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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části

Rada městské části Praha-Klánovice:
• schválila uzavření objednávky
na realizaci dětského hřiště v areálu
FK Klánovice,
• souhlasila s konáním akce „Hon
na Václava 2018“ – závod v běhu se
psem v Klánovickém lese v termínu
7. 10. 2018,
• schválila uzavření smlouvy se
společností Kinematograf bratří
Čadíků s. r. o., která účinkuje jako
Vážení spoluobčané,
kvůli volbám je uzávěrka tohoto
čísla KZ o týden dříve než jindy, přesto
bychom dosud proběhlými zářijovými
událostmi naplnili klidně zpravodaje
dva. Hlavní událostí bylo samozřejmě
otevření nové přístavby základní školy
se šesti novými učebnami, moderní
školní kuchyní a velkou jídelnou.
Veřejnost si celou stavbu zvenku
i zevnitř mohla prohlédnout při Dni
otevřených dveří a mám radost z toho,
jak překvapivě velké množství lidí
toho využilo. Další stěžejní událostí
bylo krásné sváteční odpoledne
uspořádané v rámci letošních kulatých
výročí – 100 let od vzniku republiky
a 140 let od založení Klánovic. Dobové
zpěvy, tance, kostýmy, jídlo, stará
auta a za doprovodu sokolů příjezd
prezidenta Masaryka na koni – zkrátka
akce, ze které se domů nechtělo snad
nikomu. Některé další události zmíním
alespoň letmo – Veletrh kroužků,
Vítání občánků (22 dětí narozených
v první polovině letošního roku),
3. ročník fotbalového turnaje o pohár
naší MČ (nad šesti chlapeckými týmy
zvítězily „profesionálky“ z AC Sparta
Praha, naši byli pátí), letní kino nebo
návštěvu předsedkyně Výboru pro
obranu PS PČR Jany Černochové při
příležitosti 80. výročí mobilizace, kdy
v naší škole po dobu čtyř dnů sídlilo
velení československé armády.
Na jednání zastupitelstva byly
schváleny tři body, které pomohou
regulovat do Klánovic nezapadající
výstavbu – podnět na změnu
územního plánu, Hlavní zásady
výstavby a Pravidla pro posuzování
investorských záměrů. Dokumenty
najdete na webu MČ. Děkuji všem
zastupitelům, kteří pro tyto body
zvedli ruku. Úplně všem zastupitelům
pak děkuji za jejich čtyřletou práci.
V říjnu nás čeká pokračování oslav
výše zmíněných výročí – především
v neděli 28. října slavnostně zasadíme
lípu republiky. Ještě předtím se ale,
pevně věřím, potkáme u komunálních
voleb. Zvolte si své zastupitele dobře!
Přeji Vám krásné říjnové dny :) .
Ferdinand Polák

kulturně-charitativní projekt.
Smlouva byla uzavřena pro zajištění
akce 3. klánovické filmové léto.
• V rámci podpory společenského
a kulturního života občanů městské
části rada uzavřela smlouvu
s dodavatelem jevištní techniky pro
zajištění oslav 140. výročí založení
Klánovic a 100. výročí založení
republiky.

Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice:
• schválilo podání podnětu na změnu
územního plánu podél ulic
Slavětínské a Všestarské z OV
(všeobecně obytné) na OB-A (čistě
obytné s koeficientem využití A),
• schválilo dokument Hlavní zásady
výstavby v MČ Praha-Klánovice,

• schválilo Pravidla pro posuzování
investorských záměrů na území
MČ Praha-Klánovice, která přispějí
k tomu, aby architektonickourbanistický ráz Klánovic zůstal
zachován.
		
Stanislav Herman, tajemník

Otázky a odpovědi
Plánují se v dohledné době rekonstrukce např. ulic Smidarská, Srnečkova,
Vodojemská (od ulic Smidarské po Libřickou) nebo ulice Šlechtitelská?
Ty části Smidarské a Vodojemské, které nebyly zrekonstruovány letos, jsou v plánu
na jaro příštího roku. Srnečkova je hotova skoro celá, zbývá jen malá (slepá) část.
U Šlechtitelské je to o něco složitější, na příští rok jsou ale i zde opravy plánovány.
Nepůjde ale asi o celkovou rekonstrukci.
Je pravda, že dle návrhu nového metropolitního plánu se jedná o změně hranic
katastru Klánovic na Hornopočernicku, přesně o plánovanou výstavbu stovky
rodinných domů, tzv. UBM výstavba?
Návrh metropolitního plánu tyto změny katastru bohužel neřeší. My bychom
samozřejmě uvítali, kdyby předmětné území (UBM) patřilo Klánovicím, ale bez
souhlasu Horních Počernic k tomu nemůže dojít. Zájem Klánovic ve smyslu
platného referenda přesto hájíme s maximálním nasazením. A zatím úspěšně.
Jak to vypadá s dostavbou zastávek minibusu 212? Některé zastávky jsou jen
v jednom směru.
Chybějící zastávka u Voňkovy ulice ve směru k nádraží bude vybudována ještě letos,
už je na ni vydáno stavební povolení. Zbytek předpokládáme příští rok, pokud však
nedojde ke změně trasy minibusu.
Proč byl ze stránek MČ odstraněn model, který publikoval dříve pan Horníček?
K čemu model sloužil?
Čistě z důvodu neaktuálnosti, zastaralosti. Od doby jeho vzniku došlo v Klánovicích,
ale především v jejich okolí, k rozvoji výstavby, nárůstu počtu obyvatel a celkové
změně dopravní situace. Zmíněné dopravní modely, které predikovaly např. téměř
nulový vliv tzv. Klánovické spojky na dopravní situaci na Slavětínské, vycházely tedy
z dnes již neaktuálních vstupních informací a jejich ponechání na webu MČ proto
považujeme za matoucí. Požádali jsme o vypracování modelů aktuálních. Jakmile
budou k dispozici, tak je na web samozřejmě umístíme.
Odpovídal starosta MČ Ferdinand Polák. Otázky i za vás pokládal Michael Bouška.
Svoje tipy na otázky zasílejte prosím na kzsefredaktor@seznam.cz.
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Volby

Slovo šéfredaktora

Změna volebních
okrsků pro volby do
zastupitelstev obcí
konaných ve dnech
5. a 6. října 2018
Vzhledem k nesourodosti volebních
okrsků v minulých volbách budou pro
nadcházející volby do zastupitelstev
obcí konaných ve dnech 5. a 6. října
2018 okrsky rozděleny na východní
a západní část Klánovic, okrsky bude
rozdělovat ulice Slavětínská.
Okrsek č. 32001 – východní část
Klánovic + východní část ulice
Slavětínské (č. p. 2, 9, 12, 70, 120, 173,
272, 316, 418, 460, 505, 509, 568, 578,
639, 740, 754, 764, 969 a 1072/68)
Okrsek č. 32002 – západní část
Klánovic + západní část ulice
Slavětínské (č. p. 5, 7, 10, 11, 14, 16, 18,
33, 42, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 98, 104, 115,
116, 126, 129, 141, 147, 162, 175, 177, 201,
229, 544, 640, 662 a 962)
Alena Slezáková

