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Slovo starostky

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dnes Vás poprvé zdravím
v tomto úvodním slovu našeho
zpravodaje v roli starostky Klánovic.
Před nástupem do funkce jsem
počítala s tím, že to nebude snadná
úloha, což první měsíc práce
potvrdil. Na druhou stranu jsem
velice ráda, že v tom nejsem sama.
Podařilo se nám sestavit radu
městské části z pracovitých lidí,
kteří stejně jako já pro Klánovice
dýchají. Rada pracuje již od prvního
dne od svého zvolení. A není to
pouze o radních a zastupitelích.
Za uplynulé čtyři týdny jsem měla
mnoho příležitostí se setkat se
zástupci našich příspěvkových
organizací, zástupci spolků
a sdružení, ale i se starosty
sousedních obcí. V následujících
týdnech budu v těchto setkáních
pokračovat. Jsem naplněna
optimismem, že společně můžeme
pracovat na tom, aby Klánovice
byly i nadále pro nás všechny tím
nejlepším místem pro život.
V pracovních dnech mě můžete
zastihnout v kanceláři v přízemí
našeho úřadu, a také věřím, že
se budeme setkávat na různých
kulturních, společenských
a sportovních akcích, které naše
městská část bude v budoucnu
podporovat. První příležitost
budeme mít již 28. 11. v 18 hodin
u vánočního stromečku, který
rozsvítíme společně s dětmi z naší
základní školy.
Přeji Vám klidné prožití Adventu
a vše dobré do příštího roku.
Vaše starostka Alena Kolovrátková

Zprávy z rady
Rada Městské části Praha-Klánovice
se sešla v plné sestavě na svém prvním
jednání v pondělí 31. 10. 2022, pátý
pracovní den po svém zvolení. Jednak
řešila nutnou administrativu (např.
inventarizaci majetku nebo podpisové
vzory), především ale body, které budou
mít dopad na Klánovice:
• Jak již naši čtenáři vědí, v současné
době naše radniční noviny nemají
šéfredaktora. Rada schválila podmínky
výběrového řízení na obsazení této
důležité funkce.
• Samotný Klánovický zpravodaj
v běžném listopadovém termínu
nevyšel, což nemohla nově zvolená
rada ovlivnit. Rozhodla o vydání
mimořádného dvojčísla listopadprosinec, které právě držíte v ruce.
• A konečně, rada zřídila komisi výstavby
a územního rozvoje, která věcně a zčásti
i svými členy naváže na práci dosavadní
komise výstavby a jejíž činnost je pro
Klánovice velmi důležitá.
• Všechna rozhodnutí rady byla na tomto
jednání přijata jednomyslně. Rada bude
v zápisu ze svého jednání zveřejňovat
jmenovitě, jak který radní v dané věci
hlasoval.
V pondělí 21. listopadu rada, kromě
běžných provozních věcí:
• Souhlasila s volnem v mateřské
školce v pátek 23. 12., protože v ten
den přichází do školky jen velmi
málo dětí.
• Rozhodla o nákupu tabulek
orientačních domovních čísel podle
nejvýhodnější vybrané nabídky
v návaznosti na iniciativu předchozí

•

•

•

•

•

rady, pomoci občanům s jejich
pořízením.
Souhlasila s bezplatným využitím
tělocvičny Beseda pro klánovické
hasiče na dva večery.
Rozpočtovým opatřením poskytla
finanční podporu místnímu Svazu
tělesně postižených a předvánočním
akcím v Klánovicích.
Schválila dodatek ke smlouvě
o dodávce plynu a elektřiny
za nejlepších podmínek, které bylo
možné v současné době kvalifikovaně
odhadnout, a zároveň uložila
zástupci starosty Louckému připravit
koncepčnější řešení dodávek energií
od roku 2024.
Ustanovila výběrovou komisi
na výběr šéfredaktora Klánovického
zpravodaje, která se ještě týž den
ujala své práce.
Zřídila komisi pro dopravu, komisi
pro životní prostředí a sociální komisi.
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Co slibuje nová koalice občanům
Současnou radniční koalici utvořily
volební strany Klidné Klánovice 22
a Občanská demokratická strana.
Programová část koaliční smlouvy má
dvanáct bodů – oblastí, které koaliční
strany považují za nejdůležitější.
V nich budou usilovat zejména
o následující:
Rozpočet a financování: Budeme
prosazovat rozpočet bez zadlužování
a zapojíme občany do rozhodování
prostřednictvím participativního rozpočtu.
Dotace chceme využít přednostně
do rozvoje území.
Rozvoj území: Chceme zachovat
charakter a jednotný ráz Klánovic
současně s naplněním potřeb kvalitního
života. Zasadíme se o co nejrychlejší
realizaci nového objektu pro hasiče
a další složky integrovaného záchranného
systému a vypracování projektu na nové
centrum Klánovic včetně knihovny
a prostoru pro občanské aktivity.
Necháme zpracovat tzv. registrovanou
územní studii, která umožní samosprávě
mít silnější slovo v územním plánování
týkajícím se Klánovic.
Doprava: Zavedeme všestranná opatření
ke zklidnění dopravy, snížení hlukové
zátěže a řešení problémů s parkováním.
Budeme aktivně podporovat cyklodopravu.
Zasadíme se o zrychlení oprav
a rekonstrukcí ulic.
Životní prostředí: Budeme chránit
přírodní ráz Klánovic a plně respektovat
životní prostředí při všech projektech.
Podpoříme veřejnou a neautomobilovou

dopravu. Chceme spolupracovat
s vlastníky a správci Klánovického lesa
a zlepšit sběr odpadů. Do péče o životní
prostředí chceme zapojit co nejširší
klánovickou komunitu.
Školství: Průběžně budeme podporovat
školu i školku včetně potřebných investic
a snižování nákladů na energie. Velkou
pozornost budeme věnovat volnočasovým
aktivitám dětí.
Sociální politika: Zaměříme
se na dostupnost zdravotních
a sociálních služeb a na koordinaci
sociální péče. Podpoříme volnočasové
aktivity pro seniory.
Obecní majetek: Zhodnotíme jeho
stav a užívání, návazně na to připravíme
střednědobé plány jeho údržby a rozvoje.
Komunitní energetika a hospodaření
s energií: Budeme usilovat o přechod
na úsporné zdroje včetně modernizace
technického vybavení objektů
ve vlastnictví obce. Chceme využít
potenciál nových postupů v energetice
včetně podpory soukromých projektů
přínosných pro Klánovice.
Sport a zdravý pohyb: Podpoříme
rozvoj sportovišť včetně dlouhodobých
plánů investic a údržby stávajících
zařízení. Vybudujeme multifunkční
hřiště. Podpoříme místní sportovní oddíly
a sportovní akce pro veřejnost.
Kultura: Trvale budeme podporovat
KC Beseda a místní knihovnu. Vypíšeme
grantové programy pro místní akce.
Úřad městské části: Budeme usilovat
o maximální profesionalizaci úřadu

Slovo šéfredaktora
Toto je velmi zvláštní slovo
šéfredaktora, protože je nepíše
šéfredaktor. A bylo napsáno hlavně
proto, abych čtenářům vysvětlil
vynechání jednoho čísla KZ. Ale
život má některá nepřekročitelná
pravidla a totéž platí i pro vydávání
tisku. Aby mohlo listopadové číslo
vyjít v řádném termínu, musel
by celý jeho obsah jít do tiskárny
21. října ráno. Nová rada byla
zvolena na ustavujícím jednání
zastupitelstva téhož dne večer.
A stroj času nemáme.
Na místo šéfredaktora vypsala
Rada MČ výběrové řízení. Do vydání
tohoto čísla ještě nebylo uzavřeno.
Přesto věřím, že příští číslo už Vám
připraví nový šéfredaktor. Přeji
Vám krásný adventní čas, klidné
a radostné Vánoce a do nového roku
jen všechno dobré.
Karel Loucký
včetně jeho digitalizace a transparentního
hospodaření s majetkem. Samozřejmostí je
otevřenost a vstřícný přístup k občanům.
Komunikace s veřejností: Systém
informací mezi radnicí a občany si
představujeme jako oboustranný
a transparentní, včetně podrobnějších
informací o práci rady a úřadu. Řešení
významnějších problémů chceme vždy
veřejně konzultovat s občany.
Úplný text koaliční smlouvy je zveřejněn
na webu městské části, v sekci Úřad
a samospráva, Ostatní.

Co jsme dělali ve Svazu tělesně postižených
Během posledních dvou měsíců
jsme se konečně zaběhli po návratu
do své klubovny a nastala pravidelná
činnost, tj. cvičení, schůze výboru atd.
Během října jsme absolvovali poslední
jednodenní autobusový výlet, a to
do Jičína a pak Hostinného. Výlet se nám
povedl, počasí nám přálo, dopoledne
jsme v klidu prošli Jičín – dokonce
někteří došli až na Valdštejnovu lipovou
alej – dalo se pěkně posedět v teple
na náměstí a pak v poledne jsme
popojeli do Hostinného. V místním
klášteře jsme navštívili galerii antického
umění, což můžeme doporučit dalším

zájemcům. Kdo měl zájem, prošel si
i místní muzeum a prohlídku města
jsme zakončili zhlédnutím místního
náměstí a hlavně radnice, což je
opravdu rarita. Počasí nám vydrželo
celý den, do lijáku jsme vjeli až skoro
za Jičínem.
V polovině listopadu jsme jeden
čtvrtek využili k promítání fotografií
z uvedeného výletu, aby i ostatní
věděli, kde jsme byli, a pak následoval
film „ Jasmíniny slzy“. Po dlouhé
době se náš klub zcela zaplnil, a tak
doufáme, že se sejdeme v plné síle
i při dalších programech.

