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V tomto
čísle najdete:
- Vánoční jarmark

- Informace z rady,
zastupitelstva a úřadu

- Co, kdy, v kolik, kde?

- Potřebujeme knihovnu

- Otevřené okno do Vánoc

- Fotbal

- Pozvánky na akce

- KC Nová Beseda

CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ










Vážené dámy, vážení pánové,
přijměte prosím naše společné pozvání na rozsvícení vánočního stromu
spojené s konáním vánočního jarmarku a převzetím nově vytvořených soch
z letní akce – „Sochání pro Hedviku“ do majetku městské části. Těšíme se na Vás
4. 12. 2013 od 17 hodin u Masarykovy základní školy – Slavětínská čp. 200.
Děti ze základní školy si pro Vás připravují bohatý vánoční trh, který bude
doplněn o vystoupení pedagogů základní školy, tradičně nás přijdou vánočně
naladit děti z klánovického pěveckého sboru Clariton Chorale pod vedením
paní Světlany Tvrzické.
Masarykova základní škola, Klánovické fórum, n.f. Městská část Praha-Klánovice
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
je mi ctí Vám popřát jménem zastupitelstva městské části klidné
a radostné prožití vánočních svátku. Ve spolupráci s Masarykovou
základní školou jsme pro Vás připravili již tradiční předvánoční akci
– rozsvícení vánočního stromu.
Novou akcí je Adventní výstava betlému, na kterou Vás rovněž srdečně zvu. S ohledem na nový povrch
ve sportovní hale si Vás jen dovolím požádat o vhodnou obuv, tj. ploché podrážky. Podpatky by nám
mohly způsobit škody.
Věřím, že závěr letošního roku
strávíte v okruhu svých nejbližších, přeji Vám bohatou vánoční
nadílku a v závěru roku bych chtěl
opětovně pozvednout štědrost klánovických obyvatel, kteří v letošním
roce na aktivity městské části výrazně finančně přispěli. V tomto
jsme v rámci České republiky ojedinělí. Moc si této ochoty a zájmu
ceníme. Věřím, že i budoucí rok budeme schopni navázat na tento klánovický fenomén a že se nám společně podaří Klánovice opět posunout o kousek dál. Přeji Vám, aby
byl pro Vás nový rok jen a jen
úspěšný.
Petr Soukup
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ADVENTNÍ VÝSTAVA BETLÉMů
aneb do Betléma půjdeme, dary s sebou neseme…
PRODEJ

neděle 8. prosince 2013 od 15 do 19 hod.
ve sportovní hale v Klánovicích

BETLÉMSKÝCH

Díky velkému zájmu našich spoluobčanů se podařilo shromáždit mnoho desítek různých betlémů z Klánovic a okolí. Zlatým hřebem bude
KOLEKCE 30 BETLEMů PANA KARLA ŠIPOVIČE ze Spolku českých betlemářů. Vystaveny budou DRUHOU ADVENTNÍ NEDĚLI v hale starosty
Hanzala. Součástí předvánočního odpoledne bude i SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ
VLASTNORUČNĚ VYROBENÝ BETLÉM. Dejte se do stříhání, vyřezávání,
modelování, lepení či pečení a přineste své výtvory do soutěže. Podávat
se bude TEPLÝ PUNČ a čerstvě napečené vánoční dobroty. Děti si budou
moci vyzkoušet ruční ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH
PERNÍČKů. V rámci výstavy se uskuteční dobDOBROČINNÝ
ročinný BAZÁREK KNIH, CD, DVD, vinylů
BAZÁREK KNIH,
a sbírka deskových her a stavebnic. Výtěžek
CD, DVD a VINYLŮ.
bude věnován místní knihovně a škole. Kdo
SBÍRKA
můžete, prosím, doneste tyto BETLÉMSKÉ
DESKOVÝCH HER
DARY během listopadu DO KNIHOVNY nebo
A STAVEBNIC
přímo s sebou před zahájením výstavy.
Děkujeme!!!
Bližší informace na: volesovi@volny.cz.
Šárka Volešová
KALENDÁŘŮ

Co, kdy, v kolik, kde???
Kdy

Kdo, kde

Co

Společenská akce, školní vánoční jarmark,
04. 12. 2013
ZŠ, Klánovické fórum, n.f., MČ,
předání soch. Zpívání koled dětským
17:00 - 19:00 h Slavětínská 200
sborem Clariton Chorale.
08. 12. 2013

Clariton Chorale
Vinohradská 48, Praha 2

08. 12. 2013
Klánovice SPOLU, MČ
15:00 - 19:00 h

Střední škola hotelnictví
09. 12. 2013
a gastronomie SČMSD Praha,
15:00 - 19:00 h
Slavětínská 82

Vánoční koncert
Výstava betlémů. K vidění bude více než
70 betlémů z Klánovic a okolí.
Prosíme, přijďte v obuvi bez podpatků.
První gastronomické setkání zaměřené na tradiční
předvánoční zvyky s názvem „Kouzlo Vánoc“. Více
informací a program společenského večera
nejdete na www.hotelova-skola.cz a obvyklých
informačních místech. Tel: 281 012 111

Zprávy z úřadu

KONTEJNERY NA
SBĚR NÁPOJOVÝCH
PLECHOVEK
Termín zkušebního pilotního projektu - sběr nápojových plechovek
byl prodloužen do 30. 6. 2014.
Alena Janoušková

SOUTĚŽ o nej vánoční pečivo. Výtvarná
dílna. Malá maňásková pohádka o pejskovi
a kočičce. Zpívání koled a vánočních písniček.

13. 12. 2013
16:00 h

Mateřské centrum Klánovice,
Ke Znaku

22. 12. 2013
15:00

Můžete přijít s lucerničkami pro Betlémské
NADOSAH, o.p.s. a Klánovice
světlo. Zazní vánoční koledy a lesní rohy
spolu o.p.s., KC Beseda
Trubačského tria Pražských kadetů.

Akce v dalším měsíci
02. 01. 2014 13. 01. 2014

Farní charita Neratovice

Charitativní sbírka

Klánovický zpravodaj
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Informace
Rada MČ Praha- Klánovice („RMČ“)
zasedala v měsíci listopadu ve dnech
6. 11. a 27. 11., další jednání bylo
naplánováno na středu 4. prosince.
RMČ mj. schválila:
• Termín (4. 12. od 18:00) tradičního
rozsvícení vánočního stromku před
budovou Masarykovy základní školy, konání jarmarku a slavnostního
předání dřevěných soch do majetku MČ Praha-Klánovice.
• Objednávku opravy střechy na
Sportovní hale starosty Hanzala.
Práce v ceně 72 066 Kč vč. DPH
provede firma Arrosto Group s.r.o.
se sídlem v Praha 5. RMČ posuzovala celkem tři zaslané nabídky.
• Objednávku na provedení opravy
dlažby v ul. Šlechtitelská. Práce
provede firma Jiří Jaroš – zemní práce stavebními stroji, cena: 49 590 Kč
vč. DPH. Podmínkou je, aby se
manželé Brychtovi podíleli na předmětné opravě částkou 30 000 Kč.
• Zveřejnění záměru pronájmu části
pozemku č. par. 1100/3 v blízkosti
parkoviště u nádraží. Plocha by

měla být využita pro umístění stánku s občerstvením.
• Opravu kanalizace v bytovém domě
Beseda, práce provede firma Michal
Zima – vodoinstalaterství, cena:
39 982 Kč vč. DPH.
• Zrušení komise pro vizi „Přírodní ekologický hřbitov v Klánovicích“. Důvody: rezignace hlavního nositele
myšlenky G. Maiella na funkci předsedy komise, nezájem ostatních členů ZMČ o práci v komisi, zřejmá názorová roztříštěnost a neujasněnost
v rámci ZMČ (viz KZ č. 11, názory
prezentované v rubrice Otázka měsíce). Rada MČ dále konstatovala, že
případné rozpracování návrhů na vybudování hřbitova (bez ohledu na typ
pohřebiště) musí být podloženo většinovou vůlí zastupitelů a zařazením
tohoto témata mezi programové priority MČ Praha-Klánovice.
Chcete se dozvědět více? Kompletní
zápisy a usnesení z jednání RMČ najdete na internetu: www.praha-klanovice.cz, sekce „volené orgány“.
Jiří Karban
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Vážení občané,
dovolte, abych vám jménem svým i pracovníků
úřadu městské části popřála klidné, pohodové, prostě krásné vánoce, bez
shonu a stresu. Dětem
hodně dárků pod stromečkem a prožití hezkých dnů,
kdy je celá rodina pohromadě. Do roku 2014 hodně
zdraví, štěstí a pevné nervy.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

Jubilanti
V prosinci oslaví své narozeniny
Jaroslav Paroubek
Jan Eliáš
Marie Samešová
Maria Procházková
Anna Freyová
Jarmila Matoušková

Jednání ZMČ – 16. 12. 2013:
• zveme Vás na jednání zastupitelstva
MČ, které se bude konat
16.12. 2013 od 18:30 hodin na úřadu MČ. Materiály a pozvánka budou k dispozici na webu MČ –
v sekci aktuality. Zastupitelstvo by
na tomto jednání mělo řešit otázku
živelného parkování u klánovické
železniční zastávky. Návrh spočívá
na zákazu parkování v dopoledních
hodinách pro nerezidenty. Od tohoto
opatření MČ očekává, že Klánovi-

ce přestanou být na úkor svých obyvatel parkovištěm pro středočeský
kraj. Zastupitelstvo by mělo mít na
programu rozhodnutí v otázce výstavby na tzv. Hornopočernicku.
Firma UBM v současné době žádá
výstavbu a dopravní napojení pouze
16 rodinných domů na Klánovice
Další výstavba oproti původnímu
plánu by měla být výhradně napojena na městskou část Horní Počernice.
Petr Soukup

Eva Vilímková
Anna Tuzarová
Miloslava Holá
Ivanka Fronová
Franz Weinmann
Miroslav Houžvička
Hanna Petroušková
V lednu oslaví své narozeniny
Josef Kadeřábek
Oldřich Renner
Dezider Iľko
Pavla Šimonová
Anna Třísková
Miroslav Šipovič
Eva Pichová
Olga Rodová
Lidmila Čížková
Marta Ullmannová
Ivona Valentová
Eva Šmakalová
Všem oslavencům gratulujeme

Klánovický zpravodaj

12

XXII. ročník

strana

4

Téma měsíce

Potřebujeme novou knihovnu!
Robert Zoulík
Do redakční rady KZ došel před nedávnem článek od vedoucí místní knihovny (jeho podstatná část otištěna
níže), v němž apeluje na potřebu vybudovat nové moderní zázemí pro knihovnickou službu. Článek rozpoutal diskuzi, v níž se mísily různé názory. Jako podnět pro její širší pokračování, věnujeme téma tohoto vánočního
čísla právě knihám a knihovně.
„Zkuste si představovat se
mnou: v centru Klánovic stojí
nová krásná budova knihovny.
Vejdete dovnitř a u vchodu minete infocentrum s brožurami o Klánovicích a okolí, mapami stezek
a cyklostezek, jízdními řády a propagačními letáky místních podnikatelů. Na stěnách jsou panely
s historií Klánovic s dobovými fotografiemi a přehledná mapa
obce. Pokud potřebujete využít veřejný internet, sednete si do boxu,
kde budete mít soukromí a klid.
Knížky či časopisy najdete v přehledných regálech, dobře označených a nepřeplněných. Můžete
si vybrat z několika pohodlných
čtecích zákoutí s křesly a stolkem
a posadit se. Vaše děti si knížku
vyberou ve svém oddělení s barevnými nízkými regály, takže na
všechny knihy dosáhnou. Při čtení se mohou povalovat na koberci nebo na gauči. Ti nejmenší tu
najdou hračky, leporela a stavebnice, u stolečku pastelky a papíry. Knihovna bude mít i čítárnu,
kde si mohou starší děti a studenti
připravit svůj projekt či referát
a kde bude možné pořádat programy pro děti i drobné kulturní
pořady – autorská čtení, besedy,
komorní koncerty.
Je to jen nereálný sen? Ne, takové knihovny najdete v mnoha
malých městských částech Prahy.
V posledních deseti letech tam
buď vyrostly krásné knihovny s infocentry, nebo ty staré byly rozšířeny a zrekonstruovány. Klánovice zůstaly pozadu. Současná
knihovna praská ve švech (17 000
knih), čtenářů stále přibývá, což
nám mnoho knihoven závidí, letos
jich už máme téměř 800. Znamená to, že knihovnu aktivně využívá čtvrtina občanů Klánovic!

V knihovně je zloděj….
Přiběhne Jean k lordovi a volá: „Lorde, lorde, v
knihovně je zloděj!“„Skutečně? A co čte?“ Tolik vtip utahující si z intelektu anglického aristokrata. Stát se to
ale v Klánovicích nešlo by o žert. Lupič by se ocitl uprostřed dětí naslouchajících v šeru Noci s Andersenem
hororovému příběhu Jana Nejedlého. Rytíř Knihoslav
by vystrašeného hříšníka po-té pasoval na čtenáře a
paní vedoucí by mu na rozloučenou vystavila knihovnickou průkazku. Stal by se tak možná jubilejním 800. čtenářem klánovické
knihovny. Zdá se, že všechno v místní knihovně klape jak má. V čem je tedy problém? Proč potřebujeme novou knihovnu? Mezi policemi knížek se totiž skutečně ukrývá zloděj, který se jmenuje - nedostatek místa. Ten nám ukrádá možnost
vybudovat moderní kulturně-informační centrum, kterým novodobé knihovny jsou.
Společně s nárůstem knižního fondu a počtu čtenářů se taková situace stává neudržitelnou. Moderní knihovna má splňovat určité parametry vycházející ze zákona. „Tak například plocha knihovny má být minimálně 60 m2 na 1 000 obyvatel, v Klánovicích by to znamenalo zhruba 200 m2 plochy. Reálný stav ale je pouhých 127 m2!“ říká vedoucí knihovny Jitka Frýdmanová. Obnova knižního fondu
se měří náklady na jednoho obyvatele za rok a je doporučena ve výši 30 až 45 Kč.
Klánovice mají v této relaci na nákup knih 25 Kč; s finančními dary od sponzorů pak o 9 korun více. Počet studijních míst by měl činit 10 až 18 křesel a bezplatný přístup k internetu být možný na 3-5 místech. Klánovice mají 2 internetová místa a do studovny byly aktuálně nastěhovány police s knihami. Jak patrno, klánovická knihovna se pohybuje pod spodním okrajem technických standardů.
Nejkřiklavějším nedostatkem však je, že veškeré
služby se odehrávají na téměř poloviční ploše, než jakou pokyn ministerstva definuje jako minimální! Výše
uvedená čísla navíc nepočítají s rozdíly v počtu aktivních čtenářů. „Zatímco běžný průměr v okolních obcích je okolo 10 až 15 % čtenářů z celkového počtu
obyvatel, rozečtené Klánovice mají 25% aktivních čtenářů!“ Nezastírá pýchu na tento údaj paní Frýdmanová.

Architektura knihoven
Jak by měla dobrá knihovna vypadat? „Nacházet by se měla na klidném, ale
zároveň dobře dostupném místě, její interiér je bezbariérový, přívětivý, pohodlný
a působivý. Prostor je díky pohyblivým regálům variabilní s minimem příček,
ale zároveň respektující zónování na hlučnou, polorušnou a tichou činnost.“
Popisuje ideální stav Ladislav Kurka ve své knize o architektuře knihoven. Praktická zařízení jako je stojan na kola, šatna, wi-fi, dětský koutek, bankomat nebo
WC se prolínají s ryze estetickými doplňky, zelení či uměleckými exponáty (vzpomeňme na sloup z knih v Městské knihovně). „Do knihovny v Lokti nad Ohří
mají dokonce se svými pány volný vstup i pejskové - dle platného řádu ovšem
jen do té doby, než začnou obtěžovat jiné čtenáře!“ Dozvídáme se od autora
publikace. Při větším odstupu nám nemůže uniknout tendence zapojovat knihovny do více funkčních celků. Jejich součástí může být mateřské centrum, zá-
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Informační centrum s knihovnou v Kolovratech
(Foto – R. Zoulík)
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Krásný ale nepraktický. Interiér knihovny v Kolovratech
(Foto – R. Zoulík)

zemí pro důchodce, ale třeba i restaurace, lékař či kadeřník. V blízkém okolí
Klánovic mají nové knihovny v Dolních Počernicích nebo v Kolovratech, v obou
případech vzniklé rekonstrukcí původních statků.

Pesimistou v infocentru
Jestliže je optimismus nedostatkem informací, pak v infocentrech musí pracovat jen samí pesimisté. Paní Ing. Novodvorská, vedoucí informačního centra s knihovnou v nedalekých Kolovratech, je ale usměvavá dáma, kterou její
zaměstnání v krásném interiéru zjevně těší. „Když budete knihovnu budovat
– nedělejte si ji do patra, schody jsou sice zajímavý architektonický prvek, ale
úplně nepraktické pro maminky s dětmi a starší lidi“, snaží se vyhovět mé žádosti a přeci jen uvést nějaké chmurné skutečnosti z knihovnického života.
„O služby infocentra je naprosto minimální zájem. Jestli přijde jeden člověk za
měsíc, tak je to hodně. Není tu hrad nebo muzeum a nemůžeme nabídnout ani
brožuru o obci. Zdaleka také nesplňujeme všechna kritéria Asociace turistických informačních center, jako je otevírací doba či průvodcovské služby“, hodnotí realisticky význam zelených „Íček“ v malých obcích inženýrka Novodvorská.
Nicméně práce s informacemi má paní vedoucí knihovny dost - vedle své hlavní náplně práce ještě spravuje webové stránky obce a každých čtvrt roku sestavuje číslo místního zpravodaje. Ale zpět ke klánovické knihovně: O její současné situaci, ideální podobě i možných rizicích již víme. Otázka zní, co dál?

Není na co čekat
„O tom, že bude potřeba zvětšit kapacitu knihovny, jsme uvažovali již delší
dobu“, říká Ing. Jana Martinová, která měla kulturu na starosti jako členka rady
MČ. Proto začala RMČ již v roce 2011 uvažovat o nové knihovně a připravovat ve spolupráci s Městskou knihovnou vyhlášení architektonické soutěže a složení výběrové komise. Tehdejší plán byl postavit novou budovu knihovny na pozemku zahradnictví vedle kina Beseda a propojit ji s kulturním centrem. Po určitém přešlapování na místě byla v září tohoto roku Rada
MČ pověřena vypracováním analýzy výstavby nové knihovny včetně návrhu
na její umístění. „S architektonickou soutěží není na co čekat. Když se podaří
získat peníze, už musíme mít hotový projekt ve fázi územního rozhodnutí. Česká republika nyní jedná s Evropskou komisí o konečném znění Dohody o partnerství, která bude základním dokumentem pro příští programovací období 2014
-2020. Praha bude mít, tak jako v minulosti, svůj vlastní operační program, ve kterém by se měla opět objevit podpora informačních center a knihoven“, vysvětluje, proč není času nazbyt, inženýrka Martinová. Další možností, jak získat peníze, je opakovaně žádat v rámci investičních priorit o finanční prostředky na magistrát. Výsledek je těžko předvídatelný, avšak nesmíme podcenit pozitivní úlohu, kterou zde může sehrát politická spřízněnost obecní a pražské Rady.

Do knihovny v loňském roce přišlo 14 500 návštěvníků a vypůjčili
si 26 500 knih. Máme vysoké
procento dětských čtenářů, zúročuje se nám práce pro školy
a školky nejen z Klánovic. Bohužel nejpozději za dva roky budeme muset zrušit čítárnu a zaplnit
ji regály pro přibývající knihy,
čímž skončí oblíbené akce pro
děti, protože nebudou prostory
kde je pořádat.
Nastal čas, kdy se „tichá kultura“ Klánovic musí pořádně ozvat.
Vážení zastupitelé, milí spoluobčané, potřebujeme novou knihovnu!“ (Jitka Frýdmanová)

Biblio-elefanti
a jiné nápady
V Klánovicích je škola a knihovna
umístěna v jedné budově a tvoří tak
systém spojených nádob. „Letos vypadají prognózy hrozivě“, popisuje
s neskrývanou hrůzou dlouholetého
pedagoga ředitel Michal Černý očekávaný nárůst počtu prvňáků.
Kdyby se podařilo v krátké době
realizovat přístavbu školy – hovoří
se v této souvislosti o příslibu ve výši
20 milionů korun z magistrátu – zabili bychom tak hned dvě mouchy
jednou ranou. Trvalá vázanost
knihovny na školní budovu však nemusí být vždy jen výhodou. Popusťme proto na závěr uzdu fantazii
a představme si, kde všude by
mohla nová knihovna stát. Propojením s KC Beseda by získala podobu
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více funkčního kulturního zařízení,
ovšem s nedostatkem parkovacích
míst a omezenou možností se dále
rozšiřovat. Odvážnější plán představuje revitalizace technického dvora
mezi úřadem a sportovní halou. Již
v roce 2006 zde vznikl projekt na výstavbu polyfunkčního celku, který by
zahrnoval zázemí pro požárníky
a městskou policii. Zástavba komunitního charakteru by však tomuto
klidnému místu uprostřed obce slušela mnohem více. Bezbariérová
knihovna, centrum sociálních služeb,
mateřské centrum, malý parčík s lavičkami a interaktivní kašnou. Zavedením režimu obytné zóny v přilehlých ulicích by došlo k propojení
do jednoho bloku s úřadem, poštou,
školami a sportovní halou. Vznikl by
tak jakýsi kampus a přirozené těžiště
obce. Ještě trochu odvážnější nápad
je vybudovat knihovnu na nádraží.
Odkoupit současnou chátrající budovu a po rekonstrukci do ní včlenit
trafiku, prodejnu potravin a knihovnu.
Je to koncepce kladoucí v maximální
možné míře důraz na účelovost
knihovny, kdy instituce neláká záka-
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Vedoucí klánovické knihovny Jitka Frýdmanová na veletrhu kroužků
Foto - Archiv KZ)
zníka k sobě, ale sama je vylákána
mezi čtenáře. A kde se čte více než
ve vlaku? Mimo otevírací dobu lze
knihy půjčovat a vracet u tzv. bibliokiosku a také informační centrum by
našlo na tomto místě větší uplatnění.

Přicházíme zde ale o město-tvorný
potenciál, který mají knihovny umístěné v centrech obcí. Představ o výsledné podobě knihovny je tedy dost,
v jejich realizaci jsme ale zatím na samém počátku.

Klánovický zpravodaj
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Otázka měsíce

Vážení zastupitelé, potřebujeme novou knihovnu?
Knihovnu potřebujeme. Knihovnu však
máme. A úspěšnou! Její obliba spočívá, vedle dobrého řízení, právě v plném provázání se ZŠ. Dramatická většina čtenářů se
rekrutuje právě ze současných či bývalých
žáků. Relokaci knihovny do míst mimo
areál ZŠ považuji za neprostý nesmysl!
Úřad musí knihovně zajistit dostatečné prostory pro rozvoj knižního fondu (i v krátkodobém horizontu). Dlouhodobě vidím
prostorové rozšíření knihovny v rámci přístavby hlavní budovy. Pro takové rozšíření
budovy ZŠ bude v nejbližší době zadána
architektonická soutěž. Někteří kolegové
zastupitelé svými mediálními výkřiky, povrchními náměty a úvahami vytvářejí
pouze falešnou realitu o tom, co Klánovice „nejvíce“ tlačí. Velmi lacině vytvářejí témata a stavějí se do role „dříve aktivních“
řešitelů. Ve skutečnosti jen mlátí prázdnou
slámu a pro skutečné řešení nedělají nic.
To je pro mne zklamáním.
Petr Kubíček, Hlas Klánovic/ČSSD

Bez kormidla a bez plachet.
Novou knihovnu? Rozhodně ano.
A nejen z důvodu nedostatku místa
pro knihy. Zařízení, které hrají úlohu
komunitních center, mají pro obec
vždy mnohem širší význam. Společenský i praktický. Není proto příliš
rozumné chápat takový počin jako
konkurenci potřebnějších investic –
například do silnic. Klást jedno na
úkor druhého je jako stavět dobře
plovoucí loď, ale bez kormidla a bez
plachet. Zastupitelé za SPK dělají
toto:
1. V letech 2011 a 2012 zahájili přípravu architektonické soutěže.
2. Po ztraceném roce 2013 iniciovali
usnesení zastupitelstva o vypracování analýzy výstavby nové knihovny včetně návrhu na její umístění.
3. V roce 2014 budou žádat sepsání žádosti o grant z operačního programu Praha na podporu knihoven
a infocