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Z Městské části

ilé spoluobčanky a milí
spoluobčané, už je to rok,
co vykonávám funkci starostky
Klánovic a nechce se mi vůbec
věřit, že čas běží tak rychle.
Máme před sebou ještě hodně
práce, ale kus práce máme
i za sebou.
Na konci letošního roku
nás čeká dokončení tolik
diskutovaného multifunkčního
hřiště a další rekonstrukce
klánovických komunikací —
Smidarská, Voňkova a Malá
Smidarská, hrazených z části
magistrátní dotace.
Pořídili jsme nový elektromobil,
který pomáhá četě údržby MČ.

l schválila návrh příkazní smlouvy
na činnost technického dozoru
investora na akci „Oprava
klánovických komunikací 2019“
se společností Zavos s. r. o., se
sídlem: Františka Kadlece 16,
180 00 Praha 8, IČ: 60203013 za
cenu 29.187 Kč bez DPH za měsíc,

Protože se prokázalo, že plíseň
v suterénu Smržovská 1 je zdraví
škodlivá, byly šatny uzavřeny.
Nastalá situace znamená pro
zúčastněné značný diskomfort,
a proto pracujeme na tom, aby
toto provizorium bylo co nejkratší.
Jako nejvhodnější řešení se
jeví přesunutí šaten do prostor
stávající knihovny, pro kterou
hledáme jiné, vyhovující prostory,
či místo pro její vybudování.

l schválilo navýšení příspěvku
na provoz Masarykovy základní

Za MČ a za cestující na lince
autobusu 212 bych chtěla
poděkovat panu řidiči Romanovi.
Kromě toho, že nás ochotně
a bezpečně vozil, upozornil nás
na potřebu protilehlé zastávky
Krňovická. (Pokrač. na straně 3)
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Pravidelné zveřejňování
výdajů městské části

l schválila opravu výtluků
klánovických komunikací
společností Oprava komunikací
Zoubek s. r. o., se sídlem: Na
Valech 1031, 289 12 Sadská, IČ:
24838861 do částky 200.000 Kč
bez DPH,

O

d října tohoto roku jsme začali zveřejňovat všechny neosobní výdaje
městské části po jednotlivých měsících. Konkrétní výdaj včetně příslušné
částky s rozdělením, zda jde o hlavní nebo hospodářskou činnost, najdete
v tabulce na webových stránkách městské části – na úřední desce v kategorii
„Rozpočet a hospodaření městské části“.
V dalších číslech Klánovického zpravodaje najdete vždy informaci o tom,
kolik peněz bylo z obecní pokladny utraceno za příslušný měsíc a informaci
o umístění tabulky na webu městské části. Za říjen byly výdaje ve výši
4.403 991,56 Kč v hlavní činnosti a 64.980,42 Kč v hospodářské činnosti.
Stanislav Herman, tajemník úřadu MČ

l schválila vnitřní předpis
k inventarizaci majetku
a závazků městské části Praha-Klánovice, který stanoví pravidla
pro provádění inventarizace majetku
a závazků,
l schválila plán inventur
k zajištění inventarizace majetku
a závazků k 31. 12. 2019.
Stanislav Herman,
tajemník úřadu MČ

Zastupitelstvo městské části:
l souhlasilo s prodejem
pozemků parc. č. 1301/15,
1301/17, 1301/18, 1301/19,
k. ú. Klánovice za cenu dle cenové
mapy, která činí 6.710 Kč za m2,

Městská část oznamuje:

školy z rozpočtu MČ ve výši
290.000 Kč,
l vzalo na vědomí zvýšení
rozpočtu městské části na rok
2019 o částku 13.482.900 Kč,
Stanislav Herman,
tajemník úřadu MČ

Pozvánka na zastupitelstvo:
Srdečně Vás zveme na

zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice,
které se koná v pondělí 16. prosince 2019 od 18:30
v sále hotelové školy, Slavětínská 82.
Program jednání bude oznámen na webových stránkách MČ.

Smutné oznámení
Starostka a rada MČ Praha-Klánovice vyjadřují zármutek a upřímnou
soustrast rodině s úmrtím Ing. Daniela Stangla, dlouholetého
zastupitele, člena redakční rady, komise dopravy a výrazné postavy
klánovického sportu. Zemřel v sobotu 16. listopadu 2019 ve věku 74 let.

Pořádek v obci:

Neodhazujte odpadky!

D

F o t o : r e d a kc e ; v á n o č n í m o t i v : c h u k o v s k a y a / P i x a b a y

l schválila dodavatele na akci
„Revitalizace a obnova uličních
stromořadí v MČ Praha-Klánovice, I. etapa – ulice
K Rukavičkárně, Podlibská,
Dobřenická“ se společností
ALL4TREES, s.r.o., se sídlem
Otvovice 147, 273 27 Otvovice, IČ:
289 988 80 za cenu 465.841,53 Kč
včetně DPH,

M
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Rada městské části:

F o t o t i t u l n í s t r a n y : s t o ck s n a p / P i x a b a y ; t a t o s t r a n a : s t u d i o M a r c u s

Slovo starostky

Z Městské části

o snahy o zlepšení pořádku
na klánovickém nádraží se zapojily
i děti Masarykovy ZŠ. Výkresy,
zpracované jako informační cedulky,
mají být po domluvě s firmou,
která má v pronájmu informační
plochy SŽDC, umístěny na nádraží.
Děkujeme a těšíme se!
Zdroj: Komise pro životní prostředí

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)

Slovo starostky
(Pokrač. sloupku ze strany 2)
Jednání s Regionálním
organizátorem Pražské
integrované dopravy ROPID již
probíhají. Pana řidiče Romana ale
už bohužel na lince neuvidíme,
protože linku obsluhuje nový
dopravce. (Pozn. red.: Prosincové
změny linek 212 a 221 najdete
na straně 6)
Dále chci občany upozornit
na doporučení policie, která
nás nabádá, zejména v tomto
období, ke zvýšené pozornosti
a ostražitosti. Zvláště po setmění,
pokud se v okolí vašeho bydliště
zdržují neznámé osoby a vozidla,
volejte linku 156 a 158.
Na závěr si vás dovoluji jménem
zastupitelstva a úřadu pozvat na
tradiční rozsvícení vánočního
stromku, které se koná ve středu
4. prosince od 17.30 před školou
na náměstí Hedviky Vilgusové.
Rádi se s vámi setkáme
a pobavíme u svařeného vína.
Co nejsrdečněji vám všem přeji
krásné adventní dny a spokojené
prožití vánočních svátků.
Přeji nám, občanům Klánovic,
abychom do nového roku 2020
hleděli s radostí a optimismem,
a aby se naše představy a přání
vyplnily a Klánovicím se dařilo.
vaše starostka Zorka
Starčevičová

Přání redakce
Mílí a vážení čtenáři

Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině

klánovického zpravodaje,

Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

a šťastný vstup do roku 2020.

přejeme vám
požehnané vánoce
Vaše redakce

prosinec 2019
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Z Městské části

Městská část informuje:

Zeptali jsme se:

Černé kácení na Slavětínské ulici

Blíží se konec rekonstrukce

Lovčické a Sendražické?

Došlo k nepovolenému kácení vzrostlých jehličnatých a listnatých
stromů. Zasahovala policie a Česká inspekce životního prostředí.
Dne 16. 10. 2019 bylo oznámeno
podezření na nepovolené
kácení na pozemku v ulici
Slavětínská poblíž křižovatky
s ulicí Kuchařská. Toto kácení
bylo prověřeno a bylo zjištěno,
že kácení nejméně 2 ks
vzrostlých borovic lesních
a 1 ks břízy bělokoré o obvodu
kmene nad 80 cm ve výšce
130 cm nad zemí nebylo
oznámeno, ani povoleno. Byla

též přivolána hlídka Městské
policie.
Následující den byla provedena
kontrola a bylo zjištěno, že
dřevo z kácených dřevin bylo
odvezeno a neprodleně byly
odstraněny pařezy.
Následující týden byla na tomtéž
pozemku stejným způsobem
pokácena další vzrostlá borovice
lesní. Byla kontaktována Česká
inspekce životního prostředí

Oprava Lovčické ulice se protahuje. Obyvatelé
se musejí pohybovat po rozbahněném terénu,
s výkopy a neoznačenými překážkami. Co s tím?

a byly jí poskytnuty podklady
pro zahájení správního řízení
o pokutě.
Na tomto pozemku bylo v r. 2018
vedeno jednání, při kterém se
majitel pozemku dotazoval, které
dřeviny by mohly být odstraněny
v rámci umístění stavby bytového
domu. Nyní kácené dřeviny mezi
nimi nebyly.
Za ÚMČ Praha‑Klánovice
Alena Janoušková, Správní odbor

Na otázky KZ odpovídá místostarosta Jiří Bek.

„O

byvatelé dolní a poslední
části Lovčické ulice ústící do
Slavětínské se zaradovali, když
dostali zprávu od MÚ Klánovice,
že se během léta začne s její
opravou.„Již“ dne 30. 8. začaly bagry
navážet štěrk a různé materiály do
dolní části Lovčické. Obyvatelé byli
vyrozuměni, aby si na několik dní
zajistili parkování někde jinde.