Na leden máme přichystanou přednášku
dr. M. Hornišové o její misi v Indii
v rámci akce „Lékaři bez hranic“.
Koncem listopadu máme „Adventní
posezení“ v místní hotelové škole,
pozvánku každý obdrží domů.
Chystáme se rovněž ještě před Vánocemi
navštívit Pražský hrad, využít slevy pro
seniory nad 70 let zdarma.
Na závěr bychom chtěli popřát všem
členům klidné a pohodové Vánoce,
hlavně zdraví do nového roku a těšíme se
na bohatou účast při všech našich akcích.
Olga Paplhamová,
výbor místní organizace STP
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Rozhovor
Zorka Starčevičová: Starostka je tu pro obec a její občany
Bývalá starostka Zorka Starčevičová za svůj největší úspěch ve svém čtyřletém působení na radnici považuje zastavení
projektu „klánovické spojky“, zlepšení údržby zeleně a také zvládnutí covidové krize v rámci obce. Jako velkou výzvu pro
Klánovice vidí Starčevičová boj o financování obecních projektů z prostředků pražského magistrátu.
Co pro vás bylo největším
překvapením, největším šokem
na počátku vašeho působení ve funkci
starostky Klánovic?
Šokem asi nic. Největším
překvapením bylo to, že přes moji
veškerou snahu skupina, která mě
nechtěla za starostku, se mnou
odmítne spolupracovat. A že se
nepodaří zakopat tu pomyslnou
válečnou sekeru. Prostě se to
nepovedlo a bylo to celou dobu něco
hrozně těžkého. Přeji proto novému
vedení radnice, aby jim se to podařilo.
Ale není to něco, co by měla v rukou
vládnoucí koalice, je to hodně v moci
i opozice. I když se koalice bude snažit
sebevíc, nemá bez snahy opozice
šanci. A platí to i naopak.
Co bylo nejtěžší na starostování z čistě
pracovního hlediska? To obrovské
množství papírování?

Hned na začátku jsem musela
překonat nepříliš vstřícnou atmosféru
a předsudky, které tehdy vůči mně
na úřadu městské části panovaly.
To se ale relativně brzy podařilo.
Byli tam ale i lidé, kteří se mnou
nechtěli spolupracovat. Někteří byli
i překvapivě nekompetentní. Z toho
jsem byla docela v šoku a nepočítala
jsem s tím. Nemohla jsem se
spolehnout na to, že úřad městské
části funguje tak, jak má.
Je fungování úřadu městské části, jako
jsou Klánovice, tak složité?
Ne, to si nemyslím. Vždy je kam
zavolat, je kde si zjistit informace nebo
požádat o pomoc.
Klánovice mají malý rozpočet,
který stačí téměř jen na běžnou
údržbu. Jsou proto závislé na tom, co
dostanou z celopražského rozpočtu.

Podařilo se nám získat v minulých
letech od magistrátu dost peněz
na rozvoj Klánovic?
Všechny peníze jsem musela tvrdě,
velmi tvrdě vybojovat. Argument, že
jsem starostka za v Praze vládnoucí
koalici, moc nefungoval. Naopak
byli ke mně, pod heslem „všem
musíme měřit stejným metrem“,
velice tvrdí. Musela jsem jít do střetů,
tvrdě argumentovat výpočty a fakty,
abych získala nějaké finance. Jako
například ty, které šly na dostavbu
fotbalového areálu. Když jsem s tím
prvně přišla na magistrát, tak se mě
tam ptali: A jakou ligu to Klánovice
hrají, když tam chtějí mít takovou věc
za tolik peněz? Bylo to dost šílené.
Ale nakonec se podařilo dostat
dost peněz, například z programů
na ochranu klimatu.
A je něco, na co se vám peníze
od magistrátu hlavního města Prahy
získat nepodařilo?
Chtěla jsem novou budovu knihovny
a komunitního centra. To, že se na ni
nepodařilo získat finance, mě mrzí.
Takže každý starosta Klánovic se musí
připravit na to, že o „peníze z Prahy“ je
tvrdý boj?
Je to tvrdý boj, není to jednoduché.
Ale od doby, kdy se vytvořil svaz malých
městských částí Prahy, je to přece jen
trochu lepší a náš hlas je přece jen víc
slyšet. To je klíčová vyjednávací skupina.
Ale celý ten systém není spravedlivý.
Pokud opravdu tvrdě nebojujete, tak ty
peníze prostě nemáte. Teď to se vším, co
se teď kolem nás děje, bude ještě horší.
Co s vašimi plány jako starostky
udělaly dva roky covidu?
Určitě mnoho věcí zpomalil, mnoho
se nepodařilo uskutečnit. Ale i v rámci
covidu se nám myslím podařilo vytěžit
maximum. Doma sice nikdo není
prorokem, ale chodili k nám z jiných
městských částí a gratulovali nám k tomu,
co se nám tu povedlo, například očkovací
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budova školy a to, že tam děti jsou
fakticky i ve sklepě. To je potřeba podle
mě vyřešit. Myslím si, že prostor u KC
Beseda by se dal spojit s knihovnou
a komunitním centrem. Celý okolní
prostor by dostal novou funkci. A také
bychom tím nebyli závislí na finančně
velmi náročné výstavbě centra
integrovaného záchranného systému,
které podle mě v příštích čtyřech
letech hotové nebude. Je ale potřeba
udělat architektonické studie a nechat
na občanech, aby si vybrali, co a kde
budou chtít.
A co už roky diskutovaný problém
parkování u nádraží?
Já si myslím, že problémem je doprava
celkově. Pokud jde o parkování, já jiné
řešení, než smíšené zóny, nevidím.
Problém ale není jen parkování, ale
intenzita dopravy jako taková. Udělali
jsme měření na Slavětínské ulici
a ukázalo se, že už dnes je za hranicí
hlukových limitů. V tuto chvíli proto
podle mě není možné, aby do Klánovic
jezdilo ještě víc aut. Což by se v případě
parkovacího domu na újezdské straně
nádraží stalo.
centrum. V rámci boje proti covidu
jsme dostali z magistrátu peníze, které
jsme použili na zlevnění nájmů a díky
refundaci z magistrátu jsme se mohli
pustit do různých oprav. Psychicky byla
ale doba covidu velmi obtížná, udávalo se,
byla tu nevraživost mezi lidmi.

Běchovice, na který ale zatím nejsou
přiděleny peníze.

Když se ohlédnete zpátky, co z těch čtyř
let považujete za svůj největší úspěch?
Nově postavený areál na klánovickém
fotbalovém hřišti?
Určitě (stopku pro, pozn. red.)
„klánovickou spojku“. Nebylo to
jednoduché prosadit ani v radě městské
části.

Pokud byste věděla, co vás čeká, šla
byste do starostování znovu?
Určitě. Protože ta práce přináší
strašně moc hezkých věcí. Ale určitě
bych si méně pouštěla k tělu ty špatné
věci spojené s opozicí a skutečně
ošklivou atmosférou.

A kromě zastavení plánů na výstavbu
klánovické spojky?
To, co se podařilo v oblasti obecní
zeleně, kde nám povedlo získat hodně
peněz a kde se situace myslím výrazně
zlepšila. Podařilo se nám zachránit stromy
v ulici K Rukavičkárně a na Slavětínské
se podařilo prodloužit životnost většiny
stromořadí. A v případě nutného kácení
hned nahrazovat staré stromy novými.
Je tu i cesta do lesa směrem k Úvalům. Je
vyprojektovaná Všestarská s cyklotrasou
do lesa, kde by ale podle mě neměl být
asfalt. Připraven je i projekt Nové Dvory-

Fotbalový areál počítáte také mezi
úspěchy?
Ano – to, co se tam podařilo postavit,
je pěkné.

