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Rada městské části:

Celkový počet zaměstnanců je stále
stejný. Celkem pod klánovický
úřad spadá 18 lidí, osm z nich
jsou úředníci, z toho dva mají
zkrácený pracovní úvazek. Dále
zaměstnáváme pět údržbářů zeleně,
tři knihovnice a dva údržbáře
sportovní haly.
Petr Vilgus

otevřít možnost zástavby polí okolo
cyklostezky na Horní Počernice.

l schválila usnesení navržená
komisí výstavby – mj. souhlas
s rekonstrukcí dešťové kanalizace
na Slavětínské a odpor Klánovic
k navržené změně územního plánu
na Hornopočernicku, která má

l vyjádřila souhlas s opravou herních
prvků na náměstí Hedviky Vilgusové.

Rada MČ k dění na Ukrajině:

R

ada městské části Praha‑Klánovice vyjadřuje poděkování vedení úřadu,
výslovně starostce Zorce Starčevičové, za efektivní a účinnou pomoc
obětem bezprecedentní agrese Ruska vůči Ukrajině.
Stejné poděkování patří všem zaměstnancům městské části, jejím
příspěvkovým organizacím, Sboru dobrovolných hasičů a JSDH, stejně
jako všem aktivním klánovickým občanům. Rada oceňuje mimořádné
nasazení pracovníků úřadu především v oblasti péče o ukrajinské děti,
zajišťování jejich vzdělávání, stravování a ubytovávání, za předávání
humanitárních darů a zajišťování akutních potřeb běženců.
Rada MČ

Poznamenejte si
Knihovna má nový telefon 734
447 144, pevná linka je zrušena.

Pozvánka

Praha pro Ukrajinu

JARNÍ ÚKLID
Komise pro životní prostředí
srdečně zve všechny občany na
jarní úklid, který se uskuteční
v neděli 1. května 2022. Sraz
je na nádraží Praha‑Klánovice
v 10 hodin. Přijďte ve vhodném
oblečení a přineste si vlastní
pracovní rukavice. Pytle a svoz
odpadu zajistíme. Úklidem na
prvního máje se opět připojujeme
k celostátní akci Ukliďme Česko.
Zdeňka Bubeníková,
předsedkyně KŽP
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H

lavní město Praha a Středočeský kraj v našem regionu společně
organizují pomoc jak bojující Ukrajině, tak ukrajinským uprchlíkům.
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Kongresovém
centru Praha je otevřené nonstop na adrese: 5. května 65, Praha 4,
vchod č. 3. Dostanete se tam metrem, linka C – stanice Vyšehrad.
Centrum se v dubnu přesune do bývalé budovy Komerční banky na
Náměstí OSN ve Vysočanech u metra B, stanice Vysočanská.
Vzhledem k neustále aktualizovaných informacím prosím sledujte
webovou stránku praha.eu na tomto odkaze: https://www.praha.
eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/akce_a_
kampane/ukrajina/index.html

Paní Zorky Starčevičové, starostky Klánovic, se
ptáme na klánovickou pomoc Ukrajině a na to, co
taková pomoc pro naši městskou část znamená.

využívaném MŠ, jsme z darů
dobrovolníků zařídili ubytování pro
patnáct lidí.

aní starostka vše shrnula do
následujícího textu:

Situace na Ukrajině i v hostitelských
zemích se mění každou hodinou.
Snažíme se reagovat podle možností
Klánovic a jsme v neustálém
kontaktu s krizovým štábem
hlavního města. Aktuálně se
zabývám především logistikou,
protože je neustále nutné hledat
místa k ubytovaní a místa pro děti
ve školách, a to nejen v Klánovicích.

P

l podpořila žádost ředitelky MŠ
Klánovice o přerušení provozu
o letních prázdninách.

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

STAROSTKY KLÁNOVIC

Jak Klánovice zvládají ukrajinskou tsunami?

Klánovice i okolní obce a městské
části jsou plné dobrých lidí, kteří
nezištně a konkrétně pomáhají
ukrajinským uprchlíkům. Hned
po začátku války se naši občané
a naše městská část aktivizovala
a všichni pomáhají, jak mohou.
Jmenovat zde všechny dobrovolnice
a dobrovolníky by bylo, vzhledem
k obrovskému počtu, nemožné.
Chtěla bych proto tímto způsobem,
jako starostka Klánovic, všem
srdečně poděkovat jménem svým,
jménem městské části i jménem
těch ukrajinských žen, mužů
a dětí, jejichž jména mnohdy ani
neznáme, kteří ale díky klánovické
solidaritě našli pomoc a záchranu
z hrůzy této války.

FOTO: STUDIO MARCUS; UČEBNA: PAVEL DUFEK

Úřad městské části dostal
novou strukturu při stejném
počtu zaměstnanců.
Úřad se nyní dělí na Kancelář
tajemníka (pod kterou spadají
Referát státní správy, poplatků
a služeb veřejnosti a Referát
rozpočtu, ekonomiky a majetku)
a Odbor samosprávných činností
(pod něj spadá Referát výstavby,
archivu a dopravy, Referát životního
prostředí a odpadů a Četa úklidu
a údržby zeleně).
Dále jsou zřízeny organizační
jednotky Místní knihovna
Klánovice a Jednotka Sboru
dobrovolných hasičů Praha
‑Klánovice.

l odhlasovala návrh tajemníka na
nové organizační uspořádání úřadu.

STRANA: STUDIO MARCUS; UKRAJINA: PAVEL DUFEK

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ
ÚŘADU

Zeptali jsme se

F OTO T I T U L N Í S T R A N Y (LO Ň S K É V E L I KO N O C E Z E L E N I N Y U K A L U Ž E) A TATO

z
Informujeme

Sama jsem s „klánovickými“
uprchlíky v neustálém kontaktu
a vím, v jaké psychické a těžké
osobní situaci se nacházejí.
Účinně jim asistovat není nic
jednoduchého: potřebují střechu
nad hlavu, lékaře, školu, první
sociální kontakty.
Lidé nejsou balíky, aby se nacpali do
nějaké haly a dál nic. Jeden každý
má individuální potřeby, omezení
nebo zdravotní problémy. I když
jde nyní mnohé stranou, je přesto
potřeba postarat se o každého zvlášť.
Například jen zajištění a dopravení
jednoho dítěte na lékařské vyšetření
zabere několik hodin času.

„

To, že Klánovice
v krizové situaci opět
zareagovaly vstřícně,
rychle a efektivně,
bylo možné jen díky
osobnímu nasazení lidí
na úřadě i skvělých
dobrovolníků.

“

Situace v Klánovicích je v tuto
chvíli relativně stabilizovaná.
Od 7. března prošlo za velkého
přispění dobrovolníků a místního
spolku školní skupinou téměř 70
dětí, ubytovaných v Klánovicích,
blízkém i dalekém okolí. Děti se
učily na úřadě a v základní škole.
Od 25. března mají dvě nové
učebny z buněk firmy Koma, ke
kterým přibudou další dvě od
firmy Metrostav. Do 25. března
hradila dětem obědy naše městská
část, od 28. března budou hrazeny
firmou Metrostav. Děti dostávají
i nabídky na zájmovou činnost
a je o ně v rámci možností dobře
postaráno. Maminkám alespoň na
část dne odpadla starost a mohou se
věnovat hledání práce nebo bydlení.
V klubovně našich seniorů a v bytě,

To, že Klánovice v krizové situaci
opět zareagovaly vstřícně, rychle
a efektivně, by nebylo možné bez
osobního nasazení lidí na úřadě
i mimo něj, skvělých dobrovolníků,
dárců a pomocníků ve všech
oblastech. Ještě jednou vám z celého
srdce děkuji!
Milí občané, sledujte prosím
informace na webu a facebooku
městské části. Vše se nyní děje a mění
tak rychle, že jakýkoli jiný způsob
informací bude mít vždy zpoždění.
vaše starostka
Zorka Starčevičová

25. 3. 2022,
Klánovice.
Nová učebna
z obytných buněk.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA‑KLÁNOVICE, U Besedy 300/8, Praha‑Klánovice 190 14
ID datové schránky: 2u4aks8 Web: www.praha-klanovice.cz; Facebook: facebook.com/praha.klanovice; Instagram: profil praha_
klanovice; Telefon: 281 962 264, 281 960 216; E‑mail: urad@praha‑klanovice.cz; Starostka: Mgr. Zorka Starčevičová, Tel: 603 543 329,
E-mail: starosta@praha‑klanovice.cz; Tajemník úřadu: MgA. Petr Vilgus, Ph.D., Tel: 602 607 994, E-mail: tajemnik@praha‑klanovice.cz
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Zprávy z úřadu

Zprávy z úřadu
V Jehličině
stavba roste

Novinky
z dopravy

Fotbalové zázemí u hřiště
V Jehličině bude za pár
týdnů pod střechou.

JUBILANTI
DUBEN 2022
Vladimír Hryzbil
Marcela Šimková
Renata Růžičková
Zdeňka Kuchynková
Dagmar Raková
Alena Batovcová
Eva Korgerová
Zdeněk Černý
Pavel Smetana
Ivan Chmelař
Hana Lahodová-Kanderová

S Klánovickou spojkou
úzce souvisí aktuálně
projednávaná stavba
Beranky, mimoúrovňové
křižovatky, která tvoří
dopravní „brejle“ na D11.