Odpady na konci roku a výhled do roku 2020:
v běžných dnech. V kritických
oblastech bude svoz tříděného
odpadu posílen.
l Na Nový rok 1. 1. 2020 svoz

Deponie
ve Smidarské ulici
je letos otevřena do 13. prosince
a provozní doba je:
pondělí 15:00 -17:00
středa 15:00 -17:00
pátek 15:00 -17:00
sobota 9:00 -12:00
Podrobné informace najdete
na webu MČ Praha‑Klánovice:
Městská část – Informace
z městské části – Odpady.
Vánoční a novoroční
svoz komunálního
a tříděného odpadu
l V období 23. – 31. 12. 2019
bude svoz směsného i tříděného
odpadu probíhat dle příslušných
svozových plánů, tedy jako
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až na výjimky neprobíhá.
l V období 2. – 6. 1. 2020

bude probíhat standardní svoz
směsného i tříděného odpadu
s případným časovým posunem
(max. 1 den).
Vyhazujete vánoční
stromek?
l Přírodní vánoční stromky
lze odložit VEDLE veřejně
přístupné popelnice nebo
kontejneru na směsný odpad,
nebo VEDLE kontejnerů na
tříděný odpad.
l Umělé vánoční stromky lze

odložit pouze do sběrného dvora.
l Žádný vánoční stromek nepatří

do nádob na směsný odpad, ani
do kontejnerů na odpad tříděný.
Novinky v systému svozu
odpadu v Praze v roce 2020
l Praha rozšiřuje služby v oblasti
sběru bioodpadu o celoměstský
nádobový svoz rostlinného
bioodpadu.
l Rozšiřuje se počet domovních

i venkovních stanovišť tříděného
odpadu.
l Zvyšuje se poplatek za

směsný komunální odpad (černé
popelnice) o 30%.
Podrobné informace získáte
na webu MČ, případně na
úřadě MČ Praha-Klánovice,
U Besedy 300, u paní
Janouškové, tel: 281 960 216.
Zdroj: ÚMČ Praha‑Klánovice
a Tiskové zprávy hl.m.Prahy pro
městské části

Foto: studio Marcus

Svoz kontejnerů na objemný
nebo biologicky rozložitelný
odpad a svoz nebezpečného
odpadu v prosinci neprobíhá.

Během září práce pokračovaly
celkem zdárně. Stavební dělníci nám
vždy vyšli vstříc a my jsme se mohli
ještě, víceméně, po stavbě pohybovat.
Během října a začátkem listopadu
došlo k menším „objevům“ v nové
části základu již vybagrovaného,
zasypaného štěrkem a udusaného.
Část tohoto již hotového základu
se musela částečně opět v určité šíři
vykopat, opravit, zasypat a opět
udusat…
V posledních třech týdnech
žijeme ve výslovně RIZIKOVÉM
BYDLIŠTI. Před vrátky máme
stále půlmetrový příkop. Každý den
zdoláváme kamenitý, bahnitý terén,
ze kterého trčí 10 – 15 cm vysoké
kovové vyústě – tyčky (plyn, voda,
elektřina,...). Tyto tyčky – vyústě
jsou NEOZNAČENÉ! Těmto se
můžeme ještě za bílého dne vyhnout,
ale za tmy je to absolutně vyloučeno.
Kdo zde ručí za naši bezpečnost
(včetně eventuálního příjezdu
sanitky, nebo hasičů)?“
Z dopisu Aleny Batovcové
z Lovčické ulice.

Pane místostarosto, proč
při opravě Lovčické dochází
k prostojům?
V současné době probíhá generální
rekonstrukce ulic Lovčické
a Sendražické, což samozřejmě
nejvíce zatěžuje občany v nich
bydlících. Neshody Magistrátu
hl. m. Prahy, který je investorem,
se zhotovitelem znamenaly
zastavení prací. V září 2019 byly
vyřešeny a stavba opět mohla
pokračovat. A to nejprve opravou
Blešnovské, kde kvůli špatnému
zpracování podloží došlo na
opakovaných místech k propadnutí
komunikace. Z iniciativy úřadu
MČ proběhlo 11. listopadu 2019
místní šetření za účelem zabránit
prodlevám a zajistit otevření
Lovčické do konce roku 2019.

Kompletní povrch
Sendražické má být
hotový do 10. 12.
a Lovčické do konce
prosince.
Jak je práce kontrolována?
Každý týden ve čtvrtek od 8 hodin
probíhá v místě stavby kontrolní
den, kterého se účastní zástupci
investora, zhotovitele a také
představitelé MČ Klánovice
včetně příslušného úředníka, paní
A. Šugárové, která má dopravní

Trpělivost obyvatel
Lovčické ulice je napínána.

situaci ve své gesci. Rekonstrukce by
měly být dokončeny do konce roku
2019 za předpokladu teplot do –3°C
a bez sněhu.
Jak je zajištěna základní bezpečnost
pohybu po komunikaci, včetně
umožnění příjezdu aut jednotného
záchranného systému?
Chápu obavy a strasti občanů
v dotčených ulicích a děkuji za
trpělivost. Pocit nejistoty pohybu
si dovedu představit, zvláště když
standardní označení technických
překážek opakovaně ničí vandalové.
Otázku bezpečnosti zdůrazňujeme
při všech kontrolních dnech.
Co se týká dostupnosti záchranky,
příp. hasičů, dovoluji si klánovické
občany z vlastní zkušenosti
ubezpečit, že pracovníci těchto
záchranných systémů potřebné
zkušenosti s dostupností i v takových
podmínkách mají.
Vážení spoluobčané, velmi
nás mrzí, že se musíte potýkat
s dlohotrvajícími obtížemi. Na
kontrolním dnu 21. 11. jsme byli
zhotovitelem ujištěni, že kompletní
povrch Sendražické bude hotový do
10.12. a Lovčické do konce prosince.
Přes všechny vzniklé obtíže bych
vám proto rád popřál do nového
roku 2020 splnění vašich přání,
ale – a to především – pevné zdraví
a radostnou životní pohodu!
S pozdravem MUDr. Jiří Bek,
místostarosta
prosinec 2019
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Změny jízdních řádů

V

neděli 1. prosince vstupují
v platnost nové jízdní řády
linek MHD v oblasti Klánovic.
Neděle 15. prosince je pak
celostátní termín změn
jízdních řádů.
Autobus 221 naváže na každý
vlak z centra
Linku 221 čeká zkrácení intervalu
v pracovní dny odpoledne díky
zavedení nových spojů mezi
konečnou Klánovice a vlakovým
nádražím. Odpolední provoz tedy
bude vypadat obdobně jako ráno,
kdy z klánovické konečné jezdí
střídavě „krátké“ spoje linky 221
k nádraží a „dlouhé“ na Černý Most.
Díky tomu bude linka navazovat na
každý vlak z centra Prahy.

Autobus 212 zkrátí interval
a bude jezdit i o víkendu
Ještě výraznější změna nastane
na lince 212. V jejím případě
rovněž dojde ke zkrácení
intervalu v pracovní dny
odpoledne ze stávajících 30 na
15 minut, úplnou novinkou
však bude zavedení provozu
o víkendech. Linku 212 bude nově
provozovat dopravce STENBUS,
kterého obyvatelé Klánovic již
znají z linky 221.
Náš vlak nečekají
výraznější změny
Při letošní změně jízdních řádů
na železnici od 15. 12. 2019
neočekáváme žádné zásadní
změny, počet vlaků zůstává

Hydepark zastupitelů

stejný, u některých vlaků dojde
pouze k malým časovým posunům
(max. do 3 minut oproti dnešku).
S tím budou patřičně upraveny
také návazné autobusové linky.

Toto je Hyde Park dámy a pánové, ne procházka růžovou zahradou.

Za informace děkujeme
Ing. Janu Markovi a Filipu
Drápalovi z ROPIDu.
Nový jízdní řád autobusů 221
a 212 je zveřejněn na webu MČ
Praha-Klánovice.
POZOR – autobusový jízdní řád
se mění v neděli 1. 12. 2019.
Nezapomeňte si vyzvednout
červený jízdní řád vlaku PID
– linky S1 a S7 na obvyklých
místech: pokladny na nádraží,
podatelna MČ Praha-Klánovice.
POZOR – vlakový jízdní řád
se mění v neděli 15. 12. 2019

Sloupek do Hydeparku mohou zaslat všichni zastupitelé v daném volebním
období. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení zastupitele.

Adventní koncerty orchestru Harmonie

Jiří Bek,
místostarosta, nezávislý
kandidát za STAN

„Pojďte se s námi přenést do minulosti a zavzpomínat, jak slavili Vánoce naši
předkové i prožít současnost a připomenout si pravou podstatu vánočních svátků.“
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Program naleznete na http://www.nfharmonie.cz/.

Vánoční koncert v kostele
Českobratrské církve evangelické
Na Doubkové 8, Praha 5 – Smíchov.
Zazní melodie W. A. Mozarta,
A. Vivaldiho a J. S. Bacha. Společně si
zazpíváme koledy. Vstupné zdarma.
Vánoční matiné ve Švandově divadle
v Praze 5. Vstupenky v pokladně
divadla nebo online. „Pokud máte
doma rolničky, zvonečky nebo třeba
triangl, určitě si je vezměte s sebou,
vytvoříme společně tu pravou
hudebně vánoční atmosféru.“
11. 12. 2019 v 19:00

Vánoční koncert v Českém muzeu
hudby, Karmelitská 388/2, Praha 1.
Koledy zahraje Orchestr Nadačního
6
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Čtenáře Klánovického zpravodaje
srdečně zve Nadační fond Harmonie.
fondu Harmonie a zazpívá sbor
Kalokaghatia. Vstupenky si můžete
rezervovat na e-mailové adrese
info@nfharmonie.cz
Partnerem Nadačního fondu
Harmonie je MČ Praha-Klánovice

a Masarykova ZŠ Klánovice.
Klánovické děti jsou v orchestru
Harmonie výrazně zastoupeny.
Patrony projektu jsou herečka
Simona Stašová a klavírní virtuóz
Ivo Kahánek.