Nejúkorněji za ty čtyři roky cítíte jaký
střet s opozicí?
Ten, který se týkal původně
uvažovaného hřiště na Kavrisu, který
byl podle mě prostě neuskutečnitelný
a narážel i na odpor lidí v sousedství.
Nehledě na to, že pro mnoho klánovických
občanů to stále bylo místo, kde by měl stát
domov seniorů. Jsem spokojená s tím, co
místo původního projektu nakonec vzniklo
a jak to dnes funguje.
Co byste byla ráda vy, kdyby nová
koalice z vašich plánů dotáhla?
Jeden z největších problémů je stará

Takže problém není, že auta nemají
kde parkovat, ale že jich do Klánovic
tolik jezdí?
Ano, přesně tak.
Co byste nové starostce po svých
čtyřech letech ve funkci poradila?
Myslím, že by měla mít stále
na paměti, že být starostkou je poslání.
A že na prvním místě jsou vždy
Klánovice a její občané a ne to, co je pro
starostu jednodušší. Já jsem se o to vždy
snažila a vždycky mě zajímaly problémy
i těch nejposlednějších občanů. Měla by
si uvědomit, že ona je tu pro obec, a ne
obec pro ni. To si myslím, že je důležité,
aby si starosta stále uvědomoval.
V Klánovicích totiž žije strašně moc
lidí, kteří pomoc potřebují a je jim
možno pomoci.
A je dobře, že v čele Klánovic je opět
žena?
Je to dobře. I proto, že si myslím,
že ženy zvládnou daleko víc než muži.
Proto by bylo dobré, aby ve vedení naší
obce bylo co nejvíce žen.
Ptal se Luboš Palata.
Autor je EU editorem Deníku
Foto: archiv Zorky Starčevičové
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Rozhovor
Alena Kolovrátková: Chceme do Klánovic vrátit klid a spolupráci
Hlavním cílem nové koalice je podle nové starostky regulace výstavby, zklidnění dopravy a příprava nového centra Klánovic.
A vytvoření nové politické kultury, která vrátí do komunální politiky klid.
Jak člověka napadne, že by se mohl stát
starostkou Klánovic?
Ono to spíš vyplynulo ze situace.
Před více než dvěma lety jsme dali
společně partu lidí, s kterou jsme chtěli
něco udělat pro Klánovice. A rozhodli
jsme se, že do komunálních voleb
postavíme kandidátku nestraníků.
Vzhledem k tomu, že jsem v té době
už byla členkou zastupitelstva, což lze
považovat za jistou zkušenost s místní
politikou, jsem se nabídla, že se do čela
kandidátky postavím.
A co vám na to řekli doma, když jste to
manželovi oznámila?
Doma mám obrovskou podporu, takže
nekladli odpor. Manžel Martin mě ve všem
podporuje a dávalo mu to smysl, protože
ví, že nad rámec své práce jsem se snažila
dělat spoustu dalších aktivit v obci.
Pokud se ale nepletu, vy jste v minulých
volbách kandidovala na kandidátce
za Občanskou demokratickou stranu
(ODS)?
Ano, byla jsem na jejich kandidátce
jako nestraník.
Proč jste teď nekandidovala znovu
za ODS, ale za jinou kandidátku?
Kandidatura za ODS před
čtyřmi lety vznikla tak, že jsem
byla oslovena tehdejším starostou
Ferdinandem Polákem. Já jsem do té
doby klánovickou místní politiku
příliš nesledovala, ale výsledky
práce tehdejší koalice se mi líbily.
Postavila se tehdy i přístavba školy
a školky. Měla jsem v té době malé
děti a nabídku být na kandidátce
jsem přijala bez jakýchkoli ambicí.
Brala jsem to jen jako symbolické
vyjádření podpory. Na kandidátce
jsem byla někde na šestém místě. ODS
v té době měla dva zastupitele. Proto
jsem ani moc nepočítala s tím, že se
do zastupitelstva dostanu.
Ale dostala jste se?
Ano, protože ODS před těmi více než
čtyřmi roky získala šest mandátů a já

se dostala do zastupitelstva. Přestože to
v zastupitelstvu nebylo vždy příjemné,
protože jsme byli v opozici, tak mě
přesto ta práce nadchla.
To ale pořád nevysvětluje to
nekandidování za ODS. Jak to tedy
bylo?
Já jsem vnímala, že v klánovické
„politice“ chybí nějaká občanská
iniciativa. Nestraníci, kteří by
řešili běžné starosti lidí. A proto
jsem chtěla kandidovat za nějaké
nestranické uskupení.
Část z vaší kandidátky se ale už
do klánovické politiky zapsala,
v minulých volbách ale tito lidé
nekandidovali. Jak se vám je
podařilo přesvědčit, aby to toho šli

na kandidátce v čele s vámi?
Máme pravdu v tom, že mnoho lidí
nás vnímá jako nějaké Spolu II. Ale
tak to není. Naše uskupení nestojí
na základech bývalého Spolu pro
Klánovice. Kandidátku jsem sestavovala
s lidmi, které znám, důvěřuji jim, vím,
co tady udělali. A požádali jsme je, zda
by nás nepodpořili a přidali se k nám.
No a podpořili nás a přidali se k nám
a jsem za to moc ráda.
Dobrá, ale když tedy říkáte, že nejste
nová verze Spolu pro Klánovice, v čem
se lišíte?
Určitě právě kandidátkou. My jsme
prostě chtěli kandidátku postavit
na nových tvářích a nových myšlenkách.
Pokud se podíváte na obsazení prvních
pěti míst na kandidátce, tak ze Spolu tam
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zůstal jeden člověk, Klára Svobodová. Jana
Martinová se dostala do zastupitelstva, ale
to proto, že přestože byla na kandidátce
až na osmém místě, díky preferenčním
hlasům „přeskočila“ mezi naše zvolené
zastupitele.
Pokud vás budeme brát jako zcela
nové uskupení, tak jste zvítězili hned
na první pokus, což je obdivuhodné.
Jak se vám to povedlo?
Naše uskupení jsme dali dohromady
už dva roky před volbami. Za ty dva roky
se nám podařilo udělat velký kus práce,
který ale byl vidět až před volbami.
Snažili jsme se vytvořit program, který
by klánovickým občanům nabídl reálné
věci. Také se nám podařilo vytvořit
výbornou partu a mnohokrát jsem si
říkala, že i kdyby nám to ve volbách
nevyšlo, byla jsem ráda, že jsem s těmi
lidmi byla. Že jsou to lidé, o kterých vím,
že se na ně mohu spolehnout.
A co je vaším hlavním cílem
v klánovické místní politice?
My vnímáme, že Klánovice
a klánovická politika se potřebují
zklidnit a ubrat na občasné vyhrocenosti
politických nálad. Proto jsme se snažili
vést kampaň hlavně pozitivním směrem.
A to myslím oslovilo spoustu lidí.
Skončily volby a vy jste zase zpět
ve spojenectví s ODS. Jak si tohle mají
občané vysvětlit? Nejste náhodou
i takové „béčko ODS“?
Nejsme ničí béčko, nebo céčko. Já
jsem po volbách oslovila zástupce
všech uskupení, která se dostala
do zastupitelstva. A se všemi jsem
se i já osobně opravdu setkala. Naše
představa byla vytvořit nějakou silnější
koalici, jež bude mít jasnou většinu
v zastupitelstvu. Ale dopadlo to, jak
to dopadlo. Tedy tak, že máme koalici
s ODS a většinu jen jednoho hlasu.
To je dost riskantní a náročné?
Já věřím a vyplývá mi to i z toho, jak se
potkávám se zástupci dalších stran, že
to ty další čtyři roky nebude už koalice
proti opozici a obráceně. Ale že najdeme
místy i společnou cestu.
A uvědomujete si, že by to bylo
po dvaceti pěti letech asi poprvé?
Ano, ale zkoušet se to musí pořád.
Budeme mít dva místostarosty, oba
z ODS. Kde na to Klánovice vezmou?
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Na rozpočtu se to neprojeví. Pouze
se jedna odměna místostarosty rozdělí
mezi oba pány. A pro Klánovice to bude
vzhledem k jejich kvalitám výhoda.
Co chcete za ty příští čtyři roky
dokázat a co by tady v Klánovicích
mělo po vás zůstat?
Čtyři roky jsou hrozně krátká doba
a my se budeme snažit lidi přesvědčit,
že to děláme dobře, abychom toho
času měli víc než ony čtyři roky. Pokud
chcete něco vybudovat, tak příprava
a realizace projektů přesahuje několik
volebních období. Například projekt
vybudování zázemí fotbalového hřiště
začal už za starosty Ferdinanda Poláka.
Další čtyři roky na tom pracovala
koalice Zorky Starčevičové. A skutečně
kolaudovat to budeme až my. Proto je
třeba tady nastavit takovou politickou
kulturu, aby Klánovice mohly mít
jasnou, dlouhodobou vizi. Abychom
mohli postupně posouvat Klánovice
dál bez ohledu na to, kdo právě vládne
na radnici.
A co je z vašeho pohledu tou
dlouhodobou vizí?
Nejdůležitější z mého pohledu
je regulace výstavby v Klánovicích
a zklidnění dopravy.
Je v té vizi i něco hmotného, na co si
půjde za pár let takříkajíc sáhnout?
Určitě chceme rozjet projekt
integrovaného záchranného systému

a projekt centra Klánovic, které by
mělo být v prostoru současné hasičské
stanice. Měla by tam být nová knihovna,
společenské prostory komunitního
centra, kde by mohla probíhat různá
setkání, například seniorů.
Klánovice mají samy o sobě malý
rozpočet a pro rozvojové projekty
potřebují peníze u magistrátu. Budete
mít k nim díky koalici s ODS blíž?
Myslím si, že to výhoda bude. V dnešní
době se o peníze bude ale bojovat ještě
obtížněji než dříve. Proto musíme
pracovat i na jiných zdrojích, včetně
evropských fondů.
Byla jste v minulých čtyřech letech
v opozici. Co byste přesto na práci
bývalé radnice ocenila?
Minulé čtyři roky nebyly pro
nikoho jednoduché. Brzy přišel covid
a následně dopady ruské agrese proti
Ukrajině. Myslím si, že se s tím radnice
vyrovnala velmi dobře.
Co byste vzkázala vaší předchůdkyni
Zorce Starčevičové?
Já jsem to už udělala osobně, ale ráda
zopakuji, že jí děkuji za práci, kterou pro
Klánovice udělala, držím jí palce v její
budoucí práci a těším se, že se budeme
i nadále potkávat na jednání zastupitelstva.
Ptal se Luboš Palata.
Autor je EU editorem Deníku.
Foto: archiv Aleny Kolovrátkové
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Ohlédnutí

Jaké byly zimy v letovisku Klánovice
Klánovice v době mezi světovými
válkami jsou proslulé především letní
rekreací, ať šlo o koupání a slunění
v lázeňské plovárně architekta Utěšila,
tenis mezi borovicemi v Lawn Tennis
Clubu, hru na golfovém hřišti nebo jen
procházky po pěšinách v hlubokém
lese. Během léta praskaly klánovické
zahradní restaurace ve švech a bylo
slyšet hlasitý smích a veselou hudbu
k tanci. Příkladem může být restaurace
u Patočků, dnešní budova pošty
a přilehlý dvůr s obchodem, která
během letní sezóny podávala v neděli
tři stovky rezervovaných obědů. Když
léto pominulo, veškeré zmiňované
slasti pomalu končily, až zmizely. Jaká
tedy byla v Klánovicích zima? K tomu
se můžeme vrátit ještě o pár let nazpět,
do začátku dvacátého století.
Domy a vily zde vznikaly především
za účelem letního pobytu. Klánovice
umlkly do zimního spánku, až na život
místních usedlíků. Z reklamního článku
z roku 1903 se dozvíme o pozvání
na zimní zábavu a vepřové hody
s vojenským orchestrem do hotelu
U Sokola. Jednalo se o restauraci se
zahradním dvorem, jedenácti pokoji
pro ubytování a velkým tanečním
sálem. Později tento areál známe jako
filmovou školu a dnes na jeho místě
stojí bytová rezidence na rohu ulice
Slavětínská a Ke Kostelíčku. Zajímavostí
je, že v ten den měly na nádraží čekat
povozy na cestující každého vlaku, kteří
chtěli dorazit na slavnost. Zároveň stojí
za zmínku rybník založený v prvních
letech Klánovic hned v sousedství
hotelu, na kterém pak byl vybudován
lázeňský penzion a obchody, které
dnes známe pod jménem Bazar.
Na něm, jak můžeme vědět ze starých
fotografií, byla v zimě zužitkovaná lední
plocha pro bruslení. Bruslit se však
mohlo i na zamrzlé vodě na okraji lesů

a na zamrzlých lesních tůních.
Když v Klánovicích napadá sníh, vybaví
se nám kopec u Přímského náměstí,
kam mnoho z nás míří sáňkovat s dětmi.
Tomu tak ale nebylo vždycky. Tento kopec
byl vytvořen až během druhé poloviny
minulého století. Dříve se tam rozkládala
rovina využívaná jako pole nebo louky. Co
to tedy vlastně je? Jedná se o nevyužitý
stavební materiál a suť zasypanou
zeminou, přesunutou po vytvoření
v té době nové ulice od areálu lázní až
k fotbalovému hřišti, která je dnes známá
jako Šlechtitelská. Kam se ale chodívalo
sjíždět kopec v zimě dřív? Od pamětníků
můžeme zjistit, že do lesa směrem
k Novým Dvorům, kde se díky převýšením
terénu daly užívat zimní radovánky.

Za pozornost stojí i nabízené “sáňkování
a kluziště” v reklamním letáku Rudolfa
Utěšila do jeho velkolepého lázeňského
podniku na severu Klánovic. Dle mé
znalosti v okolí je možné takto využít jen
jedno místo a pravděpodobně se jedná
o velký vypuštěný bazén na zimu, kde
to bylo nejspíš možné. Mohlo to
znamenat i reklamní tahák pro
případné návštěvníky.
Připomeňme si, že vytápění budov
a místností bylo na jiné úrovni, než je
tomu dnes. To je důležité pro pochopení
problému domů, které ještě stále
nebyly svou stavbou přizpůsobené pro
návštěvníky v zimních mrazech. Jen místní
restaurace byly na to připraveny určitě.
Host se mohl zahřát stále běžnějším
plynovým topením, nejlépe na tom byly
moderní restaurace pana Utěšila v areálu
lázní. Když se na začátku 30. let plánovala
nová budova školy od Dr. Ing. Honicha,
již se myslelo i na moderní topení.
V textu k 15. výročí osamostatnění obce
z 14. března 1935 se dozvíme, že budova
je opatřena “ústředním vytápěním parou
o nízkém tlaku a je samočinně odvětrávaná

soustavou vzdušných kanálků ve zdivu,
zabezpečujícím v zimní době, podle potřeby,
výměnu vzduchu v učebnách až dvakrát
za hodinu.”
Nově postavená budova byla
z tehdejšího pohledu vysoce moderní
budova jak po stránce vzhledové, tak
i technické a hygienické. Budova měla
mít původně rovnou střechu a byla by
tak čistě funkcionalistickou stavbou,
ale při schválení stavebního návrhu
zastupitelstvem bylo rozhodnuto
o přidání valbové střechy.
Posledním slovem můžeme říct,
že zima v Klánovicích byla poklidná
stejně jako období Vánoc, které se
pomalu blíží i nám. Přeji Klánovicím
letos příjemnou zimu, trochu sněhu
na kopci u “Přímáku”, ať máme zimu
o něco radostnější a plnou hezkých
vzpomínek, které můžeme předat
dalším generacím.
Josef Vokoun
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Z městské části
Vážení spoluobčané,
i nadále budeme ve Zpravodaji
poskytovat přiměřený prostor pro
všechny zastupitele. Dnes začínáme
představením jejich tváří – někdo je
skutečně tváří novou, někdo je jen
v nové roli. Portréty jsou seřazeny
abecedně podle příjmení a také

bez rozlišení, kdo za jakou stranu
kandidoval. Protože všichni jsme
stejně slíbili na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budeme vykonávat
svědomitě a v zájmu městské části
a jejich občanů. Takže tou hlavní
příslušností nás všech zastupitelů
jsou – Klánovice.

Július Bielik

Jan Coufal

Pavla Fischerová

Veronika Gotthardt

Pavel Jaroš

Slavomír Jaroš

Alena Kolovrátková

Karel Loucký

Goran Maiello

Jana Martinová

Ivan Pavlíček

Ferdinand Polák

Martin Půlpán

Zorka Starčevičová

Klára Svobodová

Advent.
Čas radostného
očekávání světla
Venku se setmělo, v lepším
případě prší, občas sněží.
Teploty padají k nule, ale ještě
to není na lyžování. Mnozí z nás
zažívají v práci ty úplně nejtvrdší
dny. Někteří proto, že se jejich
pracovní temno prodejem
vánočních dárků zněkolikanásobí.
Jiní musí připravit roční
uzávěrky, či si napracovat to, co
by udělali ve dnech vánočních
svátků. Ubývá slunce, ubývá
světla, tepla, vše se noří do stále
delší temnoty.
Přesto je čas adventu čas
očekávání, který v sobě má radost.
Radost zrození. Obratu, kdy síly
světla a dobra neprohrají, ale zase
začnou nad temnotou vítězit. Je to
pro nás křesťany obdobím čekání
na svátek zrození Ježíše Krista.
Vítězství světla.
Advent je dobou naděje, očekávání
a rozjímání. A dobročinnosti, což
je v naší tak bohaté obci věc hodná
připomenutí. Protože slovy básníka
Chalíla Džibrána „máš to, co dáš,
všechno ostatní zmizí“. Zastavit bych
se tu chtěl u slov bývalé starostky
Zorky Starčevičové, která připomíná,
že i uprostřed naší bohaté obce
žijí potřební lidé. Lidé potřebující
naši pomoc. A ta není rozhodně jen
úkolem naší radnice.
V tom adventním rozjímání
bychom se mohli zamyslet jako
obec, jako komunita i nad tím, zda
si nevzít patronát, dlouhodobý
závazek pomoci, nad nějakou malou
částí tak těžce zkoušené a za nás
všechny bojující Ukrajiny. Byl jsem
v létě v „ukrajinských Klánovicích“,
v boji poničeném kyjevském
předměstí Buča na okraji Kyjeva.
V rámci adventního rozjímání vás
prosím o zamyšlení, jak pomoci
třeba právě tam. Jak pomoci
tamním lidem k teplu a světlu
uprostřed tmy. Tmy, zimy a války.
Luboš Palata
Autor je EU editorem Deníku
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Z úřadu městské části
Opravy na Slavětínské
Vlastníte psa? Pak pro vás budou
tyto informace mimořádně
důležité
Dovolujeme si informovat občany,
kteří se přihlásili k místnímu poplatku
ze psů, o novém způsobu zasílání
plateb od 1. ledna 2023. Z důvodu
instalace nového softwaru již nebude možné platit místní poplatek ze
psů od 1. ledna 2023 pod stávajícím variabilním symbolem „1341 a číslem popisným“. Nový variabilní symbol bude
každému poplatníkovi zaslán emailem v průběhu ledna 2023 (pokud
při přihlášení psa uvedl e-mailové
spojení). Poplatníky, kteří při přihlášení e-mailový kontakt neuvedli,
žádáme, aby svoji e-mailovou adresu
zaslali na referát místních poplatků
paní Aleně Janouškové,
janouskova@praha-klanovice.cz
a v e-mailu uvedli též číslo popisné
rodinného nebo bytového domu.
Místní poplatek ze psů pro rok 2023
je nutné platit již novým způsobem zasílání plateb. Prosíme proto
poplatníky, kteří mají zavedenou
platbu formou trvalého příkazu,
aby si platbu ohlídali a provedli ji až
se změněným variabilním symbolem. Poplatníci, kteří nepreferují
elektronickou komunikaci, získají
informaci o přiděleném variabilním
symbolu osobně nebo telefonickým
dotazem od 7. 12. 2022 na referátu
místních poplatků, tel.: 281 960 216,
734 570 989.
Nové koše
V ulicích
se objevilo
několik
nových odpadkových
košů. Tam,
kde je
zvýšený
výskyt
kuřáků,
jsme koše
nechali
osadit
krytem, který umožňuje „típání“
nedopalků. Máte tip, kde ještě koš
chybí? Pište na tajemnik@prahaklanovice.cz.

