klánovice
zdárně pokračuje. Byl mj. vyřešen
i problém s využíváním dešťové
vody, což samozřejmě přináší
finanční úspory spojené se
zaléváním trávníku hrací plochy.
Pokračujeme v rekonstrukci
komunikací v Klánovicích,
počínaje Krovovou. K radosti
a spokojenosti nás všech konstatuji,
že i společenský život v Klánovicích
si žije vlastním životem a doufejme,
že využívání Haly starosty Hanzala
pro zajištění očkování našich

spoluobčanů je již definitivně za
námi. Mějme radost, že se věci daří.
—
Veronika GOTTHARDT
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Hornopočernicko postrádá
jakoukoliv občanskou vybavenost.
Nachází se zde jedna restaurace,
žádné obchody či služby.
Struktura tohoto území vychází
z jeho historického využití,
jímž byly především zahrádky
s chatkami. Nyní se toto území
stává opět zajímavým z hlediska
nového územního plánu –
Metropolitního plánu. Především
pak území v katastru dnešních
Horních Počernic sousedící
s Klánovicemi, okolo cyklostezky.
Bude Metropolitní plán respektovat
klánovické referendum z roku
2014 i v situaci, kdy magistrát hlásí
prioritu rozšiřování nabídky bydlení
v Praze? Na jak dlouho? Nejlepším
řešením pro Klánovice i pro „velkou“
Prahu se jeví připojení tohoto území
do katastru Klánovic, společně se
změnou územního plánu. Klánovice

nepotřebují zvyšovat počet obyvatel,
ale nové území by mohlo přinést
možnost jiného užití než toho
obytného. V této oblasti by se dala
realizovat řada zajímavých projektů.
—
Pavel JAROŠ
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC

Je středa 15. 6., 23:30 a já sedám po
návratu od požáru lesní hrabanky
k počítači, abych splnil povinnost
i právo a stihnul za pár minut napsat
a poslat příspěvek. Ano, jako obvykle
to nechávám na poslední chvíli.
Jsem rád, že opět vyjela jednotka
v počtu 1+7 s oběma cisternami a že
se na kluky mohu spolehnout – po
pracovním dni, kdy by si mohli dát
pivo a užívat si rodiny. Na základě
pokynu operačního střediska
vstanou, běží do zbrojnice a jedou
pomáhat. Bez nároku na jakoukoliv
odměnu. Cestou probíhá upřesnění,
mám již představu, jak je požár velký,
kolik budu potřebovat cisteren, jak
bude přístupný atd. Jsme na místě,
rozsah 20 x 30 m, cca 40 m od cesty.
(Pokračování na straně 18.)
ČERVENEC – SRPEN 2022
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V E Ř E J N Ý P R O S TO R

INZERCE

Prodíráme se hustým porostem,
během několika minut hasíme,
informuji OPIS. Lokalizace.
Likvidace. Návrat na základnu.
Příprava techniky a jdeme domů.
Díky kluci, zabránili jsme škodám,
tak zase příště. A příspěvek
posílám do půlnoci.
—
Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Skandální! To, že na „Kavrisu“
nevyrostlo multifunkční hřiště pro
naše dospívající děti, s tím už se
většinou všichni smířili. Že proti
tomuto projektu použilo vedení
Klánovic nesouhlas souseda, který ani
v Klánovicích nebydlí, dobře. Ale že
vedení dopustí, aby se z tohoto místa
stala deponie, kam se začala svážet
odpadní zemina, recyklát a bůhví, co
ještě ze staveb, které zde provádějí
firmy, které si platíme z našich daní,
tak to je vrchol. Z klidného místa,
kam se chodily pást srnky, se stalo
rumiště bordelu. Je evidentní, že
současný stav nebyl konzultován se
sousedy, jako tomu bylo v případě
hřiště. A velké hlukové, prachové
a dopravní zatížení je ze strany vedení
obce bagatelizováno vyjádřením, že
hřiště by bylo otevřeno 7 dní v týdnu
a deponie jenom 5 dní. Což jsou
prý nesrovnatelné podmínky. To
si z okolních obyvatel dělá vedení
radnice srandu? Co dělají zelení
ve vedení obce?
—
Karel LOUCKÝ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