F o t o : m a r k é ta k o l í n s k á

7. 12. 2019 v 11:30

F o t o : D í v k a – P i x o u r c e / P i x a b ay; p a r k : H e n r y k N i e s t r ó j / p i x a b ay

. 12. 2019 v 18:00

Vážení spoluobčané, uplynulo
30 let od 17. listopadu 1989,
dnu zásadní změny v našich
životech. Žijeme ve společnosti,
která má naprosto jiná kritéria
než období po roce 1948. Tehdy
jsme budovali socialismus, tj.
lepší zítřky, což u nás znamenalo
i zlikvidování parku a následně
výstavbu činžovních domů
v Medinské ulici. Dnes víme, že
centrální, direktivní rozhodování
skončilo! Máme demokracii,
systém založený na svobodném
projevu vlastního názoru
a zároveň i osobní odpovědnosti.
Veřejnost ve svobodných volbách
rozhoduje o svých zástupcích ve
vedení Klánovic a naopak tito
představitelé obce odpovídají za svá
rozhodnutí svým spoluobčanům,
svým voličům. Vážení spoluobčané,
važme si doby, ve které žijeme
a využijme všechny možnosti
k vzájemnému dialogu, který bude

ku prospěchu našich Klánovic
a tím i ku prospěchu všech generací
v Klánovicích žijících.

Zdeňka Bubeníková,
Čas na změnu

Máme tady advent, dobu
radostného očekávání příchodu
Spasitele, duchovní přípravy
na Vánoce, dobu rozjímání
a dobročinnosti. Je mi líto, že
někteří z nás jsou v tento čas
postiženi nákupní horečkou
projevující se sháněním dárků pod
stromeček. Naštěstí má, jako každá
viróza, pouze krátkodobé trvání.
Komise pro životního prostředí už
ale jeden dárek dostala. Byli jsme
úspěšní v rámci žádosti o dotaci
z Magistrátu hl. m. Prahy a dostali
750 000,- Kč na „Vypracování
studie opatření pro zadržování
a využití vody z dešťových srážek
na území MČ Praha-Klánovice“.
Jedná se o pilotní projekt pro
celou Prahu. Nyní se připravuje

zadávací dokumentace pro
vyhlášení výběrového řízení
na dodavatele. Na příští advent
už Vás budeme moci seznámit
s opatřeními, které bychom rádi
v Klánovicích realizovali.
Klidné a laskavé vánoční svátky
a šťastný nový rok 2020
přeji vám všem.

Pavla Fischerová,
nazávislá kandidátka
za STAN

Klánovice žily v uplynulém
roce mnoha tématy, která by
si zasloužila snad i samostatné
vydání KZ. Jednalo se o parkování
u nádraží, opravy komunikací,
výstavbu bytových domů, zatopené
křižovatky, betonové ploty,
multifunkční hřiště, transparentnost
úřadu, atd. Z pohledu zastupitele
bych si dovolila napsat,
že celé zastupitelstvo přistupovalo
k problémům velice
zodpovědně. (Pokrač. na str. 8)
prosinec 2019
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Hydepark zastupitelů
Pochopitelně u mnoha témat
nedošlo hned napoprvé ke shodě,
u některých vůbec ne, ale tak už to
bývá. Nicméně můj subjektivní názor
je, že jednání koalice a opozice se
stávají konstruktivnějšími. A tak mi
do Nového roku nezbývá než popřát
Klánovicím a všem občanům, aby
spolupráce radních a zastupitelů
byla vidět všude okolo nás a měli
jsme z toho nejen prospěch, ale
i radost a mohli být hrdí, na „naše“
Klánovice. Přeji všem pohodové
a klidné Vánoce a šťastný vstup
do Nového roku 2020.

Veronika Gotthardt,
nezávislá kandidátka
za ODS

Na Vánoce jsem se vždycky těšívala.
Teď, když mám děti,
se na Vánoce těším hlavně kvůli
nim. Kdo bude Marie a kdo
anděl při školkovém představení
v klánovickém kostelíku?
Co děti vyrobí pro místní
jarmark? Zvládneme upéct
víc cukroví, než kolik ho ještě
před Vánocemi sníme?
Se sousedy máme takovou
pěknou tradici: před Vánocemi se
navštěvujeme, navzájem si darujeme
jmelí (aby fungovala jeho magická
moc, je potřeba ho dostat darované),
zveme se na svařené víno k sobě
domů. Během roku okolo sebe
třeba jen projdeme, pozdravíme se,
zamáváme si. Míváme často naspěch.
Ale o Vánocích si na sebe
uděláme aspoň chvilku.
Někdo nazdobí stromeček rostoucí
na pařezu v lese, někdo zajde na
procházku k Hájence (pozor na
překrmování zvěře), někdo zůstane
v rodinném kruhu. A co děti
z Dětského domova – vzpomene si
na ně někdo? Možná by i jim udělala
nějaká drobnost radost. Poklidný
adventní čas vám všem.
8
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pokračování ze strany 7

Marie Jágrová,
Čas na změnu

Jako klánovická praktická lékařka
jsem v kontaktu se staršími
a invalidními občany, kteří se
dennodenně potýkají nejen s tím,
jak dojet k lékaři, ať již v rámci
Klánovic či do zdravotního zařízení
v Jirnech či do Újezda nad Lesy, ale
obtížné se pro ně stává i obstarání
běžných záležitostí jako jsou nákupy,
pošta, úřad apod. Proto zvažujeme
zřídit pro naše seniory a osoby se
ZTP službu tzv. senior taxi. Naše
představa je, že by tuto službu mohli
ve všedních dnech využívat občané
s trvalým pobytem v Klánovicích
starší 65 let a invalidé. Je třeba si
vyjasnit mnoho parametrů, jako
například maximální dojezdovou
vzdálenost, výše příspěvku
zákazníka, rozsah služeb. Proto
uvítáme vaše podněty, postřehy
a návrhy, které můžete zasílat na
emailovou adresu: urad@prahaklanovice.cz nebo poštou či osobně
na úřad městské části pod označením
senior taxi. Hezké prožití vánočních
svátků přeji vám všem.

Pavel Jaroš,
Hlas Klánovic

Vážení občané, dovolte mi, abych
vás seznámil s postupem příprav na
výstavbu budovy IZS v Klánovicích.
Budova IZS (společný objekt
Zdravotnické záchranné služby,
Městské policie, Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Klánovice
a údržby) bude umístěna mezi
ulicemi Smidarská a Holekova.
Koncem března 2019 byla odevzdána
studie budovy, bylo vypsáno výběrové
řízení na projektanta. Smlouva
mezi projektantem a Magistrátem
hl.m. Prahy byla podepsána v říjnu
2019. Právě probíhají průzkumné
práce na dotčeném pozemku
- hydrogeologický průzkum,

dendrologický posudek a projektová
dokumentace k územnímu
a stavebnímu řízení. Kromě
jiných je i požadavek na instalaci
světelné signalizace k výjezdu
zásahových vozidel, aby došlo ke
snížení používání výstražného
zvukového znamení.
Vážení občané, přeji vám
klidné a pohodové svátky vánoční
a hodně osobních i pracovních
úspěchů v novém roce.

Slavomír Jaroš,
ODS

Chtěl bych poděkovat všem
členům kontrolního výboru
vedených Karlem Louckým za jejich
dosavadní dobrou práci. Máme za
sebou téměř rok činnosti a mohu
zodpovědně prohlásit, že všichni
členové bez výjimek se za tu dobu
velmi zlepšili a jsou přínosem pro
tuto úzkou skupinu lidí vzešlou
napříč politickým spektrem
Klánovic. Při diskuzi
nad jednotlivými tématy nejsme
vždy ve vzájemné shodě,
ale dokážeme spolu i zapeklité
případy věcně rozebrat, posoudit
a dospět k závěrům, které
jsou ve většině schůdné pro
všechny zúčastněné. Kontrolní
výbor je takovým „imunitním
systémem samosprávy“ a je
moc prima, že právě v Klánovicích
takhle dobře v pracovní
a nekonfrontační shodě
funguje. Závěrem přeji všem
čtenářům KZ příjemné prožití
vánočních svátků.

Alena Kolovrátková,
nestraník za ODS

S blížícím se koncem roku se
přímo nabízí otázka, jaký byl ten
právě končící rok?

Každý si může udělat obrázek
sám podle svých priorit. Pro
někoho může být důležité zda
a jak se opravují silnice, pro jiného
co se událo v oblasti kultury
a společenského života. Mnoho z
nás může zajímat, kam jsme se za
rok posunuli s řešením problému
parkování u nádraží…. Já osobně
vnímám rozvoj Klánovic v posledním
roce jako velmi zpomalený. V tomto
roce se nepodařilo Radě naší
městské části získat tolik finančních
prostředků jako v letech minulých,
ale to nás nenutí k tomu Klánovice
pouze konzervovat a měli bychom
se dívat dále do budoucnosti. Co
třeba začít v oblasti sociální péče,
zmapovat jaké jsou skutečné potřeby
našich seniorů? Máme novou
předsedkyni sociální komise, tak
snad se brzy objeví na stránkách
MČ po letech zápis z komise, že se
zabývala potřebami našich seniorů
včetně návrhu řešení.