Požádali jsme správce ulice Slavětínská
– městskou společnost Technická správa
komunikací Praha – o několik změn
na této komunikaci, pro nás tak důležité.
Předně došlo k plošným opravám
míst, kde vznikaly nepříjemné výmoly.
Takto byla opravena například místa
okolo zastávky Bazar nebo u Besedy.
Druhou novinkou jsou montované
ostrůvky na přechodech na křižovatkách
s Axmanovou a s Kuchařskou. Smyslem
ostrůvků je jednak zvýšit pocit bezpečí
chodců při přecházení, jednak snížit
rychlost tudy jedoucích vozidel. Ostrůvky
v této podobě jsou testem toho, jestli dané
řešení funguje a jestli by mělo být součástí
stavebních úprav při kompletní přestavbě
Slavětínské. A konečně došlo k úpravě
rizikového výjezdu od nádraží směrem
na nájezd přes trať (do směru na Újezd

Oprava Krovovy, Voňkovy
a Kunčické
Kompletní rekonstrukce Kunčické a
částí Krovovy a Voňkovy, které výrazným
způsobem zlepší kvalitu veřejného
prostoru, jsou ve své druhé polovině.
Hotová je severní část opravovaného
úseku Voňkovy, v Kunčické vše směřuje
k uzavření povrchů a zakončení prací,
v jižní části Voňkovy je dokončována
kanalizace. Až přijde definitivně zima,
dojde k přerušení prací, aby na jaře
proběhla rekonstrukce Krovovy ulice.

nad Lesy). Běžná vozidla zde neměla
problém, ale autobusy MHD kvůli příliš
ostrému úhlu zatáčky musely buď vybočit
do protisměru nebo zadním kolem přejet
přes obrubník a zelený pás. Nově je toto
místo bezpečnější. Děkujeme Praze za tyto
dílčí změny a těšíme se na kompletní
rekonstrukci Slavětínské, která by mohla
proběhnout v souvislosti s rekonstrukcí
dešťové kanalizace.

V březnu 2023 by měla být celá akce
zakončena. Významný podíl na
zpoždění opravy Kunčické měla
koordinace prací s firmou Cetin.
S tou jsme domluvili nad rámec
původního projektu instalaci chráničky
optického kabelu pro vysokorychlostní
internet. Bohužel to bylo „papírově“
komplikovanější, než jsme čekali. Za
to se občanům žijícím v této oblasti
omlouváme a věříme, že několikaměsíční
zdržení jim bude vynahrazeno rychlými
internetovými přípojkami.
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Opravená Rodovská
Pamatujete si na to, jak ještě před
dvěma lety vypadala jedna z našich
nejstrašnějších ulic – Rodovská?
V roce 2021 jsme zde vytvořili
zasakovací dren, který situaci
s vodou zaplavovaným povrchem
částečně vyřešil. Letos došlo na nový
asfaltový povrch ulice, který je
nakloněn směrem do drenu. Ulice
je hezká, příjemná na jízdu a chůzi
a navíc zde dochází ke správnému
nakládání s dešťovými vodami. Ty
nejsou odvedeny kanalizací pryč, ale
zůstávají v podloží. Lví podíl na této
úspěšné akci má zaměstnankyně
odboru samosprávných činností naší
radnice paní Anna Šugárová.

Všestarská v novém – jako
součást cyklotrasy A259

Rekonstrukcí prošla také ulice
Všestarská, která je nově zařazena
mezi městské cyklotrasy A259.
Dostala nový povrch a „chytré“
hospodaření s dešťovými vodami
formou zasakovacích pásů. Druhá
etapa rekonstrukce, během které
dělníci opraví úsek mezi klánovickou
ulicí V Trninách a rybníky
na Placinách, proběhne na přelomu
listopadu a prosince. Vše jsme
zaplatili z dotace.

Cena Klánovický čmáral roku
udělena!
Nemáme nic proti tvůrčímu psaní
a umělecké tvorbě. Nicméně chceme
vyzvat neznámého writera, aby na území
Klánovic svou činnost omezil. Radnice
vynakládá nemalé prostředky na čištění
dopravních značek a uličních cedulí.
Lidé a peníze, kteří se věnují čištění
nápisů, pak chybí při hrabání listí nebo
při sekání trávy.

Fotbalové zázemí v novém
Novostavba fotbalového zázemí
v ulici V Jehličině míří ke kolaudaci
a zprovoznění. Naši sportovci budou mít
jedny z nejlepších podmínek pro svou
činnost v rámci celé Prahy. Přijďte se
někdy podívat – na zápas, nebo jen tak.
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Z úřadu městské části
Tepelné čerpadlo a fotovoltaická
elektrárna na radnici

Díra, která znamená rychlost

Velká revoluce ve vytápění budovy
klánovické radnice začíná za 3–2–1…
Před devíti měsíci Klánovice požádaly
magistrát o dotaci na změnu vytápění.
Hlavním argumentem byl 30 let starý
atmosférický kotel, který jednak
dožíval, jednak byl vše, jen ne úsporný.
Získali jsme 1,4 milionu Kč, které
jsme využili na instalaci fotovoltaické
elektrárny se záložní baterií, tepelného
čerpadla a nového kondenzačního
kotle. Vyměněny byly také některé
radiátory a opravy proběhly i na otopné
soustavě. Nyní běží poslední technické

zaznamenali vrtání hluboké díry

Někteří z klánovických obyvatel
do budovy základní školy a ptali jste
se nás, co se chystá. Rozhodli jsme se
vyslyšet volání sportovců využívajících
Halu starosty Hanzala a po nekonečných
20 letech sem zavedeme rychlý internet
po metalickém i optickém kabelu. Síť
a administrativní kroky k tomu, aby bylo
možné vše zprovoznit. Klánovice mohou
sloužit jako příklad, jak hospodárně
vytápět úřad. To, o čem mnozí jen
mluví, se u nás stalo realitou.

Tisková zpráva Nadace na ochranu zvířat

případné protažení datového spoje
do přístavby základní školy, o které se
uvažuje.
Petr Vilgus, tajemník ÚMČ

krmení a nemocným zvířatům zajistit
veterinární péči,“ popsala cíl kampaně
Eva Hodek, ředitelka Nadace.

Praha 15. listopadu 2022

Nadace na ochranu zvířat se připojuje
ke světovému dni štědrosti a dobrých
skutků GIVING TUESDAY a připravila
kampaň POMOC PRO „KOČKY NIKOHO“
Česká republika se již sedmým rokem
připojí ke Giving Tuesday, světovému
dni štědrosti a dobrých skutků. Letošní
ročník připadá na úterý 29. listopadu 2022.
Nadace na ochranu zvířat se do Giving
Tuesday zapojuje v rámci kampaně
upozorňující na problematiku odložených
a nechtěných koček, které trpí v důsledku
lidské nezodpovědnosti a lhostejnosti.

bude mít dostatečnou kapacitu pro

Zima, mráz, hlad, žízeň, ale také
lhostejnost, opovržení, zloba a nenávist
mají za následek stovky zmařených životů
„koček nikoho“, které svůj život započaly
většinou jako nechtěné a odložené, nebo
již jako potomci těchto nechtěných
a odložených. Největší hrozbou je zima
pro nemocné a staré kočičky, nebo koťata.
Zamezit nekontrolovanému množení,
léčba nemocí, a hlavně péče v zimním
období je posláním lidí, kterým osudy
kočičích bezdomovců nejsou lhostejné.
Monitorují zdravotní stav koček v dané
lokalitě, zajišťují jejich odchyt, kastrace,
adopce či návrat na danou lokalitu
(spousta koček je neadoptovatelných),
obsluhují tzv. krmící místa a zajišťují
kočkám zimní příbytky.
Nadace na ochranu zvířat dlouhodobě
podporuje organizace, které zajišťují
pomoc kočičkám bez domova. „Věříme,
že prostřednictvím světového dne
štědrosti a dobrých skutků Giving
Tuesday získáme prostředky, které
pomohou zachránit stovky životů.
Z vybraných financí bude možné
nakoupit boudičky na zimování,

Giving Tuesday vzniklo v roce 2012
s jednoduchou myšlenkou: vytvořit den,
který inspiruje lidi k tomu, aby konali
dobro. Za poslední roky se tato myšlenka
rozrostla v globální hnutí, které inspiruje
stovky milionů lidí po celém světě
k dárcovství, štědrosti a spolupráci.
Pozitivní zprávy plné naděje nebyla
nikdy tolik potřeba jako právě nyní.
Pomozte nám dát naději na život pro
„kočičky nikoho“ a podpořte náš projekt
na https://www.givingtuesday.cz/
pomoc-pro-kocky-nikoho
Video k projektu Pomozte „kočkám
nikoho“ na Youtube https://www.
youtube.com/watch?v=8LO2J1g3ySw.
Více na stránkách Nadace na ochranu
zvířat https://www.ochranazvirat.
cz/2022/11/15/svetovy-den-stedrostia-dobrych-skutku-giving-tuesday-skampani-pomoc-pro-kocky-nikoho/
DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI
POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM.
Kontakt: Ing. Zdeňka Nezmeškalová,
odborný úsek NOZ, tel. 736 751 354
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Návštěva v Besedě

Aktuality, pozvánky a rozhovory Jany Pexové
POZVÁNKA: pravidelné pořady
MIMI KINO, 14.12. v 9:30, Vánoční
příběh, režie: Irena Pavlásková
S kočárkem do kina? Do Besedy ano!
Každý měsíc pro vás, milé maminky,
připravujeme speciální projekce se
sníženou hladinou zvuku a částečným
osvětlením. Nabízíme útulnou
atmosféru pro děti, ale i pro vás.
Kočárky s miminky můžete zaparkovat
přímo v kinosále. Aby toho nebylo
málo, rozmazlíme vás výbornou kávou
(všechny varianty i bez kofeinu) a něčím
sladkým na zub. Více info na:
www.kcbeseda.eu
BIO SENIOR, 14.12, ve 14:00, IL
BOEMO, režie: Petr Václav
Pro naše seniory (ale nejen pro ně,
může přijít každý, kdo má čas), zase
každý měsíc připravujeme projekce
se sníženým vstupným. Vždy máme
připravenu nějakou domácí dobrotu
a výborné víno.
ADVENT V BESEDĚ
5.12. Mikuláš, 16:30
Rok se s rokem sešel a jeho čas se
bezodkladně blíží. Ano, Mikuláš a s ním
čert a anděl. Zavítá opět mezi nás? Kdo
je ten tajemný, spravedlivý a štědrý
muž? V zahradě si u ohně povíme
příběh a budeme trpělivě, mlčky
vyčkávat… Přijďte s námi vykouzlit
tajemnou atmosféru plnou očekávání.
Celý program bude venku v zahradě.
Nákupem lístku zajistíte svému
dítku nadílku. Dospělí vstup zdarma.
KAPACITA OMEZENA.
11.12. Divadlo pro celou rodinu z dílny
rodiny Marčíků, 16:00
Vánoční příběh. Také by se mohl
jmenovat „Cesta do Betléma“ nebo „Co
se dělo o Vánocích“ či „Narození Ježíše
( Ježíška) Krista“. Je to skoro tradiční
zpracování této události, a to především
podle Lukášova evangelia.
Omlouváme se, že v našem kuse
nevystupuje ani děda Mráz ani
Santa Claus a už vůbec ne stádo
sobů. Tito tak oblíbení návštěvníci
oken, balkónů a teras se nám nevešli
do představ o Vánocích. Máme tam
zato místo (v představách) pro tři
krále, pastýře (Valachy), anděly,

Alžbětu a Zachariáše (tetu a strýce)
a konečně Marii, Josefa a Ježíška,
kterému během celého představení
hrajeme a zpíváme všemožné koledy
místy (námi) upravené.
Představení trvá 45-50 min. a hrajeme
ho pro děti od 3-110 let. Věříme, že si
tam každý něco najde. Od klasických
koled po rockové, od zvěstování
narození Spasitele po taškařici, kde si
děláme srandu sami ze sebe i lidí okolo.
Scénář + režie: V. Marčík ml. Scéna:
A. Berger + V. Marčík ml. Loutky:
V. Marčík ml.
18.12. rozdáváme Betlémské světlo,
16:00-18:30
Plamínek odebraný z věčného ohně,
který hoří v jeskyni pod bazilikou
Narození Páně v Betlémě v centrální
části Palestiny, představuje symbol míru,
lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla
zajišťují skauti a skautky z celého světa.
Do Besedy si pro něj můžete přijít 18.12.
VÁNOČNÍ KONCERT: 16.12., 19:30
DASHA, EPOQUE QUARTET, ŠIMON
VESELÝ
Ellaboration
Název nového projektu zpěvačky
Dashy a uskupení Epoque Quartet
odkazuje k fenoménu Elly Fitzgerald.
Právě písně proslavené touto jazzovou
ikonou jsou materiálem, který je zde
rozváděn neboli elaborován do nových
neotřelých poloh. Specifický a úžasně
komplexní zvuk spojení smyčcového
kvarteta s nejrůznějšími perkusemi
(hangdrum, vibrafon, cajon) u kterých
exceluje Šimon Veselý, dává prostor
naší přední zpěvačce Dashe předvést
svou výjimečnost na trochu jiném poli,
než jsme zvyklí. Autorem většiny úprav
je aranžérský mág Alexey Aslamas.
Multižánrový Epoque Quartet si
za dobu své existence našel pevné místo
na české a evropské hudební scéně.
Výrazně posunul hranice kvartetního
repertoáru a vyprofiloval se ve špičkový
soubor, který je zván ke spolupráci
celou řadou skvělých hudebníků
z různých odvětví muzikantské branže.
Čtyři vynikající sólisty a komorní hráče
s bohatými pódiovými zkušenostmi
přivedla v roce 1999 ke společné práci
nejen názorová shoda a příbuznost

uměleckého naturelu, ale především
mimořádné nadšení pro žánry
obvykle nezařazované pod hlavičku
„vážné hudby“ – jazz, rock a funk.
Ačkoliv skladby klasické kvartetní
literatury zůstávají nedílnou součástí
programů tohoto tělesa, citlivý přístup
k netradičním aranžmá mu přináší
nové možnosti využití smyčcových
nástrojů a zároveň umožňuje nebývalou
šíři repertoárového záběru, na našich
i zahraničních pódiích ojedinělou.
Okénko do dalšího měsíce:
8. ledna 2023, 16:00, KONCERT
Filharmoniště: Woodwind trio
Koncert vážné hudby pro dospělé, kde
jsou malé děti vítány!
Woodwind trio ve složení Marta Bílá
(hoboj), Simona Vaňková (klarinet),
Martina Homolková (fagot) na koncertu
představí ty nejpopulárnější z rodiny
dřevěných dechových nástrojů.
V průřezu hudebními obdobími uvedou
skladby J. Haydna, W. A. Mozarta,
D. Milhauda nebo A. Davise.
Vezměte deky, občerstvení i tiché
hračky a užijte si koncert, který vás
bude bavit. Koncert se uskuteční
v kavárně, kde si můžete dát něco
dobrého. Koncert trvá přibližně 45
minut a nikdo nečeká, že vaše děti
budou celou tu dobu potichu.
28.ledna 2023, 19:30, KONCERT
NEREZ A LUCIA
Zakládající členové legendárních
Nerez Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál se
spojili se zpěvačkou Luciou Šoralovou
a v roce 2019 natočili desku, která
obsahuje 12 převážně autorských
písní od Zdeňka Vřešťála a Lucie
Šoralové, a se zajímavými hostujícími
autory (Ondřej Soukup nebo Silvia
Kaščáková). Dlouho očekávaný návrat
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Návštěva v Besedě
Nerez se vydařil – album překvapuje
žánrovou pestrostí – nahrávka je stylově
rozkročená napříč celou Evropou.
Můžete se těšit na čardáš, folkovou

baladu, reggae, šanson i akustickou
pop music, mimořádné pěvecké výkony
hlavních protagonistů, rafinované sbory
a virtuózní sóla dalších členů skupiny.

Neraz_a_Lucia_plakat_A3.indd 1

Texty písní v češtině, slovenštině,
hebrejštině, srbochorvatštině či
romštině potvrzují nadnárodní ambice
celého projektu NEREZ & LUCIA.

13.11.2022 14:22:18
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Hasiči informují

Blížící se podzim neznamená, že by se
u hasičů nic nedělo:
Dne 24.9.22 se konal Den hrdinů
v pražských Holešovicích, vystavujeme
CAS 20 Tatra Terra, DA Nissan
a plošinu PP 27.1 Tatra 148. I díky počasí
se akce vydařila.
Dne 25.9.22 v 18.59 je jednotka vyslána
s CAS 20 do ulice V Soudním, kde
padl vzrostlý strom přes celou šíři
komunikace.
Dne 30.9.22 jsme požádáni o asistenci
filmařům.
Dne 1.10.22 jsme pomohli odstranit
poškozený strom po dopravní nehodě
na ulici Slavětínská. Na místě CAS 20
a plošina PP 27.1.
Dne 2.10.22 jsme předali vozidlo
CAS 16 Iveco do užívání hasičům
z nemocnice Motol.
Dne 8.10.22 za pomoci plošiny jsme
odstranily dva suché stromy. A ještě téhož
dne ve 22.34 jsme vysláni s CAS 20 k požáru
osobního vozidla do ulice Slavětínské.

Dne 15.10.22 provádíme výcvik
s dýchací technikou a 16.10.22
poskytujeme pomoc při pořádání
Klánovického Půlmaratonu.
Dne 26.10.220 ve 4.39 je vyslána
jednotka s CAS 32 Tatra 148 do ulice
Novosibřinské v Újezdě nad Lesy
k požáru restaurace Dřevák. V 6.42 se
vracíme na základnu.
Pomocí plošiny jsme vyvěsili vlajky
u příležitosti státního svátku 28. října.
Dne 29.10.22 jsme za pomocí
plošiny odstranili čtyři suché stromy
za lékárnou.
Dne 5.11.22 se část jednotky zúčastnila
výcviku na HS Holešovice na téma
pohyb v zakouřeném prostření, nalezení
a evakuace osob, poruchy na dýchací
technice.
Dne 7.11.22 jsme společně s HZS
Praha a Leteckou službou Policie ČR
nacvičovali koordinaci při plnění
hasebního vaku pod vrtulníkem.
Dne 11.11.22 jsme převzali od THT

Polička zcela nový zásahový automobil
CAS 30 na podvozku Tatra Terra
6x6. Po zaškolení obsluhy a najetí
potřebných kilometrů bude zařazen
do výjezdu. Technickou specifikaci
přineseme v příštím čísle Zpravodaje.
Dne 12.11.22 jsme byli požádáni
o odstranění nakloněného stromu.
K tomuto účelu jsme použili kromě plošiny
i jeřáb. Jednotka si zopakovala zásady
uvazování břemen a koordinaci s jeřábem.
Dne 13.11.22 se preventista
jednotky zúčastnil semináře ochrany
obyvatelstva na HZS Praha.
Pomocí plošiny byly vyvěšeny vlajky
k připomenutí událostí 17. listopadu 1939
a 1989.
Dne 19.11.22 se někteří strojníci
zúčastnili opakovacího školení
a přezkoušení.
Závěrem mi dovolte popřát vám
klidné svátky vánoční a vše dobré do
nového roku 2023.
Pavel Jaroš, velitel JSDH
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Z klánovického sportu

Klánovický les ožil půlmaratonem
Přes 1800 sportovců se zaregistrovalo do Klánovického terénního půlmaratonu, který se i tento podzim uskutečnil
v Klánovickém lese.
Jeho letos již 7. ročník se nesl v duchu setkávání místních, přespolních i zahraničních účastníků. Trasa vede převážně
lesem, ale i okolo historické prvorepublikové golfové klubovny či přes bývalé dostihové závodiště a má minimální
převýšení. Závod přilákal k pohybu jak úplné začátečníky, tak i českou vytrvaleckou špičku. Účastníci měli na výběr
několik závodů včetně dětských kategorií, štafety nebo canicrossu (běhu se psem). Neprestižnější kategorií byl již
tradičně půlmaraton, ve kterém zvítězil vicemistr republiky v silničním běhu na 10 km Patrik Vebr. Mezi ženami triumfovala legendární vytrvalkyně Radka Churáňová.

Klánovický 1/2maraton byl
Českým atletickým svazem oceněn
jako 3. nejlepší závod roku 2021.
Organizátoři ani pro letošek neslevili
z vysokého standardu a připravili
běžcům pohodovou podzimní neděli.
Kromě krásné přírody a měkké
půdy pod nohama si účastníci užili
komfortního zázemí ve sportovní hale
a běžci-rodičové ocenili hlídání dětí
v přilehlé školce.
Do všech závodů v rámci akce se
přihlásilo více než 1 800 závodníků.
Neběžel se však zdaleka jen půlmaraton.
Běžci se vydali i na trasu „desítky“, nebo
dali přednost štafetě v délce 11 + 10 km.
Divácky vděčné byly závody se psy,
známé jako canicross, a pro nejmenší

závodníky byly připraveny speciální
závody v několika kategoriích.
I přesto, že se jedná o profesionální akci,
kterou zajišťuje více než 170 organizátorů,
a volná startovní čísla jsou před závodem
nedostatkovým zbožím, závody si stále
zachovávají rodinnou a přátelskou
atmosféru. Specialitou jsou koláče
v cíli, které dostávají závodníci místo
účastnických medailí, a také letos byly
vítanou sladkou odměnou.
Závěr programu rozzářil úsměv i na té
nejunavenější půlmaratoncově tváři.
Závod dětí do 6 let na šedesátimetrové
dráze přinesl mnoho příběhů
a atmosféra okolo trati hravě překonala
i hlavní závod.
Klánovický 1/2maraton je pořádán

spolkem Tři pro zdraví, který již
16 let organizuje různé závody
v Klánovickém lese a okolí. Tato
akce se konala za podpory Hlavního
města Prahy a městské části Praha
Klánovice. Výsledky a další informace
o závodu naleznete na
www.klanovickypulmaraton.cz.
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Fotbal v Klánovicích

Všichni, kdo občas zavítají
v Klánovicích na fotbal, si jistě dovedou
o klubu udělat nějakou představu. Jsme
si ale vědomi toho, že je mnoho lidí,
kteří žádný obrázek nemají, a to je velká
škoda, protože náš fotbalový klub měl
celé léto napilno. V současné době navíc
prochází mnohými změnami, které ho
posouvají vzhůru po vertikální ose.
Tým mužů svou druhou plnou sezónu
v 1.B třídě zakončil na 4. místě, stavba
nového zázemí, která je v současné době
téměř dokončená, byla v plném proudu,
po dlouhé době byly do nadcházejícího
ročníku přihlášeny všechny mládežnické
kategorie a těsně před zahájením
sezóny 2022/2023 klub představil novou
vizuální identitu. Znak klánovického
fotbalového mužstva, který je změněn
poprvé od roku 1995, nyní kombinuje
nejmodernější prvky s tradičním erbem
městské části. Celý článek týkající se
změny identity a grafický manuál si
můžete prohlédnout na klubovém webu.
Po delší době se po klánovickém
trávníku prohánějí všechny věkové
kategorie, z nichž sedm lze přihlásit
do pražských soutěží. Celkem má klub
osm kategorií: muže, starší dorost,

mladší dorost, starší a mladší žáky a tři
kategorie přípravek, tj. starší přípravku,
mladší přípravku a minipřípravku. Kvůli
personální krizi nebyly v minulosti
některé kategorie přihlášeny;
v současnosti tomu tak není, i když jedno
mužstvo malý počet hráčů sužuje.
Naši nejmenší fotbalisté ještě oficiální
soutěž hrát nemohou, ale díky svému
trenérovi Stanislavu Škvorovi, který
s vedoucím mládeže Thomasem
Grundem zajišťuje pro „miníky“ turnaje,
jim zápasová praxe jistě nechybí.
S příchodem podzimu se tým zúčastnil
turnaje v Běchovicích, v Újezdě nad Lesy
a jednoho přímo u nás, na klánovickém
hřišti. Starší kategorie, kam se postupem
času děti posunou, už soutěž hraje.
Oproti loňsku sice přípravky kvůli
počtu hrají jen na jedno hřiště, o to
víc trenérské péče se jim ale dostává.
Ti mladší, pod vedením Vladimíra
Šperla, Michala Fuchse a Jakuba Šebáka
se po devíti odehraných zápasech
nacházejí 9. místě, jejich o dva roky starší
vrstevníci, které vede Michal Kučera,
můžeme najít na 6. příčce tabulky.
Pestrost zajišťují i individuální tréninky,
které jsou od podzimu novinkou. V rámci