Zase o trochu dál
Milí čtenáři,
v příštích dnech nás čekají komunální volby. Diskuse je místy vypjatá
a člověk nabude po procházce Prahou snadno dojmu, že nic nefunguje
a že je všechno špatně. Rád bych se ale zastavil a podíval se, co se za poslední
roky změnilo k lepšímu. A teď se nechci vůbec omezovat na bilanci končícího
volebního období.
Jak vypadaly Klánovice před deseti lety? Pamatujete? Pojďme zavzpomínat
třeba na vlaky. Krom pár „spěšňáků“ jezdívaly z Klánovic jen vlaky
na Masarykovo nádraží – jednou za půl hodiny. Dovedete si dnes představit
čekat ráno půl hodiny? Já už tedy ne. Na vlak tehdy navíc ani pořádně
nenavazoval autobus. Většinou člověk musel jít až na Smiřickou, protože
autobus na nádraží nezajížděl. A to už bylo často rychlejší dojít domů rovnou
pěšky. A o nějakém minibusu se nám na „Počernicku“ ani nesnilo.
I to nádraží nám za těch deset let prokouklo. Vzpomínáte ještě na ten starý
podchod? Jak tam věčně byla dole voda, a nebýt rampy pro kočárky, tak by se
tam nedalo projít suchou nohou. Pamatujete na tu starou nádražní budovu,
která vypadala, že každým dnem spadne, my se za ni museli před turisty
stydět? Přitom na tom samém nádraží si dneska můžeme před odjezdem
vlaku v klidu sednout a dát si svou ranní kávu.
Za sebe bych chtěl všem, kteří se na rozvoji Klánovic podíleli, poděkovat.
A nejsou to jen politici. Podívejme se třeba na farmářské trhy nebo oddíl Stopa,
který díky manželům Machačovým ukázal krásy české přírody mnohým dětem.
A mohl bych pokračovat dál a dál…
Každý pro lepší život kolem nás můžeme něco udělat. A nemusí to být nutně
velké věci, občas stačí drobnosti, jako třeba posbírat pár odpadků v lese nebo
pomoci bloudícímu turistovi, který neví, do jakého autobusu nastoupit, aby
dojel správně do kempu.
Michael Bouška

l et KL ANOVIC

100 let CR

Srdečně vás zveme ke společnému uctění

100. výročí založení
Československé republiky
v neděli

28.10.2018 od 16:00hod
u památníku osvobození
v parku u kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Klánovicích.

Přijďte spolu s klánovickými dětmi a zástupci České obce
sokolské vysadit lípu republiky, která ponese poselství
naší národní historie.
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Téma čísla: Volby
Klánovický zpravodaj dal prostor všem lídrům kandidátek do komunálních voleb. Na otázky KZ odpovídali Luboš Palata
(HLAS KLÁNOVIC, KDU-ČSL, ČSSD, NK), Jiří Bek (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ), Ferdinand Polák (Občanská demokratická
strana) a Zorka Starčevičová (Čas na změnu. SNK, LES a Piráti).

Otázka 1:

Jaké jsou hlavní body a cíle vašeho programu?

HLAS KLÁNOVIC, KDU-ČSL, ČSSD, NK
Chceme Klánovice jako lázně. To znamená výjimečnou čtvrť
Prahy, v níž chceme vytvořit podmínky pro všechny generace
Klánovičákům, aby se jim tu žilo tak dobře jako v lázních.
Budeme chránit náš les a louky kolem něj. Dáme Klánovicím
parkovou úpravu, zklidníme dopravu, vyznačíme cyklostezky,
aby lidé na kolech nemuseli jezdit mezi auty, nebo „nelegálně“
po chodníku. Místo parkovišť nabídneme elektrobusy
a komunitní taxi. Po školce a škole si zaslouží naši péči i senioři,
pro které postavíme domov seniorů, vytvoříme i nový Spolkový
dům, místo setkávání od dětí přes maminky až po penzisty.
Obnovíme taneční stál v Besedě. A nepřipustíme necitlivé
developerské projekty, které ničí vilový charakter Klánovic.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Vyřešení problému parkování u železniční zastávky KLÁNOVICE
postavením parkoviště včetně kryté autobusové zastávky před
restaurací „U Dašů“. Celoroční systémové řešení údržby zeleně
a veřejných ploch v Klánovicích. Generální oprava dešťové
kanalizace. Generální oprava komunikací vč. vybudování
chodníků pro pěší a s tím souvisí i aktualizace vč. zřízení nových
zastávek pro autobus městské dopravy. Zklidnění veřejné
dopravy nejen na Slavětínské, ale i v celých Klánovicích.
Občanská demokratická strana
Především je to naplňování dlouhodobé vize Klánovic
přesahující jedno či dvě volební období. To se v posledních

Otázka 2:

dvou letech dařilo. Ale dva roky jsou málo, byť se toho povedlo
opravdu moc. Chceme dál pokračovat stejným tempem.
Počítáme s rozsáhlými investicemi – šatny na fotbalovém hřišti,
víceúčelový areál ve Vodojemské, nová budova IZS, následná
výstavba nové knihovny se zázemím pro seniory na místě dnešní
staré hasičárny, revitalizace parku u kostela... Projektů máme
hodně. Velkou pozornost chceme i nadále věnovat seniorům
(obědy ve škole, větší podpora výletů a rekondičních pobytů).
Podstatnou prioritou je také pokračování v rozsáhlých a kvalitně
prováděných rekonstrukcích komunikací.
Čas na změnu. SNK, LES a Pirátů
KLIDNÉ, ČISTÉ A ZDRAVÉ KLÁNOVICE: Klánovická zeleň,
včetně lesa, je naším největším bohatstvím. Ochráníme
kvalitu života a životní prostředí před necitlivými stavebními
a developerskými záměry. USMĚRNĚNÁ VÝSTAVBA: Zajistíme
změnu územního plánu na magistrátu, aby již nebylo
možné stavět další „paneláky“ na Slavětínské. Provedeme
aktivní kroky proti výstavbě tzv. Klánovické spojky. Budeme
pokračovat v prospěšných projektech pro Klánovice, především
opravě silnic, a uhlídáme si kvalitu práce dodavatelů.
HOSPODÁRNÉ NAKLÁDÁNÍ S FINANCEMI Zajistíme přidělení
potřebných financí z magistrátu na rozvoj obce. Skoncujeme
s nehospodárným a zbytečným plýtváním. PÉČE O SENIORY:
V Klánovicích máme hodně spoluobčanů vyššího věku, je
potřeba s nimi v rozpočtu počítat.

Jaká je vaše vize Klánovic
v řádu několika desítek let?

HLAS KLÁNOVIC, KDU-ČSL, ČSSD, NK

a nejlepší místo pro trvalé bydlení v Praze.

Chceme tu vytvořit Lázně Klánovice. S obnovenou lázeňskou

Občanská demokratická strana

tradicí, ve wellness i medicínské podobě, s důstojným

Klánovice by si měly uchovat svůj jedinečný a klidný charakter

centrem, se špičkovými školami od jeslí až po prestižní střední

rezidenční čtvrti, nesmí se z nich ale stát skanzen. Je proto

školu. Klidnou tichou čtvrť nezahlcenou auty, obklopenou

nezbytné je správným způsobem rozvíjet. To předpokládá

lesem a loukami, s kvalitními ulicemi a chodníky i v těch

regulovat výstavbu tak, aby nové domy Klánovice oživily, ale

nejzapadlejších koutech. Klánovice, které budou domovem

nezničily. Chceme také pokračovat v úspěšně nastartované

spokojených, přátelských lidí, hrdých na své Lázně Klánovice.

přeměně Klánovic z noclehárny na místo, kde bude kvalitní

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

nabídka škol, služeb i společenského vyžití.