S

e znepokojením přijali klánovičtí
radní informaci o stavebním řízení
na rozšíření dálnice D11 a výstavbu
mimoúrovňové křižovatky (dále
MÚK) Beranka, jejíž jedna větev
má vést k nám po přivaděči,
nazývaném Klánovická spojka.
Starostka Zorka Starčevičová
proto vyzvala ministra dopravy
a bývalého radního Středočeského
kraje se stejnou kompetencí
Martina Kupku k pozastavení
projektu MÚK Beranka s ohledem
na vůli klánovických občanů.
Usnesení ZMČ Klánovice jasně
říká: o Klánovické spojce je
možné uvažovat až po dostavbě
vnějšího obchvatu Prahy, přeložce
I/12 (obchvat Újezda nad Lesy)
a přeložce II/101 (obchvat Úval
a Jiren). Pokud by MÚK Beranka
a Klánovická spojka vznikly dříve,
došlo by k enormnímu zatížení
našich komunikací auty, která by si
přes nás zkracovala cestu.

Nové adresy
Úřadu práce
Dejte pozor, od ledna
2022 jsou přemístěna
některá pracoviště Úřadu
práce ČR v Praze 9.

I

nformace najdete: uradprace.cz/
praha-9, Call centrum: 800 779 900.
4
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ZNAČENÍ NA NÁDRAŽÍ
Změny dopravního značení,
o kterých už pár měsíců píšeme,
pomalu běží do finále. V průběhu
dubna se uskuteční výměna značek
u Nádraží Klánovice-sever, které
umožní okamžitý odtah špatně
parkujících vozidel.

FOTO: PETR VILGUS; STUDIO MARCUS; BAREL: ARTHUR ZIM/PIXABAY

S

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

Klánovice
pro Ukrajinu

íce jak třicetimilionová
investice, realizovaná z dotace
magistrátu, vyřeší na další období
potřeby našich sportovců. Hezká,
prostorná a provozně mimořádně
úsporná stavba bude počítat jak
s využitím odpadní a studniční
vody, tak s fotovoltaikou a dalšími
obnovitelnými zdroji energie.
Vše jde velmi dobře a tak se můžeme
těšit, že v létě zahájíme provoz.

F O T O : P E T R V I L G U S ; S T U D I O M A R C U S ; K V Ě T I N Y: B R U N O G L A T S C H / P I X A B A Y

Beranka je pro
nás nežádoucí

Jubilanti

V

Společně se zónou bude proveden
i projekt zjednodušení dopravního
značení, který jsme společně
s občany připravili v loňském roce.
Jakmile se projekt úředně posune,
budeme vás informovat.

STOP KAMIONŮM
Zřejmě ve stejné době začne platit
zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun
s výjimkou autobusů. Kamiony,
náklaďáky nebo kombajny se do
Klánovic dostanou jen na výjimku.
PARKOVACÍ ZÓNY
Čistopis projektu zóny placeného
stání je odevzdán na úřadě Prahy
21, který o něm musí rozhodnout.

Kam s odpady
BIO VOK KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD
SOBOTA 9. 4. 2022
9:00–12:00
l Lovčická x Malšovická ulice
SOBOTA 23. 4. 2022
9:00–12:00
l Přímské náměstí
SOBOTA 7. 5. 2022
9:00–12:00
l Lochenická x Medinská ulice

VOK KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD

DĚTI Z UKRAJINY NA
NAŠÍ RADNICI
Od prvních dní uprchlické krize
se v zasedacím sále našeho úřadu
rozběhla neformální dětská
skupina pro Ukrajince. Děti zde
tráví období školního vyučování,
učí se základy češtiny a zejména
pro ně v tom období hledáme
uplatnění ve standardní škole. Na
skupinu se přijel podívat předseda
bezpečnostního výboru magistrátu
a starosta Libuše Jiří Koubek.
Ocenil pomoc, kterou jsme poskytli
a poskytujeme, a přebral od nás
informace o právních a praktických
okolnostech fungování skupiny.
POMOC DĚTEM S OBRNOU
Místostarosta MUDr. Jiří Bek
a tajemník Petr Vilgus jménem
Klánovic zareagovali na výzvu
České asociace paraplegiků, která
urgentně sháněla léky a pomůcky
pro ukrajinské děti s mozkovou
obrnou z domova Centr Dzerolo ve
Lvově. Díky rychlému vyjednávání
se podařilo zajistit přes 60 000
korun měsíčně (Pokrač. na str. 6)

SOBOTA 23. 4. 2022
9:00–13:00
l Medinská x Smiřická ulice
(u bytových domů)
l Kuchařská x Aranžérská ulice
(u stanoviště tříděného odpadu)

MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A POTRAVIN. OLEJŮ
ČTVRTEK 21. 4. 2022
17:40–18:00
l Votavova ul. (u nákup. střediska)
18:10–18:30
l Krovova ul. (u rest. Katalpa)
18:40–19:00
l Šlechtitelská x Libčanská ul.
Kapalné odpady musí být pouze
v pevně uzavřených nádobách!

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

15:00 – 18:00

STŘEDA

15:00 – 18:00

PÁTEK

15:00 – 18:00

SOBOTA

9:00 – 12:00

O státních svátcích je zavřeno.

Kompletně na webu městské části:
praktické info – Kam s odpady.

DUBEN 2022
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Zásahy hasičů

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Zprávy z úřadu

Přelom února a března 2022 byl
co do zásahů pestrý. Uvádíme
alespoň tři příklady.
l 27. února byla jednotka
požádána o asistenci při
masopustním průvodu.

KLÁNOVICE

pokračování ze strany 5

Jeden týden

malotřídku. Všechny díly najdete
na klánovickém webu proklikem
Městská část – Klánovický podcast.

na tuto život zachraňující pomoc.
Potřebnou částku zajistila Pojišťovna
VZP, které patří velký dík.

Společně s Městskou policií jsme
zajistili bezpečnost při průchodu
Klánovicemi.

T

UKRAJINSKÁ A TIBETSKÁ
VLAJKA
Přirozenou reakcí klánovické
radnice na bestiální útok
putinovského Ruska na Ukrajinu
bylo kromě organizační a materiální
pomoci uprchlíkům vyvěšení
ukrajinské vlajky. Modrožlutá barva
na adrese U Besedy 8 jasně říká, že
naše podpora je na straně těch, kteří
byli bezdůvodně napadeni.

Zoufalost situace
byla, a bohužel stále
je, nesmírně těžká.
Právě 7. března 2022
jsem vyfotografoval
první dvě fotografie.

6

DUBEN 2022

KLÁNOVICKÝ PODCAST
PRO UKRAJINU
Klánovický podcast jsou rozhovory
starostky Zorky Starčevičové se
zajímavými osobnostmi se vztahem
k naší části Prahy. V posledním
měsíci v podcastu zazněl rozhovor
s klánovickými podnikateli Oxanou
a Igorem z Ukrajiny a jeden díl
podcastu byl věnován ukrajinským
dětem, pro které Klánovice zajišťují

10. března 2022 jsme také vyvěsili
tibetskou vlajku na znamení
sounáležitosti s národem trpícím pod
čínskou komunistickou diktaturou.
Připravili Petr Vilgus
a Zita Kazdová

Připravujeme
Magistrát nás informoval
o zahájení příprav
rekonstrukce komunikací.

T

ýká se ulic Kunčická,
Krovova - úsek Slavětínská,
Sendražická a ulice Voňkova - úsek
Lovčická a ulice K Rukavičkárně.
Jedná se o stavbu č. 0196 TV
Klánovice, etapa 0003, komunikace
III, 2. část. O všech důležitých věcech
týkajících se zmíněné stavby budete
průběžně informováni na našich
webových stránkách, případně na
facebooku MČ.
Úřad MČ Praha-Klánovice

7. 3. 2022, Klánovice.

FOTO: PAVEL DUFEK

ve 12:53 byla
jednotka vyslána
s CAS 32 Tatra
148 do ulice Pilovské, k požáru
lesa. V těžko přístupném terénu
bylo nalezeno ohnisko o rozměrech
cca 100 x 100 m požáru hrabanky.
K místu jsme navedli naši Tatru
a zásah jsme prováděli na 3 C
proudy. Bohužel, asi 400 m od
naší polohy bylo zjištěno ještě
jedno ohnisko a jednotky se
proto rozdělily na hašení obou
ohnisek. Zasahující jednotky:
JSDH Klánovice, Újezd nad Lesy,
Běchovice, Satalice, HZS stanice
Satalice a Hasiči Správy železnic.
Likvidace
byla ohlášena
v 15:10. Na
místo jsme se
vrátili ještě v 18:00 na dohlídku.
Nalezli jsme další ohniska požáru,
na jejichž likvidaci jsme povolali
ještě kolegy z Běchovic. Zásah
jsme ukončili v 19:57. Pavel Jaroš

7. 3. 2022, Klánovice.

Přál bych si, aby mé snímky na této stránce a stránkách
následujích byly odměnou pro všechny, kteří o děti
v ukrajinské třídě v Klánovicích pečují. Jsem rád,
že v mém okolí jsou takoví lidé a je mi ctí s nimi
spolupracovat. Odvážní lidé, kteří se nebojí realizovat
co je správné, i v dnešní době, někdy moc sešněrované
různými pravidly. Lidé, kteří se nikde neukazují.
Z Klánovic, Újezda nad Lesy a dalších míst. Jejich práce
je obdivuhodná. Děkuji, že jste.
Pavel Dufek

FOTO: PETR VILGUS; STUDIO MARCUS; PAVEL DUFEK; HASIČI: PŘEVZATO Z FB

l 14. března

PROMINUTÍ POPLATKU
Úřad MČ Praha‑Klánovice
se rozhodl odpustit poplatek
z ubytování osob s ukrajinským
pasem. Změna zatím platí od
1. března do 31. května 2022,
v případě pokračování krize bude
lhůta prodloužena.