nich si trenéři z Volf Soccer Academy
berou pravidelně do parády zájemce
ze všech věkových kategorií, kteří jsou
rozděleni do výkonnostních skupin.
Mladší žáci Jana Silovského se v tabulce
2. třídy, skupiny B nacházejí na 8. místě.
Ve velice konkurenčním prostředí je
střed tabulky 12 týmů vskutku vyrovnaný.
Poslední z 11 zápasů odehráli kluci
v polovině listopadu proti Xaverovu
Horní Počernice, kterému bohužel
podlehli 4:6. Velice zdravý počet hráčů
ročníku 2011 a 2012 utváří silné mužstvo,
které se v jarní části sezóny bude
snažit poprat o vrchní příčky tabulky.
Starší žáci, jejichž kategorii tvoří širší
spektrum ročníků, než by mělo, prošli
generační obměnou. Pro většinu oddílu
to je první seznámení s velkým fotbalem,
a tudíž přechod ke hře na celé hřiště
v týmech o 11 hráčích. Část kluků by
ještě mohla hrát v nižší věkové kategorii.
I přes to si ale pod vedením Jaroslava
Rychlého a Jaroslava Chvojky vedou
velice dobře a v tabulce 2. třídy, skupiny
A se nacházejí na 9. příčce, v kontaktu se
středem tabulky. Velmi početná generace
je tak pro klánovický fotbal velikým
příslibem do budoucna.
I mladší dorostenci se posunuli
o kategorii blíže dospělému fotbalu.
Posun je znát, i když se kouknete
na soupisku, neboť dominantní část
této kategorie je mladší než jejich
soupeři. Kluky na podzim velice trápí
marodka, kvůli níž jsou v některých
zápasech na hraně počtu, ve kterém
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se hraje fotbal. Párkrát museli dopřát
soupeři i početní výhodu. I na úkor
mnoha zápasů bez střídání někteří
borci pravidelně podstupují zápasy se
starším dorostem, několik odehraných
minut hráčů, co spadají do mladšího
dorostu, můžeme najít i ve statistikách
prvního týmu. Na konci podzimu kluci
válčí na 11. místě tabulky. Ale i navzdory
těmto nepříznivým podmínkám je vidět,
že klánovický fotbal je pro ně srdcová
záležitost a na hřišti nechávají vše.
Naopak starší dorostenci, které vede
trenérské duo Michal Lorenc a Tomáš
Lorenc, se v netradičně malé skupině
1. třídy dorostu nacházejí na 3. místě,
jen 6 bodů za vedoucím Suchdolem.
Výsledky jsou uspokojivé, možná proto
se několik členů týmů poohlíží po větší
výzvě v podobě mužského fotbalu.
Pravidelná účast na trénincích doplněná
o vydatnou porci minut v pražské
1.B třídě dává velice dobrý základ
do budoucna a získávají zkušenosti, které
mohou mezi svými vrstevníky uplatnit.
Tým mužů, do kterého se před
čtyřmi lety připojily silné ročníky
99 a 00, dozrál do ideálního fotbalového
věku a v posledním ročníku soutěže
obsadil s pohodlným náskokem krásné
4. místo a výkonnostně má každý rok
vzestupnou tendenci. Silné jádro hráčů
narozených mezi lety 1997 a 2001 tak
tvoří hladový tým s věkovým průměrem
23,5 let. Drtivá většina zde navíc hraje
už od mládežnických kategorií, což je
v některých případech 15 i 20 let. To
je základem pro skvělou partu, která
vždy táhne za jeden provaz. Šanci
dostávají i hráči ve věku 16-17 let, což
je pro budoucnost klubu skvělá zpráva.
Mladé perspektivní mužstvo pod
vedením trenérů Martina Tumpacha,
který se fotbalu v Klánovicích věnuje
přes 11 let, a Jaroslava Rychlého, který
vedl žákovská mužstva týmů jako
Bohemians a Slavie Praha, ještě zdaleka
nenaplnilo svůj potenciál a ve zbytku
letošní sezóny bude pomýšlet pouze
na nejvyšší příčky. Polovina zápasů je
však už odehraná, v tom posledním
si naneštěstí nedokázali poradit
na domácí půdě s Partisanem Prague.
Klánovičtí fotbalisté tak přezimují
na 3. místě s bilancí 10 výher, 1 remízou
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a 4 prohrami. Atraktivní styl hry, který
přináší téměř tři vstřelené branky
na zápas a fyzické udolání soupeře
v druhých poločasech, je rukopisem
trenéra, který většinu současné
soupisky trénuje už od mládežnických
kategorií. Celkem 43 nastřílených
a 25 obdržených branek je skvělou
vizitkou a oproti minulému roku se
celý tým může radovat ze znatelného
zlepšení v defenzivě. Tvrdá zimní
příprava, jež bude poháněná vidinou
postupových příček, tak bude klíčem
k jarní polovině sezóny. Pauza
poslouží také k přeskupení soupisky,
jež obsahuje mnoho jmen, která
do podzimních zápasů nemohla
naskočit kvůli zranění.
Moderní vizáž klubu, kterou můžete
vidět na sociálních sítích, konkrétně
na Facebooku a Instagramu, díky nimž
můžete být fotbalu v Klánovicích blíž
než kdy předtím, všem dodává chuť

do práce. Atmosféra v klubu je velice
dobrá a výhledy do budoucnosti ji
jen posilují. Krásné nové prostředí,
které nám zajistila městská část, jen
podtrhuje to, že se fotbal v Klánovicích
dělá dobře. Nejen děti, jejichž nábory
jsou často skloňovány, ale i náctiletí
a muži, kteří mají zájem o fotbal
ve skvělém kolektivu, jsou u nás vítáni.

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy
300, tel. 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 11-12: 21.11.2022. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz. Příjem inzerce:
Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné
příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Registrační číslo
MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 16. 1. 2023. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1400 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Příští číslo Zpravodaje by mělo tradičně vyjít
jako dvojčíslo leden-únor 2023.
Jeho uzávěrka bude v pondělí
16. ledna 2023, ve schránkách je najdete
na přelomu ledna a února.
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Zakázková truhlárna v Jirnech
Adresa: Tovární 26, 250 90 Jirny
E-mail: truhlarna.jirny@diametral.cz
Telefon: 775 311 985

• profesionalita • férové ceny • pojištění
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Cesko-anglická ZŠ a MŠ v Praze 9

e
voj
oz
ír

do naší školy. Teš
vat
ím
es
mo
r
fo

tní vzdělání s m
ožn
vali
ti k
os
dě
t

e

kud hledáte
. Po
pro
vás
sv
na
é

os
osobn ti, přijďte
se
in

individuální přístup

Česko–anglická
ZÁKLADNÍ
ŠKOLA
v Klánovicích

ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ
ŠKOLA
v Újezdě
nad Lesy

moderní vyučovací metody
angličtina, španělština a němčina
s rodilými mluvčími
celoroční program „učíme

se venku“

Přijďte se k nám podívat na
„Den otevřených dveří“ 22. 2. 2023
a svůj čas si rezervujte na webových stránkách školy
AKREDITACE

MŠMT
Victoria School s.r.o.
ZŠ: Slavětínská 82, Praha 9-Klánovice
MŠ: Luníkovská 2454, Praha 9-Újezd nad Lesy
737 456 654, steklacova@victoria-school.cz

www.victoria-school.cz

19:39
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30 let zkušeností
v realitách
cena 26.500.000,-Kč

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz
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PRODEJ – stavební pozemek 785 m2 s domem
z roku 1925, Štramberská ul. Praha 10-Dubeč

Inzerce_Sterboholy_sestra_Klanovice_180x125.indd 1

RE

ACE
ZERV

PRODEJ - hezký a slunný byt 3+kk/
komora/lodžie + sklep, podlahová plocha
69 m2, Třebešovská ul., P9-Horní Počernice

PRODEJ – luxusní RD 5+kk s garáží a krytým
bazénem, nádherná zahrada, podlahová
plocha 254 m2, pozemek celkem 647 m2,
Kojická ul. P9 – Újezd nad Lesy

ceny od 9.200.000 Kč

PRODEJ – nové byty 2-3+kk v Klánovicích,
Šlechtitelská ul. Kolaudace jaro 2023
www.byty-klanovice.cz

13.10.2022 19:47:36
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BOSOBOTIČKY.CZ
U ANDÍLKA

Barefoot obuv
*

Dětský textil

bosoboticky

*

Husova 684, Úvaly

*

bosoboticky

Pondělí, středa, pátek 9:30-12:00 / 13:00-16:30
Úterý, čtvrtek 9:30-12:00 / 13:00-18:00 * Sobota 9:00-12:00
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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.
Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.
Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

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.
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BESEDA
vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu
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Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 1049, Praha 9 – Klánovice

prosinec 22

1/12 čtvrtek

KINO 19.30

A pak přišla láska, režie: Šimon Holý

3/12 sobota

DIVADLO 19.00

Domácí štěstí hned, režie: Ondřej Kepka

4/12 neděle

KINO 16.00
OCHOTNÍCI 18.30

Divnosvět, režie: Don Hall
ZÁPIS do divadelního spolku při KC BESEDA

5/12 pondělí

MIKULÁŠ 16.30

V zahradě Besedy – kapacita omezena, dospělí zdarma

6/12 úterý

NA KVÍZ 19.00

Vědomostní soutěžní hra, rezervace: nakviz.cz

7/12 středa

POKEC V BESEDĚ 19.30

Petr Vizina a jeho host: Dana Drábová

8/12 čtvrtek

KINO 19.30

MENU, režie: Mark Mylod

9/12 pátek

KONCERT 19.00

Skupina HELE

10/12 sobota

SEKÁČ 14 – 17.00

Předvánoční secondhand

11/12 neděle

DIVADLO 16.00

Vánoční příběh z dílny rodiny Marčíků

14/12 středa

MIMI KINO 9.30
BIO SENIOR 14.00

Vánoční příběh, režie: Irena Pavlásková
IL BOEMO, režie: Petr Václav

15/12 čtvrtek

KINO 19.30

AMERICA, režie: Ofir Raul Graizer

16/12 pátek

KONCERT 19.30

DASHA a EPOQUE KVARTET, Šimon Veselý

17/12 sobota

FILMOVÝ KLUB 19.30

PSH – Nekonečný příběh, režie: Štěpán Vodrážka

18/12 neděle

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 16 – 18.30 Přijďte si do do Besedy pro betlémské světlo
KINO 16.00
Mikulášovy patálie, režie: A. Fredon, B. Masoubre

20/12 úterý

NA KVÍZ 19.00

Vědomostní soutěžní hra, rezervace: nakviz.cz

21/12 středa

JAM SESSION 19.00

Hudebníci všech žánrů – SPOJME SE!

22/12 čtvrtek

KINO 19.30

Whitney Houston: I wanna dance..., režie: K. Lemmons

27/12 úterý

KINO 16.00

Ukradená vzducholoď , režie: K. Zeman, restaurováno

29/12 čtvrtek

KINO 19.30

A DO KUCHYNĚ!, režie: Luise-Juliene Petit

30/12 pátek

FILMOVÝ KLUB 19.30

ELVIS, režie: Baz Luhrman

5/12

27/12

18/12