V posledních letech se nám tu
rozmohl takový jev: sociální sítě.
Jen v Klánovicích jich máme,
18
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pokračování ze strany 17

kromě „obyčejného“ facebooku,
několik. Nejdřív se zdálo, jako
u každé novinky, jaká je to prima
vymoženost. Jenže se ukazuje,
jak už to tak bývá, že to je dobrý
sluha, ale zlý pán. Zvlášť tam,
kde se jen trochu věnují věcem
veřejného zájmu, tedy buď
politice, nebo něčemu, co s ní
souvisí. Prakticky na každém
takovém fóru převažují osobní
reakce nad věcným přístupem
a diskuse jen málokdy směřuje
k nalezení shody. (Tímto
neduhem mnohem méně trpí
fóra moderovaná nebo ta,
která se zabývají tématy čistě
soukromými, jako jsou recepty,
zahrádky či kočky.) Za sebe
bych si tedy přál: míň sociálních
sítí v politice a víc vzájemného
respektu v nich. Asi jako když
spolu mluvíme „normálně“.
Jako v době, kdy ještě ty úžasné
internety a chytré mobily nebyly.
Není to tak dávno. Někdo si to
ještě pamatujeme.
—
Ferdinand POLÁK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Jules Verne napsal Dva roky
prázdnin. Vedení Klánovic
tvořené starostkou Starčevičovou
(Piráti/Čas na změnu),
místostarostou Bekem (STAN)
a radními Soukupem (STAN),
Gabrielem a Pavlem Jarošem
(oba HLAS Klánovic) si dalo
dokonce čtyři roky prázdnin.
Jak jinak nazvat období, kdy se
Klánovice neposunuly prakticky
nikam, resp. bychom našli
mnohem více posunů vzad než
dopředu. Jsou‑li největšími
úspěchy končící koalice nový
bankomat a přesázené kytičky
na Slavětínské, tak je to opravdu

málo. A když se k tomu přidá chaos
v dopravních projektech (modré
zóny, „školní ulice“ atd.), vyhnání
farmářských trhů,v vypuzení
dlouholetých provozovatelek
KC Beseda, personální čistky
úřadu, zpolitizování KZ…, tak
je to hodně smutné hodnocení.
Věřme, že následující dva měsíce
budou posledními prázdninami
této neúspěšné koalice a že po
zářijových volbách se Klánovice
ze současné agónie co
nejrychleji proberou.
—

VaŠi farmáři

13

již

každou sobotu
od března
do Vánoc
8 -12 hodin

Petr ŠAFRÁNEK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Protože již nebudu kandidovat
do našeho zastupitelstva, rád
bych se se všemi rozloučil. Děkuji
za výbornou spolupráci všem
kolegyním a kolegům zvoleným za
ODS. Z úřadu bych rád vyzdvihnul
práci paní Prokopové a Konášové
z ekonomického referátu, paní
Jandové pečující o web a místní
životní prostředí, a také paní
Janouškové. A v neposlední řadě
děkuji celé údržbě pod vedením
pana Husera za péči o veřejná
prostranství. Zvláštní poděkování
si zaslouží naši dobrovolní hasiči
pod velením Pavla Jaroše. Ten si
zaslouží i poděkování za vedení
jediné funkční Komise výstavby,
a to společně se všemi jejími členy.
Omlouvám se všem, kterým mohly
moje podněty jít na nervy. Já
neumím volební období promlčet
jako kolegyně Jágrová.
Přeji všem velmi pečlivý výběr
nového zastupitelstva v podzimních
volbách. Myslete na to, že široké
úsměvy a kytičky na Slavětínské
nestačí. Klánovice potřebují
mnohem víc.
—

let

s Vámi

trh
V aleji
ŠestajoVice
ulice tyrŠoVa
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… BEZ ŠANONU BOSS
… papíru
BEZ– toŠANONU
BOSS
Bez šanonů a bez stohů
je účetnictví 21. století.
Moderní
Bezjakým
šanonůusnadňujeme
a bez stohů papíru
– to jemalých
účetnictví
21. století. Moderní
způsob,
životy
živnostníků
i velkých
způsob,
jakým
usnadňujeme
životy malých
i velkých
podniků!
Vedení
účetnictví
a mzdová
agendaživnostníků
jsou jenom
zlomek
podniků! Vedení účetnictví a mzdová agenda jsou jen zlomek
našich našich
služeb.služeb.
A že moderní
neznamená
vždycky
se přesvědčíte
A že moderní
neznamená
vždycky
drahé,drahé,
o tom osetom
přesvědčíte
v ceníku.

Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice

bez
šanonu
boss

v ceníku. Máte zájem o nezávaznou nabídku?
Kontaktujte nás. Těšíme se na spolupráci!