O B J E K T I V E M
PAVLA DUFKA

en týden začal 7. března 2022 v osm hodin
ráno. Neskutečnou odvahou pana Miloše Krále
a dalších nebojácných lidí s velkým srdcem.

l 3. března v 18:20 byla jednotka

v počtu 1+1 s DA Nissan vyslána
na Žižkov do ulice Olšanská na
asistenci v centru pro přijímání
uprchlíků z Ukrajiny. Na základnu
jsme se vrátili v 7:21 druhého dne.

Reportáž

POMÁHAJÍ

11. 3. 2022, Klánovice.
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Reportáž

KLÁNOVICE

Reportáž

POMÁHAJÍ

Ukrajinská malotřídka v Klánovicích

nové učebny, postavené z obytných
kontejnerových dílů.

ukrajinských rodin od hranic a přes
sociální sítě jsou schopni vytvářet
efektivní síť pomoci. Poslechněte
si Klánovický podcast z 18. března,
koukněte se na facebook, nebo se stavte
v Pizzerii Gustus a budete v obraze!

7. 3. 2022, Klánovice.
Startujeme v knihovně.

Pomáhají všichni

„Pomáhají snad všichni. Paní
ředitelka Rajová, personál školy,
paní kuchařky, pan ředitel Žák
z Victoria School, paní starostka,
pan místostarosta Bek, pan tajemník,
všichni na úřadě. Pan Žebro od
hasičů, lidi z Újezda okolo fotografa
Pavla Dufka, které jsem předtím
neznal. Jedna paní přinesla šest
školních aktovek. Byly už použitý,
ale čisťounce vypraný a voňavý. A do
penálů nakoupila tužky a pastelky.
Děti nad těma penálama a taškama
jásaly,“ usmívá se Miloš.

Zrodila se malotřídka

v pondělí 7. března ukrajinská
malotřídka v Klánovcích přivítala
první malé uprchlíky.

„Jmenuji se Daryna (Anna Maria,
Anna Marcella, Nadiia, Andrij,
Tymofij…) a přijel/a jsem s rodiči,
protože v naší zemi začala válka.“
Hlásky ukrajinských dětí zaznívají
ve speciálním Klánovickém
podcastu z 11. března a bez velkých
slov nám sdělují realitu, která se
dosud mnohým zdála být pouhou
fantasií z katastrofických filmů.
Ruský prezident Putin po dlouhém
plánování, přípravách a dílčích
krocích, které demokratický svět
příliš dlouho toleroval, přepadl
sousední stát a rozpoutal válku.

Válka na našem prahu

Klánovický zpravodaj nemá ambici
suplovat zpravodajství a komentáře,
které celodenně velmi dobře
poskytují česká veřejnoprávní
média a seriosní tisk. Ale ukrajinská
válka přišla až k našemu prahu.
V době přípravy Zpravodaje

uprchly z Ukrajiny již více než 3,5
milionu lidí, především žen, dětí
a seniorů, jejichž manželé, otcové
a synové statečně brání svoji zem.
Do České republiky jich prozatím
dorazilo asi 300 tisíc. Pro děti, které
se ubytovávají v okolí Klánovic,
vznikla ukrajinská malotřídka. Je
v Klánovicích a ze země ji vydupal
Ing. Miloš Král.

Musíme se postarat

„Je jasný, že nestačí ty lidi sem přivézt
a tím skončit. Je potřeba se o ně
postarat, budou tu měsíce. A děti
nemůžou jen sedět na baťohu někde
na ubytovně a koukat do mobilu,“
zahajuje náš rozhovor Miloš Král. Od
Miloše jsem se dozvěděla, že všechno
začalo u paní Oxany z Pizzerie
Gustus na Slavětínské. Paní Oxana
s manželem Igorem začali pomáhat
okamžitě, jakmile ruská armáda
napadla Ukrajinu. Organizují odvoz

Pro klánovickou ukrajinskou
malotřídku se Milošovi a paní
Oxaně podařilo získat profesionální
tým: Olhu a Katiu – dvě paní
učitelky z Ukrajiny se skvělou
aprobací, Irynu – tlumočnici
a koordinátorku, která v Čechách
žije a pracuje již dlouho a paní
učitelku Zuzanu z klánovické ZŠ,
nyní na mateřské dovolené. Děti
jsou rozdělené na dvě skupiny,
aby se starší s mladšími nenudily
a všichni se učili adekvátně věku.
A češtinu začínají „lámat“ jak paní
učitelky z Ukrajiny, tak první děti.

Knihovna a zasedačka

Po prvním dnu v knihovně se
malotřídka odstěhovala na klánovický
úřad, kde jim tým paní starostky
zařídil učebnu v zasedačce. V týdnu
od 14. března, kdy byly v Klánovicích
jarní prázdniny, mohly ukrajinské
děti využívat uprázdněnou třídu
v základní škole. „Kromě toho týdne
prázdnin chodily děti na obědy
do školní jídelny. Paní kuchařky
jsou fantastický. A ty děti si úplně
pomlaskávaly, jak jim chutnalo,“
děkuje Miloš Král prostřednictvím
Zpravodaje do školní jídelny. Po
prázdninách se děti na chvilku
přesunou zpět do zasedačky a pak do

Nová učebna

FOTO: PAVEL DUFEK

A

Učitelský tým

FOTO: PAVEL DUFEK

Válka na Ukrajině začala ve čtvrtek 24. února 2022,
od pondělí 28. února běžel naplno maraton příprav.

„Válka začala ve čtvrtek 24. února.
V sobotu začali přijíždět první
lidi a my jsme v pondělí začali
s přípravami, to trvalo týden. A od
pondělí 7. března funguje ukrajinská
malotřídka,“ vypočítává Miloš Král.
„Jde to ráz na ráz. Zahájili jsme
v knihovně asi s dvaceti dětmi. Každý
den se jejich počet mění, někteří
odjíždějí dál, někteří nově přijíždějí
z války. Program na vyučování
je daný jasně, ale ostatní aktivity
– třeba výlet do ZOO – musíme
vymyslet tak, aby to při průběžných
odjezdech a příjezdech zvládly jak
děti, tak organizátoři.“ A pan Martin
Žebro, starosta Sboru dobrovolných
hasičů, doplňuje: „Pro celou třídu
umíme uspořádat exkursi s hasiči
a ukrajinské děti se mohou zapojit
i do činnosti kroužku Soptíci.“
Nabídka čeká na využití, jakmile se
situace dětí trochu stabilizuje.

Válka a statečný boj Ukrajiny
pokračuje. Jak bude pokračovat
klánovická malotřídka? „Od
začátku pracujeme na tom, aby na
školním pozemku mohla vyrůst
kontejnerová učebna,“ odpovídá
Miloš Král. „Podařilo se nám získat
první dvě obytné kontejnerové
buňky DUO, ve čtvrtek 24. března
by je měli přivézt. Postaví je na
podloží, které jsme připravili ze
štěrku a panelů z demolice.“ Buňky
jsou vybavené světly a přímotopy,
stačí je připojit na kabel. A na

toaletu budou děti chodit
o přestávkách do sportovní haly.
„Peníze získáváme od soukromých
dárců, všem alespoň takto veřejně
děkuju,“ dodává Miloš. „Veškeré
zázemí zajišťuje městská část,
to je obrovská pomoc. A konají
okamžitě, spolupráce je výborná.“

Chci, abychom žili dobře

Má poslední otázka na Miloše
je, proč to vlastně všechno dělá?
„Žijeme tu na vsi a chci, abychom
žili dobře. A tohle si myslím, že
dobré je. Kolem té třídy se motám
od rána do večera, ještě že mám
ve firmě dlouholeté zaměstnance,
kteří jsou v práci samostatní a je
na ně spoleh. Ale když vidím, jak
napjaté obličeje těch vynervovaných
ukrajinských maminek povolují
úlevou, že jejich děti se zase smějou,
tak to celé stojí za to. A hodně
lidem z Klánovic a ze sousedství
děkuju. Kdyby nepomáhali,
sám bych byl jako jedno sklíčko
z mozaiky a nebylo by nic. Takhle
tu mozaiku vytváříme dohromady.“
—
Příště budeme pokračovat. Byla by
velká úleva, kdyby do té doby válka
skončila a Ukrajina zvítězila - i za
nás. Poděkování a obdiv patří všem,
kteří pomáhají v zázemí i na frontách
této strašné války. Слава Україні!
Připravila Zita Kazdová

V

pondělí 7. března 2022 jsme
uspořádali v klánovické Besedě
večer na téma víc než aktuální:
PROČ SE VÁLKA NA UKRAJINĚ
TÝKÁ I NÁS?
Mezi řečníky jsme přivítali sólistu
Kyjevské státní opery Jana Váňu,
který se s rodinou evakuoval
z Kyjeva, Davida Stulíka z Újezda
nad Lesy, který na Ukrajině
pracoval 12 let jako tiskový mluvčí
zastoupení Evropské unie a vysvětlil
historický kontext tohoto konfliktu,
a Marii Horalíkovou z Újezda nad
Lesy, která přiblížila posluchačům,
jak je celá situace vnímaná v Rusku
a jak funguje ruská propaganda.