Radomír Kůla,
Čas na změnu

„Už léta se hrabu v lidských hlavách,
ale nikdy jsem žádnou duši neviděl“,
tolik jistý špičkový neurochirurg.
Elektřinu ale také nikdo nikdy
neviděl. V období letního slunovratu,
Vánoc, prožíváme židovskokřesťanskou kulturu jako nikdy
během roku. Je hluboko zakořeněna
v našich duších, aniž si to mnozí
připouštějí. Je založena na Bibli,
jejíž nejstarší texty více než pět tisíc
let, nejmladší bezmála dva tisíce
let člověka stále oslovují, jsou totiž,
tisícům let navzdory, stále moderní.
I věřící marxisté (marxismus
je jejich náboženství) oslavují
obdarováváním svých blízkých
narození Spasitele. Zvukomalebné
hebrejské slovo „růach“, řecky
„pneuma“ znamená vánek, dech,
jímž Stvořitel člověku vdechl duši.

Jen v neznabožské češtině může
pneumatika mít duši, auta mají kola
bez duše, ale takové jízdní kolo má
hned duše dvě. Ze srdce každému
přeji klid v duši.

Karel Loucký,
ODS

Na cestě k demokracii jsme lehce za
polovinou těch padesáti let, o nichž
mluvil Masaryk a nedávno též Angela
Merkel. Chybí nám porozumění
koaličnímu vládnutí a roli opozice.
Za „totáče“ byla opozice nepřítelem
lidu a kritika vládnutí špinavým
pliváním zloduchů. Je to naopak:
máloco mi pomůže víc, než věcné
sdělení „toto jsi udělal špatně“.
Nejde ani o dvě rovnocenná mužstva
na hřišti: jejich role i nástroje
jsou jiné. Vláda, ať státu či obce,
má v ruce moc a má ji používat
k činům. Opozice má jen slova ke
kritice, k nabízení alternativ a jejich
obhajobě. A jako na hřišti nehraje jen
jeden tým, potřebujeme jak vládu,
tak i opozici. Je hloupé, když koalice
místo činů křičí „kampáň“ a místo
skutků jen viní své předchůdce. Je
hloupé, když opozice vládu osočuje
místo věcné kritiky. Jen řádným
plněním svých vlastních rolí prospějí
státu a obci. A pokřikování rowdies
se sluší přejít mlčením.

Ferdinand Polák,
ODS

Dne 12. 6. 2019 uložila Rada
svému členovi panu Gabrielovi
provést do 30. 9. 2019 kontrolu
hospodaření městské části v letech
2014 – 2018, tedy za období
předchozího vedení Klánovic.
Co mělo být cílem kontroly, si
v kontextu tvrzení o „prázdné
kase“ můžeme snadno domyslet…
vše ale dopadlo trochu jinak.

Na jednání zastupitelstva Klánovic
dne 6. 11. 2019 předložila
starostka Starčevičová zprávu
o plnění usnesení Rady, ve které
uváděla splnění výše uvedeného
úkolu. Když se však zastupitelé
na výsledky kontroly dotazovali
(nechtěli hlasovat o něčem, co
neviděli), nastalo v řadách koalice
pozdvižení. Následná vyjádření
radních pak působila krajně
nepřesvědčivě. Zastupitelé za ODS
tedy oficiálně požádali o předložení
zprávy z provedené kontroly.
Dodnes ji nedostali. Nabízí se
dvě vysvětlení – buď kontrola
neproběhla, nebo žádná pochybení
nenašla. Takový výsledek se však
koalici asi příliš nehodí.

Petr Šafránek,
nestraník za ODS

Dovolte mi vzpomenout na pana
Zdeňka Kutzendörfera, který nás
náhle koncem října opustil. Měl
jsem to štěstí, že jsem v 90. letech
minulého století mohl být jeho
blízkým spolupracovníkem při
výstavbě kanalizace, vodovodu
a ČOV v Klánovicích. Byl prvním
porevolučním místostarostou
a měl obrovskou zásluhu na
realizaci této zásadní stavby, které
se věnoval opravdu naplno, ač za
to bral směšnou odměnu. Byl to
neuvěřitelně pracovitý a skromný
člověk. Podařilo se mu prosadit, že
jsme tuto stavbu realizovali napřímo,
tedy bez účasti OMI MHMP.
Díky tomu jsme se vyhnuli všem
problémům, které nyní zažíváme
s rekonstrukcí komunikací. Pan
Kutzendörfer na stavbu téměř denně
osobně dohlížel, fundovaně jednal
s projektanty i stavbyvedoucími.
Všechny problémy vždy řešil
s velkým přehledem a klidem. Více
se mi do 900 znaků nevejde, ač by si
to zasloužil. Čest jeho památce!
prosinec 2019

9

v e ř e j n ý p r o s to r

Ať šlépěje vašeho
života zanechají dobro

P

řiznám se, že mám rád, když jdu
ráno čerstvě napadaným sněhem
a jsem úplně první, kdo dělá šlépěje.
Kráčet jako první napadaným sněhem
v sobě obsahuje symbol tajemství:
ta rovná zasněžená plocha jakoby
čeká, kdo ji něčím posvětí. Kdo první
vyznačí kudy vede cesta a kam to
bude?
Když jdete na Roráty, tak je to cesta
ke kostelu. Všude kolem je zvláštní
ticho – protože i obyčejné zvuky
města zní po nasněžení trochu jinak
– a vy jste najednou ten, kdo určuje
cestu: všichni ostatní půjdou podle
těch prvních šlépějí.
Někdo bude našlapovat přímo do
stejných stop, to aby si nepromáčel
boty. Pak jsou stopy důsledně v druhé
řadě, to když jdou dva lidé spolu.
A když jsou tam dětské šlépěje, tak
ty většinou cupitají křížem krážem,
prostě děti! Někdo půjde úplně jinam
a vaše šlépěje drsně překříží. Někdo
jiný půjde chvíli stejnou cestou, ale
pak se odchýlí a jde za jiným cílem.
Je to jako v životě: každý z nás
vděčí někomu, kdo mu „vyšlapal
cestu“ – aspoň kousek v životě.
Někdy je tam etapa, kterou
kráčíme s životním partnerem
a někdy jsou tam i děti. A pak jsou
lidé, kteří jako kometa proletěli
naším životem a nyní jsou již
v nedohlednu. Některé stopy
vedou domů, jiné naopak z domova
ven a některé do kostela.
Všem vám přeji, abyste zvláště
v době Vánoc mohli prožít tajemnou
radost, že šlépěje vašeho života
zanechaly dobro!
Vojtěch Eliáš,
farář v Klánovicích
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Vzpomínka na pana
Zdeňka Kutzendörfera

Otevřete dveře tříkrálovým

koledníkům z Charity Neratovice
V prvních lednových dnech proběhne 20. ročník celostátní akce
Tříkrálová sbírka. Skupinky koledníků budou procházet městy, městysi
a obcemi celé ČR. Naši koledníci se zúčastní
sbírky ve dnech od 4. 1. 2020 do 8. 1. 2020.
Charita tímto děkuje všem, kdo vlídně přijme
koledníky a přispěje do jejich pokladniček.
Miloslava Machovcová
ředitelka Charity Neratovice

V nedávných dnech
jsme zaznamenali
smutnou zprávu –

úterý 24. 12. Štědrý den
15:00 Jirny mše svatá
16:00 Koloděje štědrovečerní
mše sv. s účastí dětí a rodičů
22:00 Klánovice půlnoční mše
24:00 Koloděje půlnoční mše

otevřený k návštěvě betléma.

Dana Tichá

středa 25. 12.
Hod Boží vánoční
9:00 Koloděje mše svatá
Od 10:00 do 16:00 je kostel
otevřený k návštěvě betléma.
10:30 Klánovice mše svatá

středa 1. 1. Nový rok 2020
– slavnost Matky Boží
10:30 Klánovice mše svatá
10:30 Koloděje mše svatá
Od 11:30 do 16:00 je kostel
otevřený k návštěvě betléma.

čtvrtek 26. 12.
sv. Štěpána
9:00 Koloděje mše svatá
Od 10:00 do 16:00 je kostel
otevřený k návštěvě betléma.
10:30 Jirny mše svatá

neděle 5. 1.
Slavnost Zjevení Páně
9:00 Koloděje mše svatá
s žehnáním vody, křídy a kadidla
10:30 Klánovice mše svatá
17:00 koncert v kostele
v Kolodějích na podporu
Tříkrálové sbírky

pátek 27. 12.
sv. Jana Evangelisty
18:00 Koloděje mše svatá se
svěcením vína

P

úterý 31. 12. sv. Silvestra
16:00 Koloděje mše svatá na
poděkování za uplynulý rok

Adresy a kontakty:

sobota 28.12.
Svátek sv. Rodiny
17:00 Jirny mše svatá

Kostel Nanebevzetí Panny
Marie v Praze‑Klánovicích
Ke Znaku 13, http://jirny.farnost.
cz; facebook.com/farnostjirny,
P. Dr. Vojtěch Eliáš, administrátor

neděle 29. 12.
Svátek sv. Rodiny
9:00 Koloděje mše svatá
s požehnáním pro manžele
Od 10:00 do 16:00 je kostel

Kostel Povýšení svatá Kříže
v Praze 9 – Kolodějích
Lupenická 43, www.kolodeje.
farnost.cz, P. Dr. Ondřej Salvet,
farář

Svou přirozenou
autoritou vyzýval
k občanské
slušnosti
a ke spolupráci
a napomáhal
nalézt řešení.

Jiřina Musilová
Blanka Bačová
Jan Jiskra
Václav Bervid

an Kutzendörfer bydlel v Klánovicích od dětství, chodil tu do obecné
školy. Po studiu na vyšší průmyslové škole strojní pracoval jako projektant
v oboru vytápění. Během tzv. maďarských událostí v roce 1956 se netajil
svým odmítavým stanoviskem k zákroku sovětské armády, za což byl
tehdejším komunistickým režimem na několik let uvězněn.

10:30 Klánovice mše svatá

rdečně blahopřejeme našim
klánovickým spoluobčanům,
kteří si v prosinci 2019
připomínají svá životní jubilea.
MČ Praha – Klánovice

Zdeněk Kutzendörfer,

místostarosta obce.

ve farnosti Jirny – Klánovice a Koloděje

S

Karel Vilgus

a první „polistopadový“

Vánoce 2019 a Nový rok 2020

Jubilanti

ve věku 92 let zemřel pan
místní starousedlík

F o t o : a r c h i v t o m á š e R u d y; K y t i c e : B r u n o G l a t s c h / P i x a b a y

Vánoční zamyšlení
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Jeho morální postoj i technické znalosti ho
hned po listopadu 1989 přivedly do komunální
politiky, přestože byl již v důchodovém věku.
Po rekonstrukci Místního národního výboru
(což byl orgán místní samosprávy za minulého
režimu) v březnu 1990 se stal jeho poslancem
a předsedou komise výstavby. V této funkci
přispěl významnou měrou k zahájení stavby
vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod,
což byl zásadní předpoklad rozvoje Klánovic.

Eva Doušová
Karel Loucký
Franz Weinmann
Antonín Šuchma
Zbyněk Müller
Irena Tomková
Michal Nývlt
Vlasta Němcová
Hanna Petroušková
Tatiana Lišková Valterová

Do prvních svobodných komunálních voleb
na podzim 1990 šel na kandidátce Občanského fóra, získal třetí nejvyšší
počet hlasů ze všech kandidátů a po celé volební období pak vykonával
funkci zástupce starosty. Nadále pracoval také v komisi výstavby. Na
jednáních zastupitelstva i v článcích v místním tisku svou přirozenou
autoritou vyzýval k občanské slušnosti a ke spolupráci, uklidňoval často
rozhádanou atmosféru a napomáhal nalézt řešení.
Po skončení mandátu se věnoval zejména své rodině, k níž cítil silné pouto
– sám říkával, že manželku Hanu miloval od svých deseti let. V rodinném
kruhu se tak naplnil podzim jeho života.
Za uplynulých třicet let se na samosprávě Klánovic podílelo několik desítek
občanů. Panu Kutzendörferovi mezi nimi nesporně náleží významné místo –
věnujme mu proto vzpomínku a poděkování.
Tomáš Ruda
Ke vzpomínce na pana místostarostu se s účastí připojuje
starostka a rada MČ Praha-Klánovice.
prosinec 2019
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Zásahy hasičů

Zásahy hasičů

Říjen a listopad
u klánovických
hasičů

(pokračování ze strany 12)

Uplynulé období měla jednotka
klánovických hasičů poměrně
klidné.

19. 10. Zásah v lehkém
chemickém obleku,
26. 10. Zahájení a taktika
zásahu při dopravní nehodě,
2. 11. Zásah pomocí
nastavovacího žebříku,
snesení osob pomocí
nastavovacího žebříku,
9. 11. Zásahy pomocí
výškové techniky,
16. 11. Zásady první pomoci,
23. 11. Zásahy v dýchací
technice.
Úkolem odborné přípravy
je proškolit členy jednotek
a prakticky vyzkoušet postupy
při mimořádných událostech
a spolupráce s příslušníky HZS
na místě zásahu.
(pokračování na straně 13)
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Mladí členové hasičského kroužku.

v Klánovicích nezahálejí
Jsou to dva roky, kdy se podařilo obnovit kroužek
Mladých hasičů, který tu byl v 90. letech a vedl ho
pan Václav Musil.

S

cházíme se v úterý odpoledne na
hasičské zbrojnici. Výuka a tréninky
probíhají na zbrojnici, na hřišti
za Halou starosty Hanzala a na
Přímském náměstí.
S dětmi také vyrážíme
na víkendové akce –
výlet po okolí, návštěva
hasičské stanice,
víkendové soustředění.
O letních prázdninách
jsme byli s kolegy SDH
Koloděje na týdenním
letním soustředění
v Černošicích.

F o t o : SDH K l á n o v i c e

Odborná příprava v Satalicích
Kolegové z Hasičské stanice 10
Satalice, do jejíhož hasebního
obvodu jednotka Klánovice
spadá, připravili odbornou
přípravu. Přípravy se kromě naší
jednotky zúčastnily jednotky
Běchovic, Kbel, Čakovic
a Satalic. Témata odborné
přípravy byla stanovena takto:

Mladí hasiči

potřeba si něco říci i k jiným,
neméně důležitým tématům,
jako například ekologie, správné
chování na silnici, jak se chovat
u vody (léto i zima),
pravidla slušného
chování, jiná různá
nebezpečí, která číhají na
děti.

Úspěch v soutěži
a témata výuky
Letos jsme se prvně
a tak se plní
zúčastnili hasičské
Plány na příští rok
hasicí
přístroj.
soutěže. Jednalo
V novém školním roce
se o Sportovní den
2019/2020 jsme pro děti
netradičních disciplín.
vymysleli celoroční soutěž
Postavili jsme družstvo mladších
o „Zlatý hasičák“. Děti mají jednou
žáků a obsadili jsme krásné 5. místo.
za měsíc test a praktický test. Body
Výuka není jen o hasičině. Je
z testů jsou převáděny do kapiček

a tak si plní hasicí přístroj.
Chceme se opět zúčastnit
Sportovního dne netradičních
disciplín v Nehvizdech, kde chceme
postavit i družstvo přípravky.
Máme v plánu i účast na nějaké
hasičské sportovní soutěži.
Mimo jiné je cílem hasičského
kroužku vybudovat u dětí lásku
k hasičině a v jejich dospělosti
z nich mít nové členy jednotky,
kam by přenesly to, co se učí na
kroužku. Aby se z některých stali

vedoucí kroužku mohli tak předávat
znalosti a dovednosti. Aby nám děti
pomáhaly na akcích pořádaných
SDH jako např. Hasičská zábava,
Zábavné odpoledne, Den
otevřených dveří zbrojnice apod.
Pevně věříme, že se nám toto
povede a některé z našich dětí
budou v budoucnosti pomáhat
nejen při akcích SDH Klánovice,
ale také lidem v nouzi jako
klánovičtí hasiči.
SDH Klánovice

Nábor členů

Těší nás velká účast na
kroužku. Průměrně chodí
25 dětí z 30. A vedoucích?
Je nás pět a pomáhá nám
jeden praktikant.
Body z testů
Další praktikanty si
jsou převáděny budeme chtít vychovat
z našich dětí.
do kapiček

Přijď mezi nás do jednotky
Jednotka SDH Klánovice rozšiřuje své řady o nové členy!

Nejsi lhostejný ke svému okolí a chceš pomáhat
a chránit občany a majetek v Praze a hlavně v okolí
Klánovic? Přijď mezi nás!
F o t o : SDH K l á n o v i c e

Dne 22. 10. 2019 v 18:37 byla
požádána občanem o pomoc při
likvidaci vosího hnízda u vchodu
do domu. Na místě zjištěno
vosí hnízdo, které jsme pomohli
majitelům likvidovat. V 19:28
se jednotka vrátila zpět na
základnu. Na nedostatek činnosti
si však hasiči nemohli stěžovat.

Pokud jsi starší 18 let, jsi zdravý, bydlíš v blízkém okolí Klánovic, jsi
ochoten obětovat trochu svého osobního volna, naučit se ovládat naši
techniku a pomáhat lidem, tak jsi ten pravý.
Pro více informací nám napiš na email: jsdh.klanovice@seznam.cz, Lukáš Tvrdý, nebo
volej: Pavel Jaroš, velitel jednotky 607 551 670, Michal Raiser 723 693 816 zástupce
velitele, nebo přijď mezi nás každou sobotu od 9:00 do naší zbrojnice Medinská 999.
Náš web je https://sdhklanovice.estranky.cz

Výcvik první pomoci
Dne 20.10. se Jednotky SDH
Klánovice a Koloděje zúčastnily
výcviku – základy první pomoci.
Cvičení bylo připraveno oddílem
psovodů Městské policie hl.m.
Prahy. Strážníci pro naše členy
připravili cvičení s tématem
Nehoda autobusu se zraněním
cestujících.
Účastníci měli za úkol zajistit
autobus, provést protipožární
opatření, provést před lékařskou
pomocí první pomoc zraněným
a transport zraněných mimo
vozidlo. Cvičení a zásah členů byl
hodnocen velmi kladně a mně
nezbývá než všem za přípravu
a průběh poděkovat.
Další výcvik a pomoc
při akcích
Kromě výše uvedeného se
někteří členové jednotky dne
19. 10. zúčastnili výcviku na
stavbu protipovodňových zábran
na polygonu v Dubči.
Členové jednotky ve spolupráci
se Sborem dobrovolných
hasičů Klánovice a Koloděje
zajišťovali organizování parkování
závodníků při Klánovickém
půlmaratonu a jako tradičně
zajistili Čestnou stráž u pomníku
padlých za kostelíčkem při
oslavách 28. října.
Poděkování
a přání klidných svátků
Za veškerou výše uvedenou
činnost patří členům velké
poděkování.
Závěrem mi dovolte, abych
vám jménem svým a jménem
hasičů popřál klidné prožití
svátků Vánočních a do Nového
roku vše nej…
Pavel Jaroš

prosinec 2019
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sv o b o d y

1 9 8 9

–

2 0 1 9

„Obyvatelé Klánovic se v listopadu 1989 účastnili pražských manifestací,
mnozí jezdili domů z práce až večerními vlaky. V obci se však nedělo nic.“

Kronikář
Klánovic
Karel Kinšt.

(Z kroniky Klánovic v KZ 11/1999, Karel Kinšt, kronikář)

. 12. 1989:
založení OF ve škole

Teprve 4. prosince založili učitelé,
či spíše učitelky zdejší ZŠ Občanské
fórum na svém pracovišti.
Mluvčím byl zvolen p. Milan
Zelený, zástupce ředitele školy.
8. 12. 1989:
založení OF v obci

Hned nato založili Občanské
fórum v obci tři pracovníci
tenisového oddílu Míla Kocourek,
Karel Kinšt a Oldřich Zobač.
Pozvali na první shromáždění
své známé a přátele, hlavně
tenisty. Na toto improvizované
shromáždění, konané v pátek
8. prosince 1989 ve vestibulu školy,
přišlo asi 120 občanů, kteří svým
podpisem potvrdili, že souhlasí
s programem OF a podporují
obrodný proces. Přítomní občané
zvolili také své mluvčí. Byli to:
Kocourek Miloslav, kameraman,
Kinšt Karel, učitel, Zobač
Oldřich, truhlář, Pospíšilová
Vlasta, učitelka, Janoušek Hanuš,

„Vše se tehdy konalo
ve spěchu, v horečném
chvatu, ale radostně
a s nadšením.“
technik, Hrabal Ladislav, technik,
Majzlík Ratibor, technik a Mellan
Jiří, sexuolog.
14. 12. 1989:
shromáždění OF v kině

Dne 14. prosince bylo uspořádáno
shromáždění OF v místním kině.
Moderátorem byl K. Kinšt. Jako první
promluvil Ing. Václav Kadlec, který
vylíčil průběh a hrůzy masakru na
Národní třídě 17. listopadu, jehož byl
přímým účastníkem. Dalšími řečníky
byli zdejší občané Ing. Majzlík
a Michal Pavlata, herec divadla E.
F. Buriana. Účast byla obrovská.
V sále pro 150 osob bylo 220 lidí,
další stáli v předsálí i venku. Všichni
slyšeli, protože v sále i před oknem
byly ampliony, vypůjčené panem
Klučinou. Během projevů a diskuse

O víkendu 16. - 17. listopadu 2019 vyjížděly
na oslavu svobody vlaky z Klánovic (opět) úplně
plné. A na Letnou se stála fronta.
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podepsalo dalších 95 občanů svůj
vstup do OF. Zároveň byly vybrány
3000 Kč a odeslány koordinačnímu
centru Občanského fóra v Praze. Toto
velmi úspěšné setkání pro cca 350
obyvatel pomohli obětavě připravit
kromě mluvčích OF např. p. Zamazal,
který natiskl pozvánky, poštovní
doručovatelky, které je roznesly
po domech, zaměstnanci kina
p. Novotný a pí Slámová, kteří nám
vycházeli vstříc s nevšední ochotou.
Na tomto shromáždění bylo přijato
důležité usnesení, které bylo
v dopise doručeno do Federálního
shromáždění:
Podpořit kandidaturu Václava
Havla na úřad prezidenta republiky.
l Vyslat do každé komise i do rady
MNV po jednom členu OF – jako
pozorovatele.
l Uspořádat v lednu 1990
další shromáždění, na němž by
promluvili zástupci vzniklých
politických stran o svém programu.
l Opět pojmenovat zdejší školu
jménem T. G. Masaryka
l

11. – 15. 12. 1989:
OF se rozrůstá

V týdnu od 11. do 15. prosince
1989 se mohli občané zapisovat za
členy OF v budově školy. Službu
zde konaly učitelky školy, které
vybíraly i peněžité dary pro OF.
Peníze přišly i z ciziny. Pro studenty
věnovala 1000 Kč dcera pana
B. Smejkala, která žije ve Švédsku.
Dar 1000 rakouských šilinků
věnovali místnímu OF manželé
Jan a Tamara Brabencovi, bývalí
občané Klánovic, nyní Vídeňáci.

F o t o : r e d a kc e

4

F o t o : r e d a kc e ; K a r e l K i n š t j e Z a r c h i v u r o d i n y p a n a K i n š t a . P o z v á n k a : G i l l W e l l i n g t o n a G e r d A l t m a n n – p i x a b a y

Revoluční prosinec 1989 v K lánovicích
„V Klánovicích se
ovšem našli i lidé, kteří
nepřáli novému,
protože za „bolševiků“
byli šlechtou
s různými privilegii.“

18. 12. 1989:
bouřlivé zasedání MNV

18. prosince se konalo plenární
zasedání poslanců dosavadního
místního národního výboru
v zasedací síni. Po běžném jednání
byl schválen návrh předsedy školské
komise Ing. Petra Sidaka, aby se naše
ZŠ opět jmenovala Masarykova škola.
To šlo ještě hladce. Pak ale Ing. Sidak
– v tomto převážně komunistickém
sboru poslanců – odvážně navrhl,
aby MNV jménem obyvatel Klánovic
podpořil kandidaturu p. Václava
Havla na úřad prezidenta republiky,
a to dopisem poslanci za Prahu 9
F. Kubešovi.
Došlo k dramatickému hlasování,

k protinávrhům a vytáčkám
některých poslankyň a poslanců.
Nakonec byl návrh Ing. Sidaka
schválen těsnou většinou hlasů:
15 bylo pro návrh, 4 proti, zbytek
z 27 přítomných poslanců se
zdržel hlasování. Tohoto zasedání
se jako pozorovatelé OF vůbec
poprvé zúčastnili M. Kocourek
a K. Kinšt, samozřejmě bez práva
hlasovat. Rezoluci pro F. Kubeše
ještě týž den vypracoval Ing.
Sidak a ráno 19. prosince osobně
předal poslanci přímo v budově
Federálního shromáždění.
„Vše se tehdy konalo ve spěchu,
v horečném chvatu, ale radostně
a s nadšením. V Klánovicích se
ovšem našli i lidé, kteří nepřáli
novému, protože za „bolševiků“
byli šlechtou s různými privilegii.
Tito „soudruzi“ strhávali plakáty
OF – hlavně v noci pod rouškou
tmy – a vylepovali komunistické
letáky, které ostouzely obrodný
proces a jeho vůdčí osobnosti,
hlavně herce a zpěváky. Rovněž
anonymně telefonovali výhrůžky
představitelům místního OF.
Nebylo však ani nutné proti nim
zakročovat. Přestali nakonec
sami, když viděli, že obrodné
hnutí se stává všelidovým a že oni
jsou v naprosté izolaci.“
Zdroj: archiv Tomáše Rudy
– Z kroniky Klánovic
v KZ 11/1999,
Karel Kinšt, kronikář

Srdečně
vás zveme
na
rozsvícení
vánočního
stromu
ve středu
4. prosince
v 17.30

před školou
na náměstí
Hedviky
Vilgusové

Pravda a láska, která nakonec zvítězí
nad lží a nenávistí, přitahuje zástupy lidí
v roce 2019 stejně jako před 30 lety.

Jménem
MČ Praha-Klánovice
vaše starostka
Zorka Starčevičová

prosinec 2019
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Babí léto v Klánovickém
lese a poslední výlov
na Placinách.

Dětské
rybářské
závody
V sobotu 19. října pořádala

Poslední výlov

klánovická Místní skupina
Českého rybářského svazu na
rybníce na Placinách tradiční
dětské rybářské závody.

Říjnové akce na Placinách – ještě jedno fotoohlédnutí klánovických rybářů,
tentokrát i s vítězi dětských závodů, které se konaly o týden později.

Počasí nám přálo, a tak dorazila
celá řada místních i přespolních

přihlížejících, podpořit nás přišla
i paní starostka, pan místostarosta
i další zdejší zastupitelé.
Rád bych všem poděkoval jak za
účast, tak i za vyjádřenou podporu.
Je nám líto, že akce, kterou jsme

Ulovené ryby byli převážně kapři, celkem cca 100 kg ryb.
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vždy pořádali s láskou a zaujetím,
končí. O to více, že její ohlas byl
pokaždé nemalý a byli jsme vždy
podporováni ÚMČ.

Jaký je výsledek závodů?
Na udicích nakonec skončilo dvacet
sedm kaprů, jeden lín a jedna
plotice. První místo obsadil Adam
T. s 176 body, druhá byla Tereza H.
s 147 body a třetí pak skončil Matyáš
B. se ziskem 132 bodů. Gratulujeme.

Protože se letos na jaře ryby už
nevysazovaly, slovilo se jen asi
100 kg ryb, převážně kaprů.
Věřím, že si všichni příchozí
užili atmosféru výlovu i babí léto
v Klánovickém lese.

Najdete nás na Facebooku: Klánovičtí rybáři.

i ÚMČ za udělený grant. A jen co
přejde zima, budeme se těšit na
Placinách opět na viděnou na jarních
dětských rybářských závodech.
Petrův zdar!
Richard Hladík,
hospodář MO ČRS Žižkov II
a předseda MS Klánovice
a celý výbor MO Žižkov II

Předávání cen.

Děti měly velkou radost z obdržených
cen a bez dárku neodešel žádný
z účastníků. K zakousnutí byla
klobása, bramborák i čerstvý kapr
z udírny.
F OTO : J i ř í H a v e l

sobotu 12. října pořádali
klánovičtí rybáři výlov chovného
rybníka na Placinách, dle všeho na
dlouhou dobu naposledy.

rásný slunečný podzimní den
přitáhl k rybníku tolik zájemců,
že nám nezbylo než pět dětí, které
přišly poslední, odmítnout kvůli
nedostatku místa. Rybník zkrátka
není nafukovací.

F OTO : M i r o s l a v S ä ck l

V

K

Mladí rybáři a jejich úlovky.

Poděkování
a pozvání na jaro
Děkujeme místním podporovatelům
i firmám z blízkého okolí za
sponzorské dary, dík si zaslouží

Vítězem se stal Adam (uprostřed) druhá byla Tereza (vlevo) a třetí Matyáš. Gratulujeme!

prosinec 2019
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Rozhovor s Gabrielou Šmerdovou nejen o Adventu
v KC Nová Beseda v Klánovicích

K

Gabrielo, jak hodnotíte rok
2019 v KC Nová Beseda
a z jakého představení, akce
nebo události jste měli jako
organizátoři největší radost?
Rok 2019 byl stejně jako předchozí

roky z našeho pohledu velmi
úspěšný, nabitý kulturními akcemi
nejrůznějšího druhu. Za povedená
představení letošního roku určitě
považujeme náš narozeninový
koncert Kamila Střihavky, koncert
Lenky Nové a Petra Maláska,
divadelní představení Pan Theodor
Mundstock, přednášky pana
Radkina Honzáka, dětská divadélka
Víti Marčíka nebo třeba divadlo
s Janem Čenským a Pavlem Novým
v hlavních rolích Polib tetičku,…
Máme velkou radost, že si své
diváky našel náš letošní nový
projekt Biosenior a že se velké
oblibě těší komunitní akce, jako
např. Svátek sousedů nebo Hurá
na prázdniny.

Konec roku ve Svazu tělesně postižených

P

oslední větší akci letošního
roku bylo tradiční předvánoční
setkání členů ve školní jídelně
místní hotelové školy. Zájemci si
mohli prohlédnout novou instalaci
„muzea dr. Šmída“ v hlavní
budově – její umístění se nám velice
líbilo – rovněž tak samotný výklad
dr. Šmída.
V prosinci je před námi již jen
několik cvičení, poslední akcí je
schůze výboru – v pondělí 16. 12.,
čímž ukončíme letošní činnost.
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Všem členům přejeme klidné
a pohodové vánoční svátky
a hlavně zdraví do nového
roku 2020.
Sejdeme se poprvé na cvičení
v pondělí 6. 1. 2020 a další
pondělí se koná výborová schůze
od 15 hodin. Těšíme se, že účast
našich členů na akcích v novém
roce bude zrovna tak bohatá,
jako letos.
Za MO Svazu tělesně
postižených Olga Paplhamová

Každoročně si z KC Nová Beseda
odnášíme Betlémské světlo, aby
rozzářilo i naše domovy. Jak to
bude letos?
Betlémské světlo je jedna z našich
největších komunitních akcí
a nebude chybět ani letos. Již po
deváté si můžete přijít poslední
adventní neděli 22. 12. od 15:00
pro plamínek z Betléma. Chybět
nebudou koledy v podání
klánovického pěveckého souboru
SborKlan, vánoční cukroví, svařené
víno a samozřejmě sváteční vánoční
nálada.

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

výškové práce

Gabrielo, děkuji Vám za rozhovor.
Rozhovor vedla Zita Kazdová.

Martin Balcar tel: 603326965

Vánoční show žáků
taneční školy

T

aneční studio Danceport vás
srdečně zve na vánoční show všech
frekventantů, která se uskuteční
v neděli 15. 12. 2019 od 15:30
hodin v prostorách velké tělocvičny
Masarykovy ZŠ v Polesné ulici
v Újezdě nad Lesy. Vstup je
zdarma. Věříme, že u Vás tato show
navodí příjemnou vánoční náladu.
Z pozvánky Heleny Wojdylové,
taneční studio Danceport

Foto do nabídky inzerce: studio marcus

si přijďte v neděli 22. prosince

Před námi je ale adventní čas
se všemi vůněmi a očekáváním.
Na jaké „náladovky“ k vám
můžeme zavítat?
Můžete se těšit např. na rodinné
divadelní představení Víti Marčíka
Setkání před Betlémem, vánoční
koncert Jaroslava Svěceného
s hostem – Lukášem Sommerem
nebo vánoční romantickou komedii
Last Christmas.

F OTO : T i zz l e BD i zz l e / P i x a b a y

Pro Betlémské světlo

ulturní centrum Nová
Beseda přitahuje návštěvníky
programem, příjemným
prostředím a atmosférou, která
je s Klánovicemi neodmyslitelně
spojena. Ke konci roku voní od
baru káva a svařené víno a téma
rozhovoru s Mgr. Gabrielou
Šmerdovou, ředitelkou obecně
prospěšné společnosti NADOSAH,
která kulturní centrum provozuje,
je nasnadě.

Srdečně zveme

Na co byste nás již dnes upozornili
a pozvali v příštím roce?
Nechte se překvapit! Filmová
hláška Nebudeme se pouštět do
žádných větších akcí… pro nás
neplatí, bude to zase Trhák.

Tým NADOSAH
přeje všem
sousedům
pohodové Vánoce
a úspěšné vykročení
do nového roku.

Zde může být
Váš inzerát
Vol ejte na 281 963 496
prosinec 2019
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cena 38.000,-Kč/měsíc + poplatky
PRONÁJEM – dvě novostavby
luxusních RD včetně kuchyňské linky,
6+kk, podlahová plocha 160 m2,
pozemky 700 a 704 m2,
Blatouchová ul., Šestajovice

VOLNÁ MÍSTA
VOLNÁ
MÍSTA
(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)

(PROVOZOVNA ČESKÝ BROD)
- ŘIDIČ/SKLADNÍK
(VZV, ŘP sk. C, E,

ŘIDIČ/SKLADNÍK (VZV, ŘP sk. C, E,
prof. průkaz PODMÍNKOU )

- PRODEJCE
MATERIÁLU
prof. průkaz
PODMÍNKOUSTAVEBNÍHO
)

Vaši realitní makléři
pro tuto oblast

- PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY

PRODEJCE
STAVEBNÍHO
MATERIÁLU
KONTAKT: 606262047,
602100983
e-mail:
PRODEJCE PODLAHY/DVEŘE/KOUPELNY

Ing. Markéta Večerníková

kristyna@kralovi.cz

KONTAKT:
606262047,
SLUŽBY
NOTÁŘE 602100983
Mgr. Petra Němcová
e-mail: kristyna@kralovi.cz
www.notarsky-urad.cz
JISTOTA – ODBORNOST – ZKUŠENOSTI – KOMPLEXNÍ SLUŽBY
nám. Husovo 61, 282 01 Český Brod, tel.: 321 622 424, e-mail: kancelar@notarsky-urad.cz

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz
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zdirad.pekarek@re-max.cz

cena 750.000,-Kč

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

CHCETE RISKOVAT ZTRÁTU SVÉHO MAJETKU ČI FINANCÍ
POUŽITÍM SMLUV STAŽENÝCH Z INTERNETU?
• Notář je státem pověřená osoba k sepisování veřejných listin.
• Notář zajistí bezpečný prodej nebo převod nemovitosti.
• Notář ochrání váš majetek a finanční prostředky při změně vlastníka nemovitosti. Zaručí bezpečné
uschování peněz a jejich vyplacení. Zařídí zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí.
• Notář založí společnost, zajistí změny v ní, osvědčí valnou hromadu, ...
• Notář je jako jediný oprávněn zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku novou společnost či
změny v existující společnosti. Vyhnete se tak zdlouhavému procesu zápisu přes soud.
• Notář sepíše majetkové smlouvy manželů a snoubenců.
• Notář vám pomůže uspořádat vaše majetkové záležitosti pro případ smrti (závěť, vydědění, ...).
• Notář sepíše notářský zápis jako podklad pro případnou exekuci.
• ...a mnoho dalších právních služeb.

Horizont

PRODEJ - orná půda, 2 pozemky
o velikosti 3.335 a 1.804 m2, Jirny
cena 4.990.000,-Kč
www.viladomydoubravcice.cz

PRODEJ - poslední polovina dvojdomku 4+kk
s podl. plochou 110 m2, pozemek 260 m2,
ul. Na Močidlech, Doubravčice, okr. Kolín

cena 13.900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

PRONÁJEM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,
ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

www.zdiradpekarek.cz
cena 3.990.000,-Kč

PRODEJ – zemědělská usedlost
(RD 118 m2 + stáje 200 m2), pozemek
2.415 m2, Vitice-Chotýš, okr. Kolín

REZER

VA C E

PRODEJ – orná půda 148.545 m2,
Horoušany, Úvaly, Jirny, Nehvizdy,
Kozovazy

prosinec 2019
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PROGRAM prosinec 2019
... jsme NADOSAH
BYTŮSTKY - Výstava měsíce

10. 11. úterý, 19:30 - PubQuiz neboli hospodský kvíz

Martina Tóthová a Jan Písařík se sešli na společné výstavě nejen jako

Každé druhé úterý v měsíci. PubQuiz neboli hospodský kvíz je

výtvarníci, ale také jako přátelé a kolegové. Do Nové Besedy se oba

vědomostní týmová hra oblíbená po celém světě. O co jde? Vědět

rádi vrací. Tentokrát s magickým vhledem do jiného světa kouzelných

více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních

bytostí a bytůstek.

lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční hru na party!

1. 12. neděle, 16:00 - Kino pro děti				

12. 12. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior				

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 - Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí?

JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT - O mnohdy nelehké

Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové království.

životní cestě hudebníka, textaře, spisovatele, básníka, výtvarníka,

Společně s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem se královna Elsa
vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. USA/2019/animovaný,
fantasy, muzikál/103 min/v českém znění

VYJíMEČNÍ - Komediálně laděné drama od tvůrců francouzského
megahitu Nedotknutelní (2011). Vincent Cassel a Reda Kateb vedou
spolek pro autistické děti a dospívající. Francie/2019/komedie, drama
/114 min/s titulky

Udělejte si čas
na to důležité
Stabilní pevný Nordic 5G internet
bez závazku a datových limitů na
vás počká doma. Nyní s parádní
slevou a praktickým dárkem.
Akce platí do 5. 1. 2020
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mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.
13. 12. pátek, 19:00 - Kino					
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL - Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA - Komedie Jiřího Vejdělka podle
stejnojmenné předlohy E. Bočka o návratu šlechtického rodu
z Ameriky do Čech. Česko/2019/komedie/110 min

hra změnila. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i rozpálené
pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpečných nástrah.
USA/2019/akční, dobrodružný, komedie, fantasy /103 min/s českým
dabingem
18. 12. středa, 20:00 - Kino

6. 12. pátek, 9:00, 10:30 a 18:00 - Divadlo pro děti

LAST CHRISTMAS - Vánoční romantická komedie s Emilií Clark (Hra

DIVADLO VÍTI MARČÍKA - SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM - Příběh

o trůny) a hudbou George Michaela. VB/2019/komedie, romantický

o narození Ježíše a příběh několika přátel, kteří se každým rokem

/103 min/s titulky

setkávají před vyřezávaným betlémem, aby společně oslavili Vánoce.
A nechybí ani živě zpívané koledy.

22. 12. neděle, 15:00 - Vánoční akce
BETLÉMSKÉ SVĚTLO - Přijďte si již po deváté s lucerničkami pro

9. 12. pondělí, 19:00 - Koncert

Betlémské světlo, kterými si rozsvítíte své vánoční domovy. Těšit se

JAROSLAV SVĚCENÝ s hostem LUKÁŠEM SOMMEREM - Srdečně

můžete opět na benefiční prodej domácího vánočního cukroví. Skvělé

Vás zveme na tradiční Vánoční koncert Jaroslava Svěceného, který

svařené víno, horkou medovinu, domácí vánoční čaj a také na setkání

tentokrát představí vynikajícího kytaristu Lukáše Sommera. Tento

se sousedy, kamarády a známými. Společně si zazpíváme tradiční

koncert je podporován MČ Praha 21.

vánoční koledy.
BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá 17:00-22:00, So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz
Ověřte si pokrytí
a získejte slevu.

BLUES JAM SESSION - Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří

do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že se

4. 12. středa, 20:00 - Kino				

na
slevaroku
t
r
v
t
č

Česko/2019/dokumentární/102 min
12. 12. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!

2. 12. pondělí, 20:00 - Filmový klub				

50 %

režiséra, divadelníka Jiřího Suchého natočila film Olga Sommerová.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice a MČ Praha 21
za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

Překvapivá volnost

Klánovický zpravodaj, periodický tisk městské části, registrován u MK ČR dne 10. 2. 2012 pod číslem E 12804; Číslo vydání: 12/2019;
Vydává: Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14, tel. 281 960 216, IČO 00240281; Redakce: Zita Kazdová, kzsefredaktor@seznam.cz;
Grafická úprava: Dagmar Kyjovská; Tisk: Tiskárna Grafotechna +; Náklad: 1400 výtisků; Příjem inzerce: Knihovna Klánovice, Smržovská 1, 190 14
Praha–Klánovice, tel. 281 963 496, e-mail: knihovna.klanovice@seznam.cz; Zasílání příspěvků elektronicky na e-mail: kzsefredaktor@seznam.cz;
Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny.
Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč. Elektronická verze KZ na https://www.praha-klanovice.cz/
příští KZ bude dvoučíslo leden — únor, Uzávěrka je 15. ledna 2020.
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v e ř e j n ý p r o s to r
Adventního světla přibývá...

Tržiště pozvánek

Prosinec 2019
Kdy: sobota 30. 11. od 13:00
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic
Pořádá: město Úvaly a partneři
http://www.mestouvaly.cz/
Andělská pošta
v SOSákově

Kdy: neděle 1. 12. od 16:00
Kde: Na Paloučku 21 a 70, Sibřina
Pořádá: Spolek SOSák
www.sosakos.cz
Přivítání Adventu
a Zvonkový průvod
v Újezdě nad Lesy

Kdy: neděle 1. 12. od 16:30
Kde: farní louka na rohu ulic
Polesná a Čentická, Újezd nad Lesy
Pořádá: Farnost Koloděje
a partneři
Rozsvícení vánočního
stromu v Újezdě nad Lesy

Kdy: neděle 1. 12. od 17:00
Kde: park před 1. stupněm ZŠ,
Újezd nad Lesy
Pořádá: MČ Praha 21

Rozsvícení vánočního
stromu v Běchovicích

Kdy: neděle 1. 12. od 18:00
Kde: před budovou ZŠ Běchovice
Pořádá: MČ Praha‑Běchovice
Rozsvícení vánočního
stromu v Klánovicích

Kdy: středa 4. 12. od 17:30
Kde: před školou na náměstí
Hedviky Vilgusové, Klánovice
Pořádá: MČ Praha‑Klánovice

vánoční koncert
orchestru Harmonie

Kdy: středa 4. 12. od 18:00
Pozvánka v KZ 12/2019
http://www.nfharmonie.cz/
24
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VÁNOČNÍ MATINÉ
orchestru Harmonie

vánoční koncert
orchestru Harmonie

Kdy: sobota 7. 12. od 11:30
Pozvánka v KZ 12/2019
http://www.nfharmonie.cz/

Kdy: středa 11. 12. od 19:00
Pozvánka v KZ 12/2019
http://www.nfharmonie.cz/

Mikulášská nadílka
v Dolních Počernicích

Adventní a vánoční trhy

Kdy: sobota 7.12. od 13:00 do 18:00
Kde: park, pivovar, KC,
muzeum a ZŠ
Pořádá: Zdravá MČ Dolní
Počernice a partneři
https://praha‑dolnipocernice.cz/
akce/3585-mikulasska‑nadilka‑2019
Rej čertů v Úvalech

Kdy: sobota 7. 12. od 15:00 do 22:00
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic
https://www.facebook.com/
uvalyuprahy/
Mikulášská besídka
v Běchovicích

Kdy: sobota 7. 12. od 15:00
Kde: Sportovní centrum Běchovice
I, Richterova 536, Sokolovna
Pořádá: MČ Praha‑Běchovice
Barokní skladby pro
dechové nástroje

Kdy: sobota 7. 12. od 17:00
Kde: Květnický mlýn – mlýnská
hráz, Květnice
Pořádá: Nadační fond Květnický
mlýn a partneři
Adventní výstava
betlémů v Klánovicích

Kdy: neděle 8. 12. od 14:00 do 18:00
Pozvánka v KZ 12/2019
Adventní a vánoční trhy

Kdy: neděle 8. 12. od 14:00 do 20:00
Kde: Květnický mlýn – mlýnská
hráz, Květnice
Pořádá: Nadační fond Květnický
mlýn a partneři

Kdy: neděle 15. 12. od 14:00 do 20:00
Kde: Květnický mlýn – mlýnská
hráz, Květnice
Pořádá: Nadační fond Květnický
mlýn a partneři
Vánoční show žáků
Danceport

Kdy: neděle 15. 12. od 15:30
Pozvánka v KZ 12/2019

Vánoční koncert
Claireton Chorale
20 let klánovického
dětského sboru

Kdy: neděle 15. 12. od 18:00
Pozvánka v KZ 12/2019
Rorátní mše svatá
v Klánovicích

Kdy: úterý 17. 12. od 6:30
Kde: filiální kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Praha‑Klánovice
https://jirny.farnost.cz/
Vánoční koncert Ireny
Budweiserové

Kdy: sobota 21. 12. od 17:00
Kde: Květnický mlýn – mlýnská
hráz, Květnice
Pořádá: Nadační fond Květnický
mlýn a partneři
Betlémské světlo
v KC Nová Beseda

Kdy: neděle 22. 12. od 15:00
Kde: Kulturní centrum Nová
Beseda, Slavětínská 120, Klánovice
Pořádá: Kulturní centrum Nová
Beseda
http://kcnovabeseda.cz/

Foto: Peter Michaelis/pixabay

Rozsvícení vánočního
stromu v Úvalech