Vypracování závazného generelu výstavby a rozvoje Klánovic, jako

Čas na změnu. SNK, LES a Pirátů

obce rezidenčního vilového typu, s nepodkročitelnou velikostí

Žijeme v úžasné čtvrti. Všechny „rozvojové“ aktivity je třeba

stavební parcely, zastavěné plochy a výškového horizontu stavby

koncipovat tak, abychom si ráz zelené, klidné a zdravé

dané generelem. Rozvoj sportovních a volnočasových aktivit

rezidenční čtvrti co nejvíce zachovali. A hlavně nesmíme

nejen pro dospělé a děti, ale i seniory. Klánovice musí být pojem

vymýšlet žádné nesmyslné vize.
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Jakým způsobem se má vyvíjet zástavba Klánovic,
jak se stavíte k výstavbě bytových domů?

HLAS KLÁNOVIC, KDU-ČSL, ČSSD, NK
Klánovice si musejí udržet svůj vilový charakter. Klánovice
byly před sto lety učebnicí kvalitní architektury a k tomu by se
měly vrátit. Zvláště na naší hlavní, Slavětínské ulici. Neznamená
to stopku finančně dostupnému bydlení, ale vyšší nároky
na investory a architekty. U budoucí rozsáhlejší výstavby musí
obec trvat na tom, aby část prostoru byla určena pro občanskou
vybavenost a aby investor přispěl i na budování komunikací.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Charakter vilové rezidenční čtvrti musí zůstat zachován,
a tudíž nemůže být v souladu s budováním bytových domů.
Disproporční, velkoobjemová zástavba svým objemem
znehodnocuje poměr zeleně a zastavěné plochy vč. výšky
budovy, o škodlivém dopadu na výjimečný charakter
Klánovic nemluvě.

Otázka 4:

Považujete parkování u nádraží za problematické?
Jakým způsobem byste ho případně chtěli řešit?

HLAS KLÁNOVIC, KDU-ČSL, ČSSD, NK
Klánovice nepotřebují nová parkoviště. Parkoviště
v Klánovicích potřebují hlavně lidé z okolních obcí, kteří
sem jezdí na vlak. Stavět kvůli nim parkoviště a kácet les je
omyl. V ulicích u nádraží je třeba udržet kombinovaný režim
volných a parkovacích míst a důsledně ho policií vynucovat.
Klánovičákům ze vzdálenějších míst Klánovic je třeba
nabídnout alternativu rozšířením autobusů a komunitním taxi.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Současný stav je neúnosný. V reflexi na životní styl musí obec
zajistit místo nejen pro kola cyklistů, ale i pro parkování aut
u zastávky KLÁNOVICE zřízením parkoviště, a tím soustředit
parkování do jednoho místa. Přesun parkujících z přilehlých
ulic v okolí zastávky do míst před restaurací U Dašů
výrazně přispěje ke zklidnění dopravy v těchto ulicích, ale
i k výraznému zlepšení životního prostředí.

Otázka 5:

Občanská demokratická strana
Klánovice musejí zůstat Klánovicemi. To znamená zahradním
městem s rodinnými domy ve velkých zahradách, velkým
množstvím soukromé i veřejné zeleně a v rámci možností
minimální a bezpečnou automobilovou dopravou. Žádné další
bytové domy si zde nepřejeme, nezapadají sem. Aktivně jsme
v tomto smyslu a v možnostech zákona dosud konali (nové
zásady výstavby, návrh na změnu územního plánu) a konat
budeme i nadále.
Čas na změnu. SNK, LES a Pirátů
BYTOVÉ DOMY s vybetonovanými pozemky a vykácenými
vzrostlými stromy do Klánovic nepatří. Městská část měla
možnost kritizovanou stavbu vedle Olympu ovlivnit. Nebyla
však vůle ani zájem a rada naší městské části dala této
stavbě požehnání.

Občanská demokratická strana
Považujeme ho za velký a bohužel dlouho odkládaný
problém, který si všichni přehazovali jako horký
brambor. Tak to dál nemůže zůstat, proto hledáme
řešení. Neexistuje však jedno spásné, geniální řešení.
Jedinou možnost vidíme v kombinaci více přístupů – nová
parkovací místa s předností pro rezidenty, zpoplatnění
legálního a represe nelegálního parkování, maximální
podpora cyklo- a veřejné dopravy.
Čas na změnu. SNK, LES a Pirátů
NEDOPUSTÍME, aby se Klánovice staly parkovištěm pro
sousední obce. Navrhujeme parkování řešit citlivým
rozšířením dílčích parkovacích míst na volných plochách
u železniční zastávky, zvýšením možnosti bezpečného
odkládání kol a výrazným posílením autobusových linek
ve spolupráci s Prahou i okolními obcemi.

Napadá vás nějaká drobnost (levná, snadno
realizovatelná), kterou byste chtěli během
následujících čtyř let realizovat?

HLAS KLÁNOVIC, KDU-ČSL, ČSSD, NK
V Klánovickém lese je poutní místo, kde se jednomu z nás,
panu Vladimíru Štullerovi, zjevil Bůh. Ať už jste věřící, či ne, asi
i vám se náš les často jeví jako dokonalé Boží dílo, jako zázrak.
Bylo dobré tento zázrak oslavit malou „lesní poutí“, věřících
i nevěřících, třeba 22. března, v den vzniku Klánovic. Poutí, jež
by byla poděkováním za požehnání, že v tak nádherném místě
uprostřed lesa a přírody, můžeme společně žít.
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Pojmenovat ulice, příp. veřejné prostory v Klánovicích po jejich
významných obyvatelích, např. ulici Lochenickou přejmenovat
na ulici Karla Koželuha, významného tenistu a sportovce
minulého století.
Občanská demokratická strana
Nejsme příznivci laciných a nekvalitních řešení, ta se totiž

nakonec ukážou být nejdražší. Platí to v přípravě projektů,
výstavbě, organizaci akcí, řízení obce. Prostě všude. Kvalitně
opravené ulice, kvalitně postavený dům i kvalitně zorganizovaný
koncert nebo oslavy výročí samozřejmě něco stojí. Neznamená
to, že plýtváme. Znamená to, že zodpovědně hledáme nejlepší
poměr cena/výkon.
Čas na změnu. SNK, LES a Pirátů
Rádi bychom zajistili a financovali například službu pro odvoz
STARŠÍCH SPOLUOBČANŮ k místním a okolním lékařům
nebo jim poskytli opravdovou pomoc, která nemusí být
vůbec finančně náročná. Je třeba soustředit se na SNÍŽENÍ
HLUČNOSTI a snížení rychlosti aut na hlavní ulici, a to například
užší spoluprací s policií. Zajistit kvalitnější PÉČI O STÁVAJÍCÍ
ZELEŇ a výsadbu nové zeleně na obecních pozemcích.
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Hydepark
Zastupitelkou jsem již deset let. Po celou
dobu jsem měla možnost z této pozice
sledovat dění v naší samosprávě zevnitř.
Začínala jsem bojem za záchranu našeho
lesa. Dnes je třeba chránit právo občanů

spolurozhodovat o svém nejbližším okolí
a prosazovat dostupnost informací pro
každého. Je potřeba začít lépe hospodařit
s financemi, naše uskupení je schopno
finance nejen získat, ale také s nimi

hospodárně a účelně nakládat. V čele
s naší kandidátkou na starostku se plně
zasadíme, aby k této změně došlo. Přeji
všem šťastnou ruku při volbě.
MUDr. Marie Jágrová

Jsem ráda, že jsem měla v průběhu
let možnost zastávat v zastupitelstvu
dvě zcela opačné role, a to koaliční
i opoziční zastupitelky. Obojí má
v demokracii důležitou a nezastupitelnou
úlohu. Zhostila jsem se jich s velkým

nasazením, a přestože se jedná
o naprosto odlišné činnosti, obě jsem
se snažila vykonávat svědomitě. V obou
funkcích je třeba mít určitou dávku
pokory. Má role opozičního zastupitele,
jakožto kontrolního mechanismu, byla

poněkud nevděčná. V práci pro koalici
i opozici jsem si však uměla najít to
pozitivní a vykonávala jsem je ráda.
A za to děkuji Vám, voličům, kteří mě
podporují.
Mgr. Zorka Starčevičová

Největší úspěch: Sanitky pro Klánovice
Jsem rád, že se nám podařilo prosadit
přípravu nové budovy Integrovaného
záchranného systému v Klánovicích.
Opět tak bude v naší MČ nejen stanoviště
hasičů, policie, ale i sanitek. Podařilo
se nám také získat příslib financování

obnovy techniky klánovických hasičů
z prostředků pražského magistrátu.
Za největší nedostatek minulých
čtyř let považuji nevyřešení parkování
u nádraží. Velký problém dostaveb školy
a školky je v tom, že nebyl vypracován ani

odhad, jak se zvýší náklady na provoz.
Nové vedení obce tak bude postaveno
před hotovou věc a bude na to muset
najít prostředky v rozpočtu.
Pavel Jaroš, Hlas Klánovic

Do zastupitelstva jsem se dostala
v květnu 2015, jako jeden z opozičních
zastupitelů. S kolegy jsme řešili
problémy, nabídky, požadavky
i stížnosti občanů. Někdy jsme se
všichni shodli hned napoprvé a jindy

dohodě předcházela vášnivá debata.
Ale myslím, že většina výsledků byla
ke spokojenosti klánovických občanů,
což bylo pro mě, jako pro klánovickou
rodačku tím nejdůležitějším!
Uplynulo mnoho vody a já doufám,

že i v následujícím volebním období
povede spolupráce zastupitelů k obecné
spokojenosti. Dovolte mi poděkovat
kolegům za spolupráci, jejich píli
a snahu zlepšit život v Klánovicích.
Pavla Fischerová

Vážené dámy, vážení pánové, končí
další volební období. Bylo mi ctí, že
jsem byl zvolen a že jsem mohl hájit
i vaše zájmy. I když se mnohé podařilo
a naše snahy často byly vyslyšeny,
je mnoho věcí, se kterými spokojen

nejsem. Mezi hlavní důvody mé
nespokojenosti patří to, že se naše
„klánovická“ politika stává světovou.
I zde se stává normou drobnou lež
ukrýt do větší lži. Zatajit informace atd.
Vím, že to jde i jinak. Stačí mít odvahu

zůstat dobrým sousedem, nebát se
a nelhat. To je důvod, proč kandiduji
znovu. Věřím, že ne každá změna musí
být vždy k horšímu. Věřím našemu
týmu a žádám i o vaši důvěru.
Petr Soukup, STAN Klánovice

Přenecháváme milionové přebytky na účtech Klánovic
Po osmi letech náročné práce mám
radost z konsolidovaného úřadu
v čele s novým, profesně zdatným
tajemníkem, posíleným odborem výstavby
a dlouhodobě kvalitním ekonomickým
oddělením. Mám radost, že přenecháváme

Politika?
Vždycky se mi všichni smáli, že chci
dělat komunální politiku bez politiky.
Jsem stále naivní. Myslím, že komunální
politika není o vysokých ambicích, které
jsem nikdy neměl, ale o snaze udělat

hospodaření obce s milionovými přebytky
na účtech, přestože je hodně uděláno.
Další projekty jsou připravené. Stačí
schopně pokračovat v započatém kurzu.
Přeji nám všem starostu, který umí získat
peníze, umí vyjednat na magistrátu pro

Klánovice i nemožné. Podívejme se,
za kým je vidět kus práce, kdo jenom
kritizuje a má populistické řeči. Negace je
nejhloupější volební program.
Jana Martinová,
Spolu pro Klánovice

něco pro svoji městskou část. Posunout
a vyburcovat své okolí ke zlepšení toho, co
máme před svojí brankou. Vždy jsem se
o to snažil. Nyní již nekandiduji, ale práci
pro městskou část rozhodně nechci hodit
za hlavu. Je ale dobré, aby další zkusili

politické zákulisí, které je veřejnosti skryté.
Určitě budu dále pracovat v komisích,
obecně prospěšných společnostech.
Klánovice mi za to stojí. Rád se s vámi
potkám na ulici.
Ondřej Voleš
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Ráda bych na tomto místě
poděkovala příznivcům SPK
za příležitost „být u toho“. Minulé
čtyři roky to byla často náročná,
ale smysluplná práce a velmi cenná
zkušenost. V letošních volbách
nekandidujeme, ale osud Klánovic
nám dál leží na srdci. Osobně
mám za to, že by se Klánovicím
vyplatila kontinuita v jejich
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vedení, kterou bohužel mnoho let
postrádají a v konečném důsledku
na to doplácejí. Současný starosta
Ferdinand Polák se ve své roli osvědčil
a přesvědčil mě, že chce a umí. Myslím,
že si zaslouží příležitost pokračovat
v rozdělané práci, aby Klánovice nadále
měly zkušeného a schopného starostu.
Klára Svobodová,
Spolu pro Klánovice

Naše „radničení“
Za dobu jeden a půl roku práce v radě
jsme měli příležitost něco pozitivního
pro Klánovice udělat a myslím, že
se nám mnohé podařilo. Měla jsem
osobně štěstí, že jsem se dostala mezi
velice dělné lidi, kteří dokázali krátce
schůzovat, neztrácet čas a efektivně
řešit zadané úkoly. Museli jsme
mávnout rukou nad anonymními dopisy
a nad hanlivými výtvory klánovických

spreyerů vůči některým z nás. Naše
volební uskupení Spolu pro Klánovice
do voleb nejde, tak Vám, milí Klánovičtí,
přeji, abyste vybrali takové zastupitele,
kteří zajistí pro Klánovice vše potřebné
a kteří nebudou ztrácet čas zbytečnými
spory. Přeji Vám při letošních volbách
hodně štěstí.
Marie Mikušová

Jubilanti
Říjen 2018
Hana Taucová
Petra Čermáková
Otomar Lehečka
Věra Kurzová
Jiří Kubálek
Miroslav Jarolím
Irena Klánová
Marie Macháčková
Dana Šustrová
Jiří Doležal
Helena Kocourková
Jaroslav Macháček
Marcela Pučelíková
Ladislav Kroupa
Jindra Runštuková
Všem oslavencům gratulujeme!

Teď ale budu!
Tyto volby jsou zásadní, ačkoli
se programy stran příliš neliší.
Jsou kruciální pro udržení dobře
nastartované obce v chodu
(komunikace, nová sportoviště,
stop megalomanské výstavbě, atd.).
Vedle ODS jsou zde ještě další dvě

seriózní kandidátky: HLAS a STAN.
Obě mají ve svém čele vážené
osobnosti, nicméně bez jakékoli
zkušenosti práce v zastupitelstvu
nebo v radě. Klánovice se nacházejí
v době postideologické, a zásadní
otázka proto zní: Co očekávám

od starosty? Jedinou věc! Musí být
schopný manažer a člověk, který
dokáže zajistit obci dotace nad rámec
provozního rozpočtu. Nikdy jsem ODS
nevolil. Teď ale budu!
Robert Zoulík, radní pro dopravu.
Spolu pro Klánovice

Jeden velký křížek je lepší než patnáct malých
Říjnové volby určí směřování
Klánovic na další čtyři roky. Při
pohledu na kandidátky lze reálně
vybírat ze tří stran (ODS, Hlas, STAN)
resp. 45 jejich kandidátů. Máteli pocit, že se Klánovice poslední
dva roky ubírají správným směrem
a přejete si, aby tomu tak bylo

i nadále, pak volte ODS. Máte-li pocit,
že Klánovice nyní stagnují a pracuje
se špatně, volte někoho jiného. Pokud
se rozhodnete pro ODS, budeme
moc rádi, když budete volit celý náš
sehraný tým, nikoli jen jednotlivce.
Schopný starosta je pro Klánovice
zásadní nutností, ale bez podpory

kvalitních radních toho zmůže
mnohem méně.
Ferdinand Polák (ODS)
Klánovický zpravodaj dal v tomto
předvolebním čísle prostor všem
zastupitelům. Ostatní zastupitelé text
do termínu uzávěrky nezaslali.

Zprávy z MČ

Den otevřených dveří ve škole a školce předčil očekávání
Ve čtvrtek 20. září uspořádaly
Masarykova základní škola a Mateřská
škola Klánovice ve spolupráci s naší
městskou částí Den otevřených dveří.
Všichni návštěvníci si ve škole i školce
mohli prohlédnout třídy v nových
přístavbách i další zrekonstruované
prostory. V přístavbě školy budila velký

zájem také zbrusu nová a moderní
školní kuchyně a velká jídelna, kde bylo
díky sponzorskému daru připraveno
drobné občerstvení. Návštěvníky
po škole a školce provázeli starosta
Ferdinand Polák, místostarostka Jana
Martinová, zástupkyně ředitele ZŠ
Jolana Fuchsová, ředitelka MŠ Dana

Radinová a její zástupkyně Martina
Ulrichová. Účast na akci naprosto
předčila naše očekávání. Je vidět, že
klánovická veřejnost se o školu i školku
velmi zajímá. Samozřejmě máme také
radost, že se nové třídy hodně líbily.
Jana Martinová
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Oslava 100. výročí vzniku Československé republiky
a 140. výročí založení Klánovic

Rok 2018 je pro celou Českou republiku rokem oslav
stého výročí založení samostatného státu. A u nás
v Klánovicích máme k oslavám o důvod navíc. Klánovice
jsou ještě o čtyřicet let starší.
Obě tato kulatá výročí jsme si mohli připomenout
a oslavit v neděli 16. září u kostelíka Nanebevzetí Panny
Marie. Krásné prostředí, nádherné počasí a příjemné
setkání se sousedy – to byla venkovní prvorepubliková
slavnost. A slavnost to byla opravdu na nejvyšší úrovni.
Po zahájení odpoledne panem starostou a připomenutí
významných událostí z naší historie nás svojí přítomností
poctil sám prezident Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk. Ze hřbetu svého koně a za doprovodu čestné stráže
sokolů ze Šestajovic pozdravil přítomné a vyslechl si spolu
s nimi československou státní hymnu. Ke krásné atmosféře přispěl svým vystoupením klánovický pěvecký sbor
SborKlan. Hudební vystoupení Sunny Swing Orchestra
se zpěvačkou Adélou Zajfartovou pak přítomné definitivně přeneslo do první poloviny minulého století. Kdo
nevydržel jenom poslouchat, mohl na parketu zdokonalit
své taneční umění pod vedením mistrů z taneční školy
Swing Busters. A nenudili se ani ti nejmenší návštěvníci.
Cvrnkání kuliček či loutková pohádka je zábava, která baví děti i dnes. Všichni pak měli možnost obdivovat
krásu vystavených historických vozidel, ochutnat tradiční
občerstvení, obdivovat dobový flašinet i umění harmonikářů. Také dveře kostela Nanebevzetí Panny Marie byly pro
zájemce otevřeny a na závěr odpoledne proběhla v jeho
prostorách modlitba z Taizé.
Věříme, že toto slavnostní odpoledne bylo důstojnou
oslavou tak významných výročí, které si letos připomínáme. Že slavnost přítomné pobavila, potěšila a možná v nich
vzbudila i trochu národní hrdosti.
Oslavu uspořádala MČ Praha-Klánovice ve spolupráci
s NADOSAH, o.p.s.
Petra Kollerová
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Největší sportovní událost Klánovic a okolí se blíží
Čtvrtý ročník Klánovického
terénního půlmaratonu se koná
v neděli 21. 10.
To, že je považován za jeden
z nejkrásnějších závodů podzimu,
dokazuje již nyní zcela naplněná
kapacita startovních čísel. Běh
Klánovickým lesem se tak stává
oblíbenou akcí nejen českých, ale
i zahraničních běžců. Na trasu se jich
vydá patnáct set v hlavním závodě.
Start pro klánovické děti zdarma
a koláče pro všechny
Letošní ročník, kromě již
zmiňovaného hlavního závodu na 21
kilometrů, opět nabídne závod na 10
kilometrů, stále vyhledávanější
canicross aneb běh se psem a ani
nejmenší účastníci nepřijdou zkrátka,
pro ně jsou připraveny dětské trasy
v několika kategoriích. Konkrétně trasy
dlouhé 300 m až 3 km. Děti, bydlící
v Klánovicích, navíc mají startovné
zdarma. Registrace je možná přímo
na místě v den závodu nebo předem
na www.klanovickypulmaraton.cz.
Novinkou letošního ročníku je
štafeta 11+10 km.
Startovní čísla si závodníci mohou

vyzvedávat již den dopředu, tedy
v sobotu 20. 10. mezi 16.–20. hodinou
v Hale starosty Hanzala. Pro běžce jsou
pak v cíli připraveny výborné koláče,
které dostanou místo medailí.
Co je dobré vědět, i když neběžíte
Start závodu se koná v ulici
V soudním, to s sebou nese několik
dopravních omezení v podobě
zákazu zastavení – ulice V Soudním
a část Mechovky + okolo nádraží
a parkoviště před halou. Průjezdná
nebude ulice V Soudním (včetně
sjezdu ze Slavětínské) a část Mechovky
(V Soudním – Plačická) 21. 10. do cca
16 hod. V době startu hlavního závodu
(12.00) bude na nezbytně nutnou dobu
pozastaven provoz na Slavětínské
u semaforu (V Soudním – Smržovská)
po dobu přeběhu startujících.
Organizátoři závodu věnují z každého
startovného čísla 10 Kč na provoz KC
Nová Beseda.
Přijďte fandit, a podpořit tak
skvělou sportovní atmosféru u nás
v Klánovicích. Těšíme se na všechny
běžce i fanoušky.
Tým Tři pro zdraví

Pozvánka do Kina
Klánovické oslavy 100. výročí
založení republiky ještě neskončily!
Zveme vás opět spolu s týmem
KC Nová Beseda na další dva počiny,
tentokrát do kina.
Přijďte ve čtvrtek 18. 10. od 20.00
hodin na němý film z roku 1927
MILENKY STARÉHO
KRIMINÁLNÍKA a za symbolické
vstupné 50 Kč
uvidíte Vlastu Buriana, jak ho
ještě neznáte. To vše za doprovodu
živé hudby
tria NEUVĚŘITELNO.
Ve středu 24. 10. ve 20.00 hodin
dáváme unikátní dokument Věry
Chytilové TGM OSVOBODITEL, který
režisérka natočila ke 140. výročí
narození TGM v roce 1990.
Komentář k filmu namluvil
legendární Miroslav Macháček.
Vstupné je opět symbolických 50 Kč.
Klára Svobodová