Součástí besedy byla aukce
uměleckých děl, do níž svými
pracemi přispěli Veronika Mašková,
Viktoria Rampal Dzurenko,
Kateřina Kroupová, Martina
Fínová a Pavel Dufek. Na této
aukci jsme vybrali 18 000 korun
pro nově vzniklou ukrajinskou
třídu v Klánovicích a na podporu
ukrajinských maminek s dětmi.
Děkujeme všem zúčastněným.
Velký dík patří KC Beseda a městské
části Praha‑Klánovice a poděkování
za podporu MČ Praha 21.
Za organizátory Valerie Stulíková,
Lenka Danielová a Pavel Dufek
(redakčně zkráceno)

Na cestě do provizorní třídy. Ukrajinské děti s rodiči a novými učitelkami.

14. 3. 2022, Klánovice. Po vyučování.
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Den Klánovic 22. března 2022

PŘEDSTAVUJEME ČESTNÉ
OBČANY KLÁNOVIC
Letošní Den Klánovic byl završen
slavnostním večerem v KC Beseda.
Po hudebním úvodu, plném
krásných šansonů, převzalo čestné
občanství Klánovic z rukou paní
starostky pět oceněných. Role
moderátora se výborně zhostil
a slavnostním večerem provázel pan
tajemník Petr Vilgus. Přinášíme
kratičké medailony oceněných.

U příležitosti Dne Klánovic 2022 jsme zažili dvě mimořádné, slavnostní události.

DAVID JEHLIČKA

Jako školák žil David od roku 2014
v klánovickém dětském domově.
Pak, při studiích na English College
in Prague vedl dva roky tým, který
každoročně organizuje benefiční
koncert na podporu stipendia
Václava Havla pro vzdělávání
Romů. V roce 2020 byl David přijat
na prestižní London School of
Economics and Political Science.

Vpředu zleva: tajemník Petr Vilgus,
starostka Zorka Starčevičová, náměstek primátora
Petr Hlubuček a poslanec Vladimír Balaš z Klánovic.

aší městské části byla předána
nová hasičská stříkačka a při
slavnostním večeru udělila paní
starostka Zorka Starčevičová Čestné
občanství Klánovic pěti laureátům.

Naši MČ zastupovala paní starostka
Mgr. Zorka Starčevičová, pan
místostarosta MUDr. Jiří Bek, pan
tajemník MgA. Petr Vilgus, Ph.D.,
klánovičtí hasiči, děti z hasičského
kroužku Soptíci a klánovičtí občané.

Po krátkých proslovech vážených
hostů obdržela paní starostka od
ředitele firmy THT Polička Ing.
Stanislava Červeného symbolický
klíč, který následně předala veliteli
jednotky Bc. Pavlu Jarošovi. Naší
nové Tatře požehnal klánovický
farář Dr. Vojtěch Eliáš.

IVAN KARLIN

Pan Karlin byl prvním klánovickým
starostou po listopadu 1989
a za jeho působení se ustavily
demokratické instituce a nové
fungování úřadu. Byla vybudována
páteřní síť rozvodů a kanalizace
a čistička odpadních vod. Pan
starosta Karlin se mj. zasadil za
ukončení činnosti muničního
skladu a za zastavení plánů na

Děkujeme všem, kteří se zasloužili
o tuto novou stříkačku pro
Klánovice. Jsou to zejména:
Magistrát hl. m. Prahy, městská
část Praha‑Klánovice, THT Polička
a TATRA TRUCKS. A všem
zúčastněným srdečně děkujeme,
že přišli na krásnou slavnost
u příležitosti Dne Klánovic 2022.
Více informací a foto najdete na
Facebooku Hasiči Praha-Klánovice.

FOTO: JAKUB ŠVEC

PŘEDSTAVUJEME
KRASAVICI TATRU TERRU
Nová, krásně červená cisternová
automobilová stříkačka
s espézetkou 150 Klan1 se plným
jménem nazývá CAS 20 Tatra
Terra 4 x 4 s nástavbou od THT
Polička a modernizuje vybavení
klánovických hasičů. Nová cisterna
nahradí CAS 16 Iveco Magirus
z roku 1997. Nová Tatra Terra
disponuje 4000 l vody a 240 l
pěnidla, čerpadlem o výkonu až
2000 l/min. a dalším vybavením pro
nejrůznější druhy zásahů.

Na slavnostní událost, která se
odehrála před Halou starosty
Hanzala v úterý 22. března 2022
odpoledne, zavítali vzácní hosté:
poslanec doc. JUDr. Vladimír
Balaš, CSc., náměstek primátora
Ing. Petr Hlubuček, předseda
bezpečnostního výboru Hl. m.
Prahy Mgr. Jiří Koubek, zástupce
firmy TATRA TRUCKS Ing. Radim
Studený, velitel Městské policie hl.
m. Prahy – útvaru psovodů Bc.
Jiří Pavlovský a zástupci okolních
hasičských sborů a jednotek.

Společné foto před novou Tatrou.
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N

výstavbu obalovny asfaltu na kraji
Klánovického lesa.

HELENA KOCOURKOVÁ

Paní Kocourkovou si pamatujeme
z množství veřejně prospěšných
aktivit, mj. i jako cvičitelku dětí
a dospělých v Sokole. Manželé
Kocourkovi spolupořádali poslední
lázeňskou Slavnost květů, pracovali
v Osvětové besedě a v Klubu
zahrádkářů, založili Klub
2002 s návštěvami zajímavých
osobností, do Klánovic
přivedli charitativní Běh
Terryho Foxe na výzkum
rakoviny. Běh se později přejmenoval
na Běh naděje a paní Kocourková jej
startovala ještě ve svých 95 letech.

ANNA PLECHATÁ In Memoriam

Paní Plechatá vyrůstala v Klánovicích
a do Klánovic se profesně vrátila
na uvolněné místo ředitelky dětského
domova. Později přijala místo
vychovatelky v družině, kde plně
využila své pedagogické schopnosti,
šikovné ruce i nesporné výtvarné
nadání. Jako celoživotní milovnice
knih se začala starat o místní
knihovnu, kterou s velkým nadšením
a obětavostí spravovala dvacet let.

MICHAL VORÁČEK

Pan Voráček založil dobročinnou
Nadaci pro obnovu a rozvoj

a jejím prostřednictvím financuje
pořizování herních prvků pro dětská
hřiště, městský mobiliář, vybavení
předškolních zařízení a doplnění
školních pomůcek v základní škole.
Podporuje pečovatelské služby pro
seniory a rozšiřování jejich vybavení
a podílí se na úhradě pobytových
táborů dětí z dětského domova
v Klánovicích. Nadace podpořila
vznik Naučné stezky
Klánovickým lesem ZO
ČSOP Stopa Klánovice
a poskytuje každoročně
příspěvek na její údržbu.
Nadace dále podpořila
obnovu prvorepublikových hodin,
Pohádkový les, koncerty sboru
Claireton Chorale, publikaci
o Klánovicích a mnohé další.
Šestou kytici večera obdržela bývalá,
a v roce 1995 první česká, výtvarná
ředitelka časopisů ELLE a Esquire,
výtvarnice a grafička paní Dagmar
Kyjovská za originální návrh
pamětních medailí.
Na Den Klánovic v roce 2022 svítilo
slunce a slavnostní vzrušení dalo na
chvíli zapomenout na všednodenní
starosti i všudypřítomné vědomí, že
pár set kilometrů východně bojuje
statečná Ukrajina i za nás. Rozlučme
se tedy s přáním Na shledanou na
Dni Klánovic v roce 2023!
Připravila Zita Kazdová
Čestná občanství předána. Zleva:
tajemník Petr Vilgus, starostka Zorka
Starčevičová, místostarosta Jiří Bek,
Eva Sovová – dcera Heleny Kocourkové,
Michal Voráček, Ivan Karlin, David
Jehlička a manželé Bachovi za Annu
Plechatou In Memoriam.

V pozadí zástupce Tatry Kopřivnice a ředitel
THT Polička, vpředu zleva Pavel Jaroš, Zorka
Starčevičová a Vojtěch Eliáš.
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Moderátorka Alena Nejedlá alias nevěsta
v jednom kole.

Masopust v Klánovicích

2022

Navzdory tragickým zprávám z Ukrajiny ovládlo Klánovice maspoustní veselí. Jedlo
se, pilo a tančilo a vybrané peníze putovaly na podporu bojující Ukrajině. Tradičních
i originálních masek bylo tolik, že se sem ani nemohly vejít. Potěšte se s námi.

První hospodář s hospodyní vítají masopustníky
bohatým občerstvením. Nejdřív pálenka,
pak bude tanec s medvědem.

Slavětínská bez aut patřila
masopustnímu průvodu.

Nahoře: Jana Pexová z KC Beseda v kostýmu
kravičky. Na snímku vybírá lístky z tomboly.
Vpravo: další povedený vodníček.
Dole: rozzlobená kočička a zamyšlená nevěsta.

Koně postupovali trpělivým krokem a na slunci
se nádherně leskli.

FOTO: MICHAELA PURNOCHOVÁ; STUDIO MARCUS

Foto vlevo: kovbojka - paní ředitelka MŠ s vodníkem - paní učitelkou
Lenkou. Foto dole zleva: šašek-král prodával lístky do tomboly, foto
dole vpravo: starostka předává Masopustu vládu nad Klánovicemi.

FOTO: MICHAELA PURNOCHOVÁ; STUDIO MARCUS

Kulturní centrum Beseda
přivítalo masopustní veselí v plné
zbroji, tedy řádně vyzdobené.

Jedna ze zastávek veselého Masopustu
byla i v klánovickém dětském domově.

Masopustní průvod doprovázeli
kolohnáti na chůdách.

Asterix a Obelix s Idefixem v boudě,
před nimi jde asi nejdelší nos průvodu.

Kamarádi: asi Asasín a vodník,
přijíždějící na kouzelné rybce.

Na kočáře se děti střídaly a svezla se
i Sněhurka zn. Walt Disney.

Nahoře vlevo: Bílé paní se právě ztratil vnouček, vodník s velkou rybou,
ale určitě se brzy najde. Za ní sestřička – záchranářka dobré nálady.
Nahoře uprostřed: masopustní elegance – maxi klobouk a růžové mini.
Nahoře vpravo: nejkrálíkovatější králík, jakého můžete potkat.

Šéfkuchař Matěj a Muchomůrka, které
vyrobila krásný kostým hodná babička.
Panáček u panáků
sleduje, zda si jeho
zákazníci před
opojným mokem
něco zakousnou.
Smrťák na chůdách všem sice dlouho hrozil, ale nakonec odložil
kosu zahrál na housličky. Na shledanou příště!
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Klobásky a bramboráky, svařák i horký
mošt a další dobroty šly na odbyt.

Zpátky v KC Beseda. Masopust rozdává odměny a losuje se tombola.

DUBEN 2022
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V první polovině března se na
sociálních sítích ozvaly trochu
jiné Klánovice. Posílil je duch
solidarity a empatie.
V místních facebookových
komunitách totiž převažovaly
příspěvky reagující na uprchlickou
vlnu z Ukrajiny.
Ve skupině Vivat Klánovice se
objevila série proseb o pomoc
lidem, kterým se v důsledku
ruské vojenské agrese převrátil
život naruby. Dobrovolníci sháněli
oblečení, potraviny a možnosti
ubytování. KC Beseda Klánovice
přispěchala s pozvánkou na
promítání pohádky Čertoviny
s dabingem v ukrajinštině.
Na FB stránce naší MČ byla
zveřejněna informace o založení
neformálního kroužku pro
ukrajinské děti. S touto aktivitou
souvisel také odkaz na další
podcast starostky
Zorky Starčevičové,
která přizvala
k mikrofonu děti
z válkou zasažené
země. Radniční
informační kanál ve
stejné době požádal
spoluobčany o darování dvou
kočárků, přání bylo splněno za
několik minut.
Do virtuálního prostoru se promítal
i běžný život naší městské části.
Pokračovalo předjarní probouzení
zdejších provozoven. Naléhavě
vábila hosty například Hospoda
u lesa a bistro Nádražní
Klánovice nabízelo brigádu.
Nechtěným humorem „pobavil“
dotaz na Vivatu, jestli je zde
k mání pozemek s chatou či
domkem v ceně kolem 5 milionů
korun.
Jiří Karban
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DUBEN 2022

Od masopustu
k Velikonocům

Každý rok na jaře si připomínáme konečnost života
a naději, že smrt nebude mít poslední slovo.

O

masopustních zvycích,
maškarách a jídle toho víme dost.
Žádný „lidový zvyk“ ale nespadl
z nebe. Je výslednicí prastarých
duchovních proudů, koloběhu
zemědělských prací a životního
cyklu. Náš masopust se proto
podobá italskému karnevalu
v křesťanské tradici a oba mají
blížence například v židovském
svátku Purim. Společné je nevázané
veselí, hojnost jídla a pití. Proč?
Protože legrací se nejlépe dají
vyjádřit nejhlubší lidské strachy.
Vysmíváme se nepřátelům, i tomu
poslednímu – smrti.

Klánovický masopust v neděli
27. února 2022 byl takovou
výzvou nepříteli. Výzvou smíchu
proti válce, v níž Rusko, vedené
bývalým agentem tajné policie,
napadlo sousední Ukrajinu.
A vybrané masopustní peníze

byly jedny z prvních, které putovaly
právě na pomoc Ukrajině.
Masopust skončil a Popeleční
středa nás ztišila do postní doby.
V mementu „Pamatuj, že jsi prach
a v prach se obrátíš!“, zaznívá
i dávný přechodový rituál z dětství
do dospělosti a uvědomění si
konečnosti života. „Nezesměšňujme
tuto postní Boží výzvu tím, že z ní
uděláme odřeknutí si čokolády
a nadměrného utrácení. My se
máme učit náročnější askezi:
svobodě od strachu, svobodě od
zhýčkanosti a zbabělosti, svobodě
od sobectví,“ připomíná smysl
postu kněz Tomáš Halík.
Letos naléhavěji než jindy.
Abychom mohli oslavit
Velikonoce s nadějí, že
„žádný kámen není tak velký,
aby jednoho rána nemohl být
odvalen“.
Zita Kazdová

VELIKONOCE 2022 V NAŠICH KOSTELÍCH
CHVALY

JIRNY

KLÁNOVICE

sobota 9.4.
17:00

10:30

KVĚTNÁ NEDĚLE

10. 4.

8:30
19:30

ZELENÝ ČTVRTEK

14. 4.

18:30

–

17:00

VELKÝ PÁTEK

15. 4.

pro děti 15:00
celé obřady 18:30

křížová cesta
15:00

–

BÍLÁ SOBOTA

16. 4.

kostel otevřen
10:00 – 20:00

kostel otevřen
10:00 – 18:00

kostel otevřen
14:00 – 18:00

VELIKONOČNÍ VIGILIE

16. 4.

19:30

04:00

–

NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ

17. 4.

8:30 19:30

–

10:30

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

18. 4.

8:30

–

–

F O T O : P I R K K O S E I T S E N P I S T E / P I X A B A Y; S T U D I O M A R C U S ; N A S Í T I : P Ř E V Z A T O Z F B

Co se děje na síti

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

F O T O S Ý K O R A : P E T R G A N A J / P I X A B A Y, K R K A V E C : W E B Z Á C H R A N N É S T A N I C E L H M P ; Z V O N E K : I V A N Z A G U R A / B I R D L I F E ; N E T O P Ý R : D A N I E L H O R Á Č E K / W E B R O K N E T O P Ý R Ů

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Lesní koutek
KLÁNOVICE OBKLOPUJE ÚŽASNÝ ORGANISMUS
ZVANÝ LES. CHCETE SE O NĚM DOZVĚDĚT NĚCO VÍC?

Co si povídají ptáci
Ptačí zpěv má význam pro uhájení zabraného revíru
a zároveň láká samičky. Je proto důležité, jak hlasitě
a vytrvale ptáček zpívá, aby bylo poznat, jaký je silák.

Ptačí hodiny

Varování i předpověď počasí

Na jaře, když zpívají všichni
Řeč ptáků ale není jen zpěv
ptáci, může zavládnout pěkný
a bubnování. Stejně jako stromy se
zmatek. Proto má každý z nich
i ptáci mohou navzájem varovat.
snahu zpívat v době,
Kvíčaly například křičí
kdy si ostatní dají pauzu
„gag šak šak šak“, jakmile
nebo ještě spí. Každý tak
spatří veverku, která ráda
rozeznívá svůj hlas denně
vybírá ptačí vajíčka. Nebo
ve stejnou dobu, při zcela
se podle ptačího zpěvu
určitém postavení slunce.
pozná změna počasí. Když
Například skřivan polní
svítí slunce, pěnkava zpívá
začíná trylkovat hodinu
„rrr čaf čafčafrajčák“. Když
a půl před východem
se blíží déšť, zaslechneme
Krkavci a jejich
příbuzní jsou velmi
slunce a pěnkava spustí,
jen „trif!“ a konec.
chytří. Badatelé jim
když slunce stoupá nad
říkají „létající opice“,
protože jsou stejně
obzor. Pořadí je tak pevně
Chytrý jako krkavec
inteligentní
stanovené, že ornitologové
Snad nejchytřejšími
jako šimpanzi.
hovoří o ptačích hodinách.
ptáky jsou krkavcovití –
sojky, straky, krkavci, vrány, havrani
a kavky. Když vědci zkoumali,
Bubnování
jak „mluví“ krkavci, našli víc než
Ptačí zpěv ve skutečnosti zpěv
80 signálů! Tihle velcí černí ptáci si
není, jen melodie složená z tónů.
dokonce dávají mezi sebou jména
A někteří ptáci se navíc zvukově
a vzájemně se znají. Pokud se setkají
projevují úplně jinak. Například
s kamarádem, vítají ho vysokými
datlové, strakapoudi a spol.
tóny, když se naopak objeví nepříliš
zobákem bubnují do suché větve
oblíbený jedinec, ostatní ho přivítají
a čím menší ptáček je, tím je
hlubokými hlasy.
rychlejším bubeníkem.
Podle knihy Petera Wohllebena Slyšíš, jak mluví stromy?; s laskavým
svolením nakladatelství kazda. Shoda jména nakladatelství se
jménem šéfredaktorky Klánovického zpravodaje je čistě náhodná.