Hledám spolehlivou, samostatnou pracovnici/
pracovníka na pravidelný úklid rodinného domu

Ceny od
19.990.000,-Kč

v Praze-Šestajovicích, v rozsahu 1x týdně na cca 8-10
hodin, v případě osvědčení možná výpomoc s domácími
pracemi. Požaduji: samostatnost, spolehlivost,
mobilitu, pečlivost. Nabízím: pravidelnost, plat
150-200,- Kč/1 hod. Kontakt: +420 724 355 355

ovice.cz

www.utrativodu-klan

30 let zkušeností
v realitách

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
REZER

V O VÁ N

O

PRODEJ – ŘRD s dispozicí 5+kk/G, podlahová plocha 120 m2, pozemek celkem
166 m2, ul. Na Nové silnici, P 9-H. Počernice

DOPRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
www.byty-klanovice.cz

PRONÁJEM – zcela
nový modulární dům
3+kk, podlahová plocha
63 m2, terasa 19 m2,
udržovaná zahrada,
pozemek 680 m2,
ul. Martinů, Šestajovice.

PRONAJATO
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cena 19.490.000,-Kč

Aktuálně hledám
Pozemek či dům k rekonstrukci pro klánovickou
rodinu se 4 dětmi, kteří by rádi zůstali v lokalitě.
Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.

PRODEJ – třípodlažní ŘRD 6+kk s garáží
a bazénem, podlahová plocha 220 m2, pozemek 362 m2, ul. Pod valem, P10-Štěrboholy

Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.
Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

PRODEJ –
6 bytů ve třech dvojdomech,
podlah. plocha 156 m2,
pozemky 422-541 m2,
ul. U pole, Šestajovice

K nastěhování v 09/2022
Ceny
od 15.990.000,-Kč

Telefon: +420 775 069 068
E-mail: klara.tumpachova@re-max.cz

Přidejte si můj kontakt do telefonu.
Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit.

ČERVENEC – SRPEN 2022
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POZVÁNKY

SPOLEČENSKÝ KLUB

Tradiční
2. koncert
v zahradě
KC Beseda

POŘÁDÁ SETKÁNÍ A JÍZDU HISTORICKÝCH VOZIDEL

DNE 16.ČERVENCE 2022 V 9:00

22
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ONDŘEJ
BRZOBOHATÝ
31.8. 19H

IV.ROČNÍK

V BESEDĚ

POZVÁNKY

doprovod
Matouš
Kobylka
(saxofon)
Při nepřízni počasí bude
koncert v kině. Kapacita
omezena, vstupenky online:
kcbeseda.eu

ČERVENEC – SRPEN 2022
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BESEDA
vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu

Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 1049, Praha 9 – Klánovice

červenec +
srpen 22

3/7 neděle KINO pro děti 16.00

MIMONI – Padouch přichází, režie: Kyle Balda, Brad Ableson

7/7 čtvrtek KINO 19.30

Řekni to psem, režie: Robert Sedláček

10/7 neděle

KINO pro děti 16.00

Rakeťák, režie: Angus MacLane

14/7 čtvrtek

KINO 19.30

Hádkovi, režie: Vojtěch Moravec

17/7 neděle

KINO pro děti 16.00

Kde je Anne Franková , režie: Ari Folman

21/7 čtvrtek

KINO 19.30

Jak obšťastnit ženu, režie: Renée Webster

24/7 neděle KONCERT 19.00

Tradiční KOČKA a host: JUMP!

28/7 čtvrtek KINO 19.30

Velká premiéra, režie: Miroslav Krobot

31/7 neděle

Luca, režie: Enrico Casarosa

KINO pro děti 16.00

4/8 čtvrtek KINO 19.30

Střídavka, režie: Petr Nikolaev

6/8 sobota KONCERT 19.30

Pocta Zuzaně Navarové: M. Burešová, M. Bihári, P. Bílková

7/8 neděle KINO pro děti 16.00

Pat a Mat: Kutilské trampoty, režie: Marek Beneš

11/8 čtvrtek KINO 19.30

Všechno, všude a najednou, režie: Dan Kwan, Daniel Scheinert

14/8 neděle KINO 16.00

Rodinný film: Andílci za školou, režie: Jan Lengyel

18/8 čtvrtek KINO 19.30

Jan Koller: Příběh obyčejného kluka, režie: Petr Větrovský

21/8 neděle DIVADLO 16.00

Malé divadlo Praha, Anna a Rostislav Novákovi: O Palečkovi

24/8 středa JAM SESSION 19.00

Hudebníci všech žánrů, spojme se!

25/8 čtvrtek KINO 19.30

Bullet train, režie: David Leitche

28/8 neděle DIVADLO pro děti 16.00

Divadlo na kárce: Kočička z kávové pěny – interaktivní inscenace
pro děti (věk 1–7 let), délka 30 minut + hernička po skončení

31/8 středa

KONCERT 19.00

Ondřej Brzobohatý (piano, zpěv) a Matouš Kobylka (sax)
28/8

31/8