Kaleidoskop
Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha-Klánovice
budou přistaveny
v sobotu 20. 10. 2018 od 9.00 hod.
do 13.00 hod.,
a to ve dnech a na místech:
Medinská x Smiřická (u bytových domů)
Kuchařská x Aranžerská
(u separovaného odpadu)
Kontejnery na listí a rostlinný odpad
budou přistaveny v těchto
termínech a na místech:
13. 10. 2018 od 9 hod. do 12 hod. (sobota)
Medinská x Smiřická
(u bytových domů)
Dobřenická x Voňkova
20. 10. 2018 od 9 hod. do 12 hod. (sobota)
Lovčická x Malšovická
Přimské nám.
Pivo se starostou
V úterý 2. 10. 2018 od 18 hod. můžete
přijít do restaurace Babiččina Beseda
na tradiční Pivo se starostou. Využijte
příležitosti se neformálně na cokoli
zeptat, prodiskutovat zajímavé
podněty nebo si třeba jen na něco
postěžovat.
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FK Klánovice hledá nové fotbalové hvězdičky
Přiveďte své děti do klánovického
fotbalového klubu – klubu se stoletou
tradicí a s přátelskou rodinnou
atmosférou. Spolu s dětmi, trenéry,
rodiči i prarodiči jsme dobrá parta
a přijímáme nové budoucí fotbalisty
již od pěti let věku.
U malých dětí dbáme na všestranný
pohybový rozvoj a koordinaci
pohybů, postupně rozvíjíme i typické
fotbalové dovednosti. Trénujeme
a hrajeme v krásném areálu u lesa. Až
do podzimu děti trénují na čerstvém

vzduchu. V zimních měsících se
přesouváme do Haly starosty Hanzala
u ZŠ Klánovice. Pokud bydlíte
v Klánovicích nebo přilehlém okolí,
nebudete to mít na tréninky daleko.
Staráme se i o motivaci našich
malých svěřenců. Pravidelně se
účastníme významných turnajů.
Už ti nejmenší poměřují své
síly s vrstevníky z ostatních
klubů v rámci turnajů MINIstar
– v posledních ročnících jsme
dokonce zaznamenávali neustálé

zlepšování a každý rok stoupáme
žebříčkem vzhůru. Starší děti hrají
pravidelné ligové soutěže, obohacené
o jednorázové turnaje.
Přiveďte nám svého neposedu
na trénink – on si u nás vše osahá
a vyzkouší a vy uvidíte, zda ho fotbal
bude bavit. Těšíme se na vás i vaše
děti!
Kontaktní osoba pro nábor nových
talentů: Thomas Grund (725 746 512,
thomas.grund@hager.cz)
Thomas Grund

prodej ryb pak krátce poté. Čerstvě
nalovené ryby si bude možné
na rybniční hrázi i zakoupit. Ceny
budou stejné jako loni, nezdražili
jsme. V provozu bude udírna a čerstvě
vyuzený kapr jistě přijde k chuti.

Výlov proběhne za každého počasí.
Těšíme se, že na tuto akci, která je
vyvrcholením naší celoroční práce,
dorazí nemálo příznivců Petrova cechu.
Za výbor MS ČRS a MO Žižkov II
Richard Hladík, předseda

medaile. Díky krásnému počasí bylo toto
odpoledne zakončeno pěnou. Zábavného
odpoledne se zúčastnilo na 160 dětí
s doprovodem. Poděkování patří všem,
kteří se na akci podíleli
Od čtvrtka do neděle 13.–16. 9. 2018
se v Praze – Bohnicích uskutečnilo
taktického cvičení Základna 2018. Tohoto
cvičení se v pátek 14. 9. zúčastnila i naše
jednotka v počtu 1+6. Šlo o simulovanou

evakuaci osob z důvodu nebezpečí
protržení Hostivařské přehrady. Cvičení
jsme absolvovali společně HZS Praha,
Policií ČR, Městskou policií Praha a ČČK.
Hned v neděli 16. 9. 2018 jsme byli
přítomni na oslavách 100 let ČR a 140
let Klánovic. Na této akci jsme ukázali
hasičskou motorovou stříkačku Holeček
z roku 1931.
Radek Čihula

Rybáři informují
V sobotu 13. října se jako každý
podzim uskuteční výlov našeho
chovného rybníka na Placinách. Rádi
bychom na tuto sváteční událost
pozvali všechny místní i přespolní.
Výlov začne v devět hodin ráno,

Zprávy od hasičů
V sobotu 8. září se u Haly starosty
Hanzala uskutečnilo již podesáté
Zábavné odpoledne s hasiči, pořádané
Sborem dobrovolných hasičů Klánovice
ve spolupráci s Městskou částí Praha –
Klánovice. K vidění bylo mnoho ukázek
s hasičskou tematikou. Jednou z ukázek
byl i požární útok našich mladých
Soptíků. Pro děti byly připraveny
soutěže, po jejichž absolvování získaly
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Svaz tělesně postižených informuje
V pátek 7. 9. jsme se vrátili
z rekondičního pobytu na Šumavě
– zúčastnilo se 37 členů organizace
a všichni byli velice spokojeni.
Hned v pondělí 10. 9. jsme začali
s pravidelným cvičením v klubu
a naplánovali jsme podzimní
vycházky. Plán vycházek a výletů
je uveřejněn v klubu a na nástěnce
u autobusu. Při první schůzi v pondělí
jsme si málem poplakali – nebylo
to z letní únavy ani z veder, ale při
čtení zářijového Zpravodaje. Zjistili
jsme, že pozemek – svého času zvaný
KAVRIS – je nyní přejmenovaný
na víceúčelový areál. S Kavrisem se
kdysi počítalo (za starosty Hanzala)
jako s pozemkem pro dům seniorů –

inzerce

byl tehdy oplocen, vyčištěn, dokonce
bylo již platné stavební povolení
a vedl se stavební deník.
Mnozí naši senioři doufali, že
nebudou muset v nouzi opustit
své známé a kamarádky a stěhovat
se někam na druhý konec Prahy.
Jako počáteční vklad byl stanoven
obnos získaný prodejem Švestkovy
vily. Uběhl nějaký čas a dozvěděli
jsme se, že pozemek je pro seniory
nevyhovující, daleko od centra obce,
u lesa, mohli bychom se asi ztratit,
je to daleko na autobus! A každý rok
před volbami se začalo o stavbě domu
seniorů mluvit – za starosty Soukupa
nám bylo předvedeno několik verzí
projekt. plánů – proběhlo několik

anket a zase tři roky ticho. Každá
politická strana a uskupení měla
celá léta dům seniorů ve volebním
programu. Ale peníze zmizely
v rozpočtu obce, další investor se ani
nehledal, pozemek zarostl křovím.
A letos ejhle – v letním čísle jsme se
dočetli, že Kavris je vlastně úplně
v centru obce, lehce dostupný, pro
všechny vhodný. A tak my senioři
doufáme, že alespoň pár laviček
a třeba i vhodné cvičební zařízení tam
pro nás bude. Je to vlastně v centru
obce, blízko stanice autobusu, a tak
se už těšíme na to hřiště – když
už jsme oželeli ten vysněný dům
seniorů.
za výbor Olga Paplhamová
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Stránka 1

ceny od 4.397.000,-Kč

http://www.viladomydoubravcice.cz

VILaDoMY DoUBraVČICE – BYDLEnÍ V ZaHraDÁCH

Developerský projekt pěti dvojdomků
s vlastními pozemky (334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín)

Horizont
Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Makléř roku 2014 a 2015 REMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
Makléř roku 2015 REMAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
rEZEr

Va C E

PRODEJ - bungalov 4+kk,
užitná plocha 137 m2,
pěstěná zahrada 645 m2,
Klučov u Č. Brodu.

pron

a j at o

PROnáJEM - skladové prostory
467 m2 a kanceláře 19 m2 na sjezdu
z Vysočanské radiály, Praha 9 – Satalice.

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky a RD
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí
rEZEr

Va C E

PRODEJ – stavební pozemek v proluce
mezi Všestarskou a Malšovickou ul., 1062 m2,
Praha 9 – Klánovice

www.zdiradpekarek.cz
cena 19.990.000,- Kč

PRODEJ - stavební pozemek o výměře
24.975 m2, Poděbradská ul., Šestajovice
cena 1.890.000,-Kč

PRODEJ – garsoniéra 23 m2, DV, 1.NP,
Zelenečská ul., Praha 9 – Hloubětín
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KOMPLETNÍ PÉČE O PSY VŠECH VELIKOSTÍ
Objednání na tel.č. 603 286 876, email: salon.sixi@gmail.cz
www.salon-sixi.cz
Rohožnická 261, Újezd nad Lesy

Sklad hutního materiálu v Praze 9 přijme

ŘIDIČE-SKLADNÍKA
Pož. profesní ŘP-C, karta řidiče, výhodou VZV, jeř.,
palič, vazač. průkaz, mzda 30 - 40 tis. Kč/měs.Tel: 731
545 839, knourek@technimat.cz

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

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

SVĚT DÁRKOVÝCH KOŠŮ

Nabízíme dárkové koše z kvalitních potravin

- pro firmy /zaměstnance, obchod. partnery/
- ženy, muže
Vhodné nejen jako dárek ke gratulaci,
ale také jako radost či poděkování.
V nabídce máme také BIO koše.

tel: 774 680 022
www.svet-darkovych-kosu.cz
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konvice
skleněná
SHADY

1,5 l s LED pod.,
1850-2200W,
otočná o 360st.,
A15852

kávovar

Vhodný pro
použití na
plynových,
elektrických
a sklokeramických
deskách.

A14523 3 šálky 129,A14524 6 šálků 169,A14525 9 šálků 229,-

199,- 399,-

333,-

-44 %

původně: 599,-

konvice
Tiago 1l

konvice skleněná
BLAZE
1,7 l s LED podsvícení
850-2200W, otočná o 360st.
A15853 bílá
A15852 černá

NOIRA
A14526 3 šálky 149,A14527 6 šálků 189,A14528 9 šálků 249,-

BRIA

od 199,9,-

A14520 3 šálky 119,A14521 6 šálků 149,A14522 9 šálků 199,-

SUPER
CENA

SLEVA

-40 %
BANQUET - Partner pro Vaši kuchyni a domácnost
Revoluční 1412
25092 Šestajovice

Otevírací doba:
Po - Ne: 8:30 - 19:00
Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

SLEVA

-42 %

původně: 599,-

JADE

1850-2200W,
otočná
1,7 l
A15849

1000W
A15838 šedobílá
A15839 hnědobílá

SLEVA

Cenová nabídka platí od 15. 9. do 29. 10. 2018

konvice nerezová
FINNO

plastová
konvice 1,2 l
MATEO

359,původně: 599,-

konvice
CONNIE 1l

A15856 350 ml 99,90
A15857 600 ml 179,A15858 1000 ml 189,-

od 99 90
Gril Raclette

Díky elektrickému
grilu si můžete užít
grilování po celý
rok. Pro 8 osob.
A07527

223,666,-

SLEVA

-48 %

původně: 1299,-

8x
Při registraci do věrnostního
programu BANQUET CLUB
získáte slevu na další nákupy ve výši 3%
(tato sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží). Slevy se nedají sčítat.

Platí do vyprodání zásob.
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PROGRAM září 2018
... jsme NADOSAH
Výstava měsíce
VLAĎKA KENNETT: „IN MY ELEMENT”
Putovní výstava fotograﬁí z Nového Zélandu, jejichž autorkou
je Vlaďka Kennett. Seznámíte se s unikátními přírodními
scenériemi a divočinou Nového Zélandu, tak jak jej vidí
autorka, která žije na Jižním ostrově.
Výstava potrvá do konce října.
1. 10. pondělí, 20:00 - Filmový klub
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
- Vary v Besedě! Film, který byl uveden na letošním festivalu
Karlovy Vary v sekci Jiný pohled a který zároveň vyhrál cenu
diváků na festivalu Sundance. Dánsko/2018/thriller/85 min/
nevhodný mládeži do 12 let/s českými titulky Režie: G. Moller
3. 10. středa, 20:00 - Kino
JAN PALACH
Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana
Palacha. Česko, Slovensko/2018/drama, historický /124 min
8. 10. pondělí, 20:00 - Kino
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Po zběsilém ﬂámu se Karel (Jiří Langmajer) probouzí jako žena
(Anna Polívková). Česko/2018/komedie/95 min
10. 10. středa, 20:00 - Kino
BlacKkKlansman
Neuvěřitelný příběh historicky prvního černošského policisty v
Coloradu, který se rozhodl vetřít do Ku-klux-klanu.
USA/2018/komedie, krimi, drama/134 min
11. 10. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!
BLUE JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si
zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.
14. 10. neděle, 16:00 a 15. 10. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti
iOTESÁNEK
Představení o známém nenasytovi na motivy klasické pohádky,
jen Otesánek je trošku jiný. Je to totiž robot. Hraje: Divadlo
b s originálními dřevěnými marionetkami, zvukovými efekty a
nadhledem.

15. 10. pondělí, 20:00 - Kino
TOMAN
Nový ﬁlm O. Trojana (Želary, Občanský průkaz,…). Česko/2018/
drama, historický/145 min/nevhodný mládeži do 12 let
18. 10. čtvrtek, 20:00 - Filmová projekce němého ﬁlmu za
doprovodu hudebního tria
MILENKY STARÉHO KRIMINÁLNÍKA
Rekonstruovanou kopii němé komedie plné honiček a dvojnických scén doprovodí živá hudba (hudební trio Neuvěřitelno).
V hlavní roli Vlasta Burian a Anny Ondráková. Československo/1927/komedie /106 min
21. 10. neděle, 16:00 - Kino
BELLA A SEBASTIAN 3
Pokračování příběhu chlapce a jeho psa. Francie/2018/rodinný,
dobrodružný/97 min
22. 10. pondělí, 20:00 - Kino
PRVNÍ ČLOVĚK
- Oscarový režisér Damien Chazelle (Whiplash, La La Land)
natočil příběh astronauta Neila Armstronga, který 21. července
1969 jako první člověk stanul na povrchu Měsíce. USA/2018/
drama, životopisný, historický/138 min Režie: D. Chazelle
23. 10. úterý, 19:00 - Kurzy
Poklábosení v angličtině

SOCIAL CLUB

24. 10. středa, 20:00 - Kino
T. G. M. OSVOBODITEL
Život a osudy ﬁlozofa, politika a prvního prezidenta Československé republiky v dokumentárním ﬁlmu režisérky Věry
Chytilové. Československo /1990/dokumentární /60 min
25. 10. čtvrtek, 19:00 - Koncert JIŘÍ SCHMITZER - RECITÁL
Jeho koncerty jsou vždy velkým zážitkem a jsou zajímavé
mimo jiné i proto, že jsou neočekávaně očekávatelné, jak již
návštěvníci Besedy ví, neboť Jirka Schmitzer vystoupí již podruhé na podiu Nové Besedy
BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky
Amatérské cyklistické vyjížďky OKOLO KLÁNOVIC - 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 10:00-13:00 a 16:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a ﬁnanční podporu hudebních, ﬁlmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

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. 10 28. 9. 2018. Pověřený šéfredaktor Michael Bouška. RR: Veronika Gotthardt, Zorka Starčevičová, Slavomír Jaroš,
Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, Jana Jochová. Korektura Ludmila Palatová. 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: 19. 10. 2018. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1400 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Září v KC Nová Beseda
Kulturní centrum zahájilo své
poprázdninové uvítání zajímavou
výstavou fotografií honorární
konzulky České republiky na Novém
Zélandu Vlaďky Kennet s názvem
„In my element“. Jedná se o fotografie
krajiny s omamnou, čarovnou
energií, která je v tomto smyslu
i lehce ošidná. Je silná svým sněním,
vtahuje lidi do určitého snu. Země
původně pro ptáky, pro zvířata,
přírodu, kam snad ani lidé
nepatří… Nenechte si tuto výstavu
ujít, potrvá až do konce října. Vlaďka
Kennet přijala spolu s Jaroslavem
Duškem i pozvání na besedu
o této čarokrásné zemi. Jestli mezi
přítomnými posluchači byl snad
někdo, kdo by nebyl doposud Novým
Zélandem okouzlen, pak po této
besedě už jistě nebyl nikdo, kdo
by se pro tuto zemi nenadchl.
Krásné, stále ještě letní počasí
přispělo k velmi pohodové
atmosféře tradičního Klánovického
minifestivalu, na kterém zahrálo
pět kapel a mladá nadějná rakouská
písničkářka žijící v Praze, Marley
Widthing. Pozvané kapely rozkmitaly
a rozvířily příjemné sobotní
odpoledne. Tuto atmosféru ještě
podtrhla nejen svými dechovými
nástroji kapela Juicy Freak, která
svým vystoupením i festiválek
uzavřela. Spokojení návštěvníci
odcházeli příjemně naladěni
a zároveň odpočati. Příští rok se
můžeme těšit na již devátý ročník.
Smluvní vztahy, původně
rozhlasovou hru, která u nás měla
svou divadelní premiéru ve Viole
před pěti lety, přijely do Klánovic
zahrát dvě herečky: Jana Stryková
a Dana Černá. Tato hra britského
autora Mika Bartletta, předvádí,
byť třeba jen zprostředkovaně,
nám všem známé prostředí vztahu
firmy a zaměstnance, nadřízeného
a podřízeného. Příběh je vtipně
podaná nadsázka, ale přesto nám
při jeho sledování poněkud zhořkl
úsměv na tváři.
I v této sezóně budou pokračovat
klubové pondělky. Původně
na září zařazený film z letošních
Varů Tísňové volání byl z technických
důvodů přeřazen na říjen. Milovníci
severské detektivky by si ho neměli
nechat ujít.
Zorka Starčevičová

Tip na výlet

Sladký, Hlubník, Záporno
Říjen rozsvěcí listí na stromech, které
pak jako pozemské majáky ukazují
pěším poutníkům cesty podzimní
přírodou. Do první listopadové
vichřice. Neváhejme proto a vydejme
se na zajímavou túru v nedalekém
okolí. Výšlap zahájíme ve Škvorci.
Tento městys se může pochlubit nově
opraveným zámkem a na travnatém
vršku posazeným barokním kostelíkem
sv. Anny. Od kostela projdeme areálem
tzv. Nového Zámku a Husovou ulicí
dojdeme na červenou značku, která nás
dovede polem okolo výběhů pro koně
do vsi Třebohostice. Držíme se červené,
až dojdeme k přírodní památce Lom
na Plachtě. Tento částečně zatopený
mělký lom vytváří oku lahodící přírodní
scenérii a těší se péči ochranářů,
zejména pro výskyt kuňky obecné,
latinsky Bombina bombina. V místech
odbočky k lomu stávala modrá
cedule s nápisem Záporno. Skupina
recesistů ji zde umístila dle bodové

symetrie jako zrcadlení Kladna,
ležícího západně od Prahy. Slaný může
mít své Sladký, Mělník Hlubník, tak
proč ne Kladno Záporno. Úvozovou
cestou se dostáváme do hlubokého
lesa, kterým protéká Dobročovický
potok. Na kraji porostu nad vesnicí
Babice stojí pomník, upomínající, že
zde na konci války tábořila sovětská
vojska. Doporučuji ale zahnout již dříve
vlevo na Doubek, kde se posilníme
v místní hospodě. Žlutá značka chvíli
kopíruje silnici a potom u solární
elektrárny zahne vlevo do skalnatého
údolí Škvoreckého potoka. Podobně
rozeklanou úzkou propast bychom
spíše očekávali někde v horách
než u Klánovic. Vpravo po cestě
nepřehlédněte na skále pamětní
desku Svatopluka Čecha. Po deseti
kilometrech dorazíte zpět do Škvorce,
doufám, že podzimně rozzářeni
jako ty stromy.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Pozvánka na zdravé jídlo, jehož přípravu
můžete ovlivnit vy sami
Dnes vás vezmu na jídlo do Štěrbohol
do nákupního centra Europark. Ne však
do některého ze zdejších fastfoodů, ale do
„Puzzle salads“, kde si sami „poskládáte“
jídlo, které odpovídá moderním trendům
stravování. Nejste nuceni konzumovat
v dnešní době oblíbená barviva,
zahušťovadla, polotovary, přidané cukry,
lepek ani laktózu. Z bohaté nabídky
zdravých ingrediencí, které jsou neustále
čerstvé, si jídlo vyberou i jedinci s různým
dietním omezením. Nemusí mít strach
ani ti, co preferují maso. V pravidelně
obměňujícím se sortimentu je bohatá škála
různých druhů mas, které vhodně doplní
vaši potřebu bílkovin ve stravě. Kdo si
nechce skládat vlastní salát, vybere si
z již připravených nabídek salátů, dalších
jídel (těstoviny, kuskus, sýry), polévek,
sladkých a slaných koláčů (quiche).
Nezapomínají ani na malé strávníky, pro
které je nachystáno něco sladkého, např.

palačinky, mrkvový dort apod. (ovšem,
to už tak zdravé není). Možná vás překvapí,
že srovnání ceny s okolními fastfoody
vyzní ve prospěch zdravého Puzzle salads.
Najíte se zde zdravě od 120 – do 150 Kč
a záleží jen na vás, jak velký máte hlad.
Jídlo vám samozřejmě rádi zabalí s sebou
do ekologických krabiček i tašek, čímž
uděláte něco zdravého nejen pro sebe, ale
i pro přírodu. Když si jídlo z Puzzle salads
oblíbíte, mají pro vás po Praze otevřeno
několik dalších poboček.

Slavomír Jaroš
Puzzle Salads
Pobočka Europark Štěrboholy
Nákupní 389/3
102 00 Praha 10
po–ne 9.00–21.00
www.puzzlesalads.cz