Slavíme
ROK ZVONKA ZELENÉHO
Česká společnost ornitologická
(ČSO) vyhlásila ptákem roku
2022 zvonka zeleného.
„Zvonek obývá otevřenou
zemědělskou krajinu s poli, sady
a pásy křovin, ale
žije i v lidských
sídlech, kde
vyhledává zahrady
a parky,“ uvádí
Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO.
Zvonkovo jméno odkazuje na
jasný hlasitý zpěv, který připomíná
zvonění malého zvonečku.
Za posledních deset let bohužel
dvě třetiny našich zvonků
zmizely. Hlavní příčinou je
nemoc trichomonóza. Nemocný
zvonek je apatický, načepýřený
a má zavřené oči. Pokud ptáka
s trichomonózou najdeme poblíž
krmítka, je nutné všechna krmítka
vyčistit a nechat důkladně vysušit,
výskyt ohlásit na birdlife.cz/
choroby a informovat sousedy,
kteří také mají krmítka. Na
člověka se nemoc nepřenáší, pro
ptáčky, zejména pro zvonky, je
smrtelná. Vše (nejen) o zvoncích
se dozvíte na www.birdlife.cz.

ROK NETOPÝRŮ
Rok 2022 je také
Rokem netopýrů,
který vyhlásil Český
svaz ochránců přírody.
Všichni letouni, tedy netopýři
i vrápenci, jsou v Česku přísně
chráněni českými zákony
i mezinárodními úmluvami.
V zimě jsou netopýři hibernující
v podzemních dutinách,
trhlinách i spárách velmi
zranitelní. Sebemenší vyrušení
přítomností člověka, světlem
nebo třeba kouřem cigarety, je
probudí a ohrozí jejich přežití.
Program akcí i různé zajímavosti
o netopýrech najdete na webu
www.roknetopyru.cz.
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AKTIVITY A KLUBY

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Z

ačátek všech výletních tras je
na nádraží Praha Klánovice‑sever
u Kolomazné pece.

VÝLET Č. 3: ÚVALY –
ŠKVOREC (21, 2 KM)
Od Kolomazné pece podjedeme trať
do Újezda nad Lesy, na autobusové
smyčce hned odbočíme po červené
značce doleva a po lesní pěšině
podjedeme pod mostem s ulicí
Staroklánovickou. Kousek této
pěšiny, na které jsou nyní umístěny

ÚVALY – ŠKVOREC

VÝLET ČÍSLO 3

S V A Z

T ĚLE S NĚ

Připravte se na dobrodružství, protože ne
všechny cesty jsou dnes takové, po jakých
nás pan Suchánek před lety vodil…

tabule naučné stezky Lesní galerie
II, nás dovede na asfaltku do Úval,
která má v lesáckých mapách
název Písková. Po
Pískové dojedeme
až do Úval.
Opatrně přejedeme
přes jirenskou
silnici, chytíme
opět červenou
značku a jedeme
až k úvalskému
nádraží. Novým
podchodem pod
tratí se dostaneme
na rekonstruované
náměstí Arnošta
z Pardubic. Na
konci náměstí
odbočíme
vpravo a u Penny
přejedeme na
světlech kolínskou

P OS TIŽ ENÝC H

Akce klubu mají stále větší účast
Dočasné zázemí našel klub v zasedací místnosti úřadu.

K

lubovna byla uvolněna
pro potřeby MČ na ubytování
uprchlíků z Ukrajiny.
V naší činnosti jsme v březnu
dále pokračovali v pravidelném

16

DUBEN 2022

cvičení, vybrali jsme přihlášky
na rekondiční pobyty a začali
jsme s vycházkami. Měli jsme
též výroční členskou schůzi.
Sice pomalu, ale přesto se nám

Kino, Velikonoce a Pláž

Odbočky k Donátovi
nebo do Dolíků

Z náměstí ve Škvorci si můžeme
udělat tyto odbočky:
1. jedeme vlevo, až uvidíme po
levé straně věžičku starého zámku.
Odbočíme k ní a prohlédneme si
i stavení vpravo – „nový“ zámek,
bývalou tvrz. Podle ní dojedeme
k baroknímu kostelu sv. Anny, pak
po žluté značce k sousoší sv. Donáta.
2. z náměstí jedeme po žluté značce
podél Škvoreckého potoka podívat se
do Dolíků.
Naše trasa ale pokračuje z náměstí
po červené do Dobročovic, kde
si prohlédneme kapli sv. Isidora.
Odtud jedeme do Květnice, po
pravé straně vidíme zbytek bývalé
tvrze. Z Květnice pokračujeme
na Sibřinu, kterou projedeme až
k Sibřinské škole. Tam odbočíme
vpravo na sídliště Rohožník
v Újezdě nad Lesy. Přejedeme
hlavní silnici do ulice Velimské
a tou projedeme až na kraj lesa, kde
se napojíme na červenou značku,
pokračujeme po ní stále rovně
až na Pískovou a na ní vlevo, již
známou cestou domů. Okruh bez
odboček měří 21, 2 km.
Brožuru Klánovice cyklistům
s původními texty Jiřího Suchánka
vydala Nadace pro obnovu
a rozvoj Michala Voráčka.
Výlety č. 1 a 2 najdete v KZ 3/2022.
zvedá účast na pořádaných akcích.
Doufejme, že i náš dočasný pobyt
v zasedací síni na místním úřadě
proběhne k všeobecné spokojenosti.
Pro větší informovanost sledujte
proto nástěnku u autobusové
zastávky, nebo v pondělí vždy od
16 hodin na místním úřadě.
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice

aktuality, pozvánky a rozhovory JANY PEXOVÉ

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE

K

romě osvěžení pro duši nabízíme
i dobrý mok, něco k zakousnutí
a posezení s rodinou nebo s přáteli.
Dnes bych vás ráda upozornila na
pravidelné filmové nabídky a jednu
mimořádnou, pozvala vás na
Velikonoční pondělí a na prvního
máje – na pláž!

MIMI KINO aneb
s kočárkem do kina!

F O T O : S T U D I O M A R C U S ; A R C H I V J A N Y P E X O V É ; K V Ě T I N Y: M I C H A E L A P U R N O C H O V Á

V několika pokračováních vám nabízíme tipy na výlety
na kole s využitím pozapomenuté brožurky Klánovice
cyklistům, věnované památce Jiřího Suchánka.

Návštěva v Besedě

výpadovku. Jedeme kolem
bývalého dvora Hostín, nyní je
to sběrný dvůr. V přímém směru
dojedeme na náměstí ve Škvorci.

F O T O : T O M Á Š R . H R A D E C K Ý ; M A P K Y: P Ř E V Z A T Y Z B R O Ž U R K Y K L Á N O V I C E C Y K L I S T Ů M

Výlety na kole D Í L D R U H Ý
s panem Suchánkem

Každý měsíc pro vás, milé maminky,
připravujeme speciální projekce
se sníženou hladinou zvuku
a částečným osvětlením. Nabízíme
útulnou atmosféru pro děti i pro vás.
Batolata pohlídá naše skvělá Káča
z Dováděníku a kočárky s miminky
můžete zaparkovat přímo v kinosále.
Aby toho nebylo málo, rozmazlíme
vás výbornou kávou (všechny
varianty i bez kofeinu) a něčím
sladkým na zub. Přijďte:
6. dubna od 9:30 MIMI KINO
na programu je Deníček
moderního fotra, režie: Jan Haluza

BIO SENIOR aneb filmy
nejen pro seniory!

Pro naše seniory (ale nejen pro ně)
každý měsíc připravujeme projekce
se sníženým vstupným. Vždy máme
nachystanou nějakou domácí
dobrotu a výborné víno.
6. dubna BIO SENIOR od 14:00

KC BESEDA

Nejen prací a starostmi živ je člověk. Přijďte k nám
na chvíli vydechnout a načerpat síly.
na programu Mimořádná událost,
režie: Jiří Havelka
A ještě speciální pozvánka na
projekci s filmovou delegací, a to
zejména pro fotbalisty:
28. dubna od 19:00 VYŠEHRAD
FYLM: „Od chvíle, kdy jsme Julia
Lavického (Jakub Štáfek) viděli
naposledy (ano, bylo to tehdy, když
„prodal“ zápas, ale zapomněl na
to a dal krásný gól), uběhl více než
rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent
Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný
dement, ale začalo se mu dařit…“
Do Besedy přijde opravdový Lavi

a po projekci si budeme
povídat s ním a s tvůrci
filmu. Chystáme červený
koberec a moře šampaňského.

VELIKONOCE V BESEDĚ

Na Velikonoční pondělí 18. dubna
v 10:00 všechny srdečně zveme
do parku u KC Beseda. Čeká nás
výborné pohoštění od Babičky,
dílničky pro děti, mini jarmark…
vše najdete na našem webu.

PLÁŽ BESEDA

1. května 2022 pro vás s laskavým
souhlasem MČ Klánovice otevřeme
pláž na pozemku vedle KC Beseda
(bývalé zahradnictví Gut), který
máme dočasně pronajatý. Vytvoříme
příjemný, odpočinkový prostor
pro všechny generace. Každý si
zde najde své lehátko, deku, židli
ve stínu nebo dostatek písku, do
něhož je možné se zahrabat. Zpívat
nám budou živí papoušci – andulky
a možná bude i šumět moře. Kluci
ocení fotbalové branky a návštěvníci
všeho věku točenou zmrzlinu.
Naše kulturní centrum se
také zapojuje do pomoci
ukrajinským uprchlíkům,
aktuální informace najdete vždy
na www.kcbeseda.eu.
Jana Pexová, Živá Beseda

Okénko do příštího měsíce

l NEDĚLE 1. 5. SEKÁČ Č. 3 NEBOLI BLEŠÁK NA PLÁŽI
Kromě opálení na Pláži si můžete pořídit nějaký pěkný kousek na sebe, nové kolo nebo třeba formu na bábovku.
Grilovat nám k tomu bude Babiččina Beseda. Začínáme v 11:00, těšíme se na vás.
l SOBOTA 7. 5. OD 19:00 IVAN MLÁDEK A BANJO BAND
Ivan Mládek se svým „panoptikem“ přivezou písničky, které si ve školce broukali dnešní padesátníci.
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Hydepark zastupitelů

Hydepark zastupitelů
Marie JÁGROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za ČAS NA ZMĚNU

Klánovice mají své první Čestné
občany. Nechtěla bych se mýlit,
ale alespoň kam moje paměť
sahá, takové vyznamenání
v Klánovicích uděleno nebylo.
Považuji to za milý a úctyhodný
akt a doufám, že se stane tradicí.
Je škoda, že se opozice také
nezapojila, údajně proto, že
nedostala možnost hlasovat
o jednotlivých jménech zvlášť.
Naopak považuji za správné,
že nenastaly žádné nedůstojné
tahanice a všichni laureáti, které
komise doporučila, byli zvoleni.
Jedná se skutečně o výjimečné
osobnosti, na které mohou být
Klánovice pyšné. Takovýto druh
iniciativ je příležitostí, aby se
naše komunita ještě více stmelila
v těchto nelehkých časech.
Všem Čestným občanům
srdečně gratuluji.
—

Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.

KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za STAN

Vážení spoluobčané, je jaro,
čas nadějí a optimismu. Ne ale
všude, v době, kdy píši tyto
řádky, je Ukrajina 20. den ve
válce s Ruskem. Umírají nevinní
lidé, mladí, staří, děti i pacienti
nemocnic. Všichni chtějí
žít a nemohou. Jsme svědky
obrovského exodu, kdy více jak
2 miliony lidí utíkají do dosud
bezpečných oblastí sousedních
států. Válka se všemi hrůzami
je opět mezi námi. Pozitivem
na této situaci je ale naprosto
převažující solidarita s uprchlíky,
solidarita pomoci nejen našich
občanů, ale i představitelů států
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Evropy. Je samozřejmé, že i my
v Klánovicích konáme. Zajistili
jsme pro skupinu více jak 20 dětí
možnost komunikativní „výuky“
v prostorách úřadu MČ. Připravili
jsme azylové ubytování pro 12-15
lidí, matek s dětmi. Podílíme se
na zásilce léků pro nepohyblivé
pacienty ve Lvově. Všichni se
snažíme pomoci, spojme síly,
demokracie musí zvítězit!
—
Pavla FISCHEROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za STAN

Máme za sebou dva roky covidu
a teď se potýkáme s novou výzvou
– válkou na Ukrajině. Dotýká se
nás všech. Ať už v podobě nových

sousedů, zdražování nebo obavy
z rozšíření válečného konfliktu.
Kdo může, snaží se pomoci.
Věnujeme staré oblečení, posíláme
peníze, pečeme a modlíme se,
ať už to zvěrstvo skončí. Jako
máma dvou malých kluků velice
oceňuji, že úřad poskytl zasedací
místnost dětem z Ukrajiny a snaží
se pomoci začlenit je do kolektivu.
Je srdcervoucí vidět utrápené
maminky znavené dlouhou cestou.
Alespoň malé záblesky naděje
a radosti jim v očích zajiskří, když
vidí své malé děti, jak na chvíli
zapomenou a rozveselí se se svými
kamarády. Děkuji především paní
starostce, že jim toto umožnila.
Velice si cením její práce, vedení
městské části a všech lidí, kteří
pomáhají.
—

Pavel JAROŠ
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC
FOTO: STUDIO MARCUS; DÍVKA: PIXOURCE/PIXABAY

Jiří BEK

Zaměřím se opět na parkování
v Klánovicích. Stání v obytných
zónách mimo určená místa,
hlavně u ZŠ, je již standardní
stav. Ani upozornění, že touto
ulicí vede výjezdová trasa hasičů
k mimořádným událostem
řidiče nedonutí k přemýšlení.
Další specialitou řidičů je stání
v křižovatkách a ve vzdálenosti
kratší než 5 m, a to v ulicích
Medinská, Aranžérská,
Axmanova, V Soudním, Krovova,
Bělečská, K Rukavičkárně,
V Pátém a dalších. V neposlední
řadě řidiči rádi parkují tak, že

mezi jejich vozidly a okrajem
vozovky nezbude volný prostor
min. 3, resp. 6 metrů. Proto
nepoužívání parkovacích
kotoučků u pošty, samoobsluhy
či Olympu již je jen nejmenším
prohřeškem. Proto se kolegové
řidiči nedivte, že vám občas
přijde pozdrav s příslušnou
finanční odměnou. Ony totiž
složky IZS musí někdy projíždět
i ulicemi Klánovic…
například někomu pomoci.
—
Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Zprávy ze zastupitelstva, které
jste mohli přehlédnout. Při
schvalování rozpočtu na rok
2022 sdělil všem zastupitelům
radní a předseda finančního
výboru pan Gabriel, že 1,5 mil.
korun, které jsme jako opozice
navrhli přidat na opravy silnic, je
málo, tak je zbytečné to dělat. To
si v žádném případě nemyslím,
ale náš návrh na tuto úpravu
rozpočtu, který by rozhodně
zlepšil našim občanům život,
při hlasování neprošel. V dalším
průběhu jednání starostka
Starčevičová přiznala, že ví, že se
v naší městské části dělí zakázky.
Tím se sice obchází zákon, ale
tajemník rychle přispěchal
s vysvětlením, že se jedná jen
o částky v řádu desetitisíců a že
se tím pádem nic nestalo, protože
transparentnost je pro naši MČ
vším. Je to sice vysvětlení: já
o voze a on o koze, ale nevadí.
To, že dobře míněné rady
a kritická upozornění na chyby
jsou většinou vnímány jako
osobní útok, jsem si již
pomalu zvykl.
—

Karel LOUCKÝ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Vpád Ruska na Ukrajinu bude
mít nepříjemný dopad na náš
každodenní život. Nepřítelem
a cílem útoku přitom není
ukrajinské území, ale evropský
způsob života, o který Ukrajina
usiluje po vymanění z náruče
SSSR. V souvislosti s tím zaznívají
různé názory, máme demokracii –
přitom by ale ani ti, kdo dokonce
hledají pro Rusko slova obhajoby,
nechtěli žít v režimu, jaký dnes
v Rusku panuje. V srpnu 2008,
v době války v Jižní Osetii, řekl
polský prezident Lech Kaczyński
v Tbilisi: „Dnes Gruzie, zítra
Ukrajina, pozítří…“ Takže za pár
let my? Naše děti? Či až vnukové?
Na Ukrajině se bojuje i za nás.
Jedním z prostředků této války,
která se i nadále povede mnohem
víc na poli psychologickém než
tanky, bude rozsévání rozkolů ve
společnosti. Současné procitnutí
do reality nám může být i ku
prospěchu: příležitost si uvědomit,
co je skutečně důležité, dokázat za
tím stát a samozřejmě
i něco obětovat.
—
Giuseppe MAIELLO
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za ČAS NA ZMĚNU

Vlna spontánní solidarity
dobrovolníků a podnikatelů,
doprovázená efektivitou a velkým
nasazením starostky a našich
institucí (školy, školky, knihovny,
hasičů, Svazu tělesně postižených,
atd.) se stala příkladným modelem
pro další obce i skupiny občanů,
kteří chodí k nám, aby se poradili,
(Pokračování na straně 20)
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Hydepark zastupitelů
jak stejně efektivně pomáhat
uprchlíkům. Logistická
problematika není jednoduchá.
Chyba by byla v těchto
dramatických okamžicích nemít
chladnou hlavu a snažit se
ukousnout si příliš velké sousto,
než jsme schopni zvládnout. Stejně
jako v letadle si masku v případě
nouze nasazuje nejprve matka a až
následně ji nasadí svému dítěti. Tak
i my musíme zvažovat každý krok,
abychom mohli skutečně a účinně
pomáhat. Zatím Klánovice
postupují skvěle a můžeme na
to být všichni pyšní. Nadšení
a zapálenost jsou důležité. Zdravý
rozum a zkušenost jsou nutné.
I tentokrát to zvládneme.
—
Ferdinand POLÁK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

V reakci na vpád ruské armády na
Ukrajinu začali mnozí čeští občané
sami od sebe pomáhat napadené
zemi a jejím občanům. Stranou
nezůstali ani členové klánovické

pokračování ze strany 19

ODS, kteří ihned po zahájení invaze
začali organizovat humanitární
pomoc – konkrétně nákup
a dopravu léků, hygienických potřeb,
trvanlivých potravin, dek, spacáků
a dalších potřebných věcí. Toto vše již
pět dní po invazi odjelo na Ukrajinu,
kam jsme rovněž zdarma zapůjčili
velké osobní auto. Cestou zpět
jsme pak přivezli pět ukrajinských
uprchlíků. Je neuvěřitelné, kolik lidí
všech různých věkových i sociálních
skupin se po celé republice do
pomoci Ukrajině spontánně zapojilo.
Máme radost, že po počátečním
váhání se k pomáhajícím občanům
a firmám přidalo i vedení naší
městské části. Klánovice nesmí
v takovéto těžké situaci zůstat
stranou a tvářit se, že se nic neděje.
Tady nejde o politiku, ale
o lidskost a solidaritu.
—
Petr ŠAFRÁNEK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

1. V Újezdě nad Lesy sedí
v zastupitelstvu 3 bývalí starostové

FOTO: STUDIO MARCUS

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

(2 v opozici, 1 v koalici). Přesto
tam nikoho ani nenapadne
řešit jejich minulé působení na
radnici. Naše paní starostka je
Bezpřímo
šanonů a bez stohů papíru – to je účetnictví 21. století. Moderní
tím naopak dlouhodobě
hledám
způsob, jakým usnadňujeme životy Aktuálně
malých živnostníků
i velkých
posedlá. Nyní srovnává rozpočty
podniků! Vedení účetnictví a mzdová agenda jsou jen zlomek
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rodinuosetom
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o dotacích v průběhu
roku,
A že
moderní neznamená vždycky drahé,
se kteří
přesvědčíte
v ceníku.
protože to by pak vyšlo
úplně Máte zájem o nezávaznou nabídku?
Kontaktujte
nás. Těšíme se na spolupráci!
jinak. Díky minulému vedení
Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše
v Klánovicích.
BEZ
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2. Pan místostarosta Bek napsal
Telefon: +420 775 069 068
E-mail: klara.tumpachova@re-max.cz
v KZ 3, že od opozičních
zastupitelů zaznělo "vraťte
dotaci" (myšleno na další
Přidejte si můj kontakt do telefonu.
hasičské auto) a pokračuje:
Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit.
"Tomuto myšlenkovému
pochodu vůbec nerozumím
a nechápu, jak může zastupitel
toto vyslovit". Záznam jasně
prokazuje, že je to naprostá lež!
Nikdo z opozičních
… BEZ ŠANONU BOSS
zastupitelů nic takového
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Relaxační hypnóza
&

Dýchání pro zdravý a dlouhý život
RNDr. Pavel Dufka
Jsem absolvent certiﬁkovaného
kurzu hypnózy.

602 188 106

podniků! Vedení účetnictví a mzdová agenda jsou jen zlomek

VÝŠE UVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ VYJADŘOVAT NÁZOR REDAKCE ZPRAVODAJE.
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elduﬁno@gmail.com
www.elduﬁno.cz/hypnoza

v ceníku. Máte zájem o nezávaznou nabídku?
Kontaktujte nás. Těšíme se na spolupráci!
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Terapie v Újezdě nad Lesy
(Šlitrova 2020) nebo u Vás.
Cena sezení (75 minut) – 1000 Kč.
Studenti a senioři nad 70 let – 500 Kč.

Elektronická verze KZ: https://www.praha-klanovice.cz/ UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 15. DUBNA 2022.
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pořádá tenisové

kempy v Klánovicích

INZERCE

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

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

TERMÍNY 18.-22.7. 1.-5.8. 15.-19.8. 22.-26.8

NOVÁ MOBILNÍ PEDIKÚRA

V CENĚ vypůjčení rakety, svačiny, oběd, pitný režim
po celý den, cukrárna, dárky pro všechny děti.

Profesionální péče u Vás doma,
pedi mokrá i suchá (skalpel, bruska).

PROGRAM 8-17 hod.

výuka tenisu s trenérem, sparing, kondiční příprava,
doplňkové sporty, sportovní hry, relaxační cvičení

W W W.P E D I K U R A K O S M E T I K A.C Z

7 2 2 9 6 8 8 11

DUBEN 2022

Kdy: 13. dubna 2022
Čas: 16 - 18 hodin
Místo: Tenis Klánovice

RAKETA ZDARMA
PRO KAŽDÉHO

cena: 4400,-

(můžete platit i jednotlivé dny - cena za den 1000,-)
Záloha 1000,-. Více informací na tel. čísle 720 380 800 nebo info@tktola.cz

tábor klánovice.indd 1

20

NÁBOROVÝ DEN
PRO DĚTI OD 3 LET

WWW.TKTOLA.CZ

tel.:720 380 800

26.1.2022 14:50:41

DUBEN 2022

21

INZERCE

POZVÁNKY
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Rodinné bydlení U trativodu – Klánovice
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19.900.000,-Kč
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PRODE J ZAHÁ JEN
ovice.cz

www.utrativodu-klan

30 let zkušeností
v realitách

VLtava

w}q'UNZUOAU'ƭN'w'#ƫ'
Z'tw}'UB¢LAy})UZ

Ing. Zdirad Pekárek

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

A J AT

O

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

PRONÁJEM – obchodní prostor 67 m2
včetně zázemí, kryté parkovací stání,
Slavětínská ul., Klánovice

PRON

2

PRON

PRODEJ – pozemek 5.229 m (orná půda),
ul. Ke kolodějskému zámku,
Praha 10 – Dubeč
2

22
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PRONÁJEM – hezký RD 4+kk/G, podlahová
plocha 160 m , zahrada 580 m2,
Kopretinová ul., Šestajovice

cena 7.990.000,-Kč

cena 150,-Kč/m2

A J AT

PRODEJ – rekonstruovaný byt
3+kk/L/sklep, podlahová plocha 93 m2,
Žíšovská ul., P9 – Újezd nad Lesy

A J AT

O

PRONÁJEM - luxus. byt 3+kk/balkon, podlahová
plocha celkem 110 m2, 4.p. s výtahem, možnost pronájmu i garáž. stání, Nitranská ul., P3 – Vinohrady

29. 4. 19:30

KC BESEDA Klánovice

vstupenky i online: kcbeseda.eu
DUBEN 2022
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BESEDA

vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu

Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

duben 22

111/4 pátek

KONCERT 19.30

DAN BÁRTA a Illustratosphere

12/4 sobota

DIVADLO 19.00

Divadelní spolek BEZDÍKOV – Proč muži neposlouchají
a ženy neumějí číst v mapách, režie: Miroslav Hanuš

13/4 neděle

KINO PRO DĚTI 16.00

Ježek Sonic 2, režie: Jeff Fowler

15/4 úterý

TÝMOVÁ HRA 19.00

NA KVÍZ, vědomostní soutěž rezervace: nakviz.cz

16/4 středa

MIMIKINO 9.30

Deníček moderního fotra, režie: Jan Haluza
s možností hlídání dětí během projekce

BIO SENIOR 14.00

Mimořádná událost, režie: Jiří Havelka

17/4 čtvrtek

KINO 19.30

Ztracené město, režie: Aron Nee, Adam Nee

18/4 pátek

KONCERT 18.00

Loutkové divadlo a 2 koncerty: Teatro Truhla,
Tradiční kočka, Sketa Fotr

19/4 sobota

KURZ 9.30 — 16

řezbářský kurz Daniela Fleka

10/4 neděle

KINO PRO DĚTI 16.00

Proměna, režie: Domee Shi

14/4 čtvrtek

KINO 19.30

Drive my car, režie: Rjúsuke Hamaguči

17/4 neděle

KINO PRO DĚTI 16.00

Zlouni, režie: Pierre Peryfel

18/4 pondělí

VELIKONOCE 10 — 16

Potkáme se v Besedě – hody, zábava, dílničky pro děti

19/4 úterý

TÝMOVÁ HRA 19.00

NA KVÍZ, vědomostní soutěž rezervace: nakviz.cz

21/4 čtvrtek

VÝSTAVA 19.00

Vernisáž výstavy obrazů Táni Macholdové

22/4 pátek

JARMUSCH MARATON

17.00 Trvalá dovolená 19.30 Podivnější než ráj

23/4 sobota

JARMUSCH MARATON

13.00 Mimo zákon 16.00 Tajuplný vlak
19.30 Noc na zemi

24/4 neděle

JARMUSCH MARATON

13.00 Mrtvý muž 16.00 Kafe a cigára
19.30 Paterson

25/4 pondělí

SEMINÁŘ 17.00

Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě
Mgr. Jiří Halda

27/4 středa

JAM SESSION 19.00

Hudebníci všech žánrů, spojme se!

28/4 čtvrtek

KINO 19.00

Vyšehrad Fylm, režie: Martin Kopp, Jakub Štáfek
film uvedou jeho tvůrci a po projekci následuje diskuze

29/4 pátek

KONCERT 19.30

VLTAVA – NÁKLAD ŠTĚSTÍ TOUR

29/4

11/3

28/4

18/3

předprodej: kcbeseda.eu
22/4

PŘIJĎTE NA

Klánovické
čarodějnice
v sobotu 30. dubna 2022 na
Přímské náměstí v Klánovicích.

ČARODĚJNÉ KOSTÝMY VÍTÁNY

Program pro děti

od 16 do 18 hodin
T ČARODĚJNICKÁ DÍLNA PLNÁ KOUZEL T
T MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ T
T RUKAVICE PLNÁ DOBROT PRO NEJHEZČÍ MASKY T
T KAŽDÁ MASKA DOSTANE BUŘT NA OPEČENÍ T

V 19 hodin zapálení velkého ohně
K POSLECHU A TANCI ZAHRAJE
KAPELA BOOKIE BAKER!
Bookie
Baker
PO CELOU DOBU PRODEJ RŮZNÉHO OBČERSTVENÍ

POŘÁDÁ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KLÁNOVICE VE SPOLUPRÁCI S MATEŘSKOU
ŠKOLOU KLÁNOVICE A SBOREM DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KLÁNOVICE
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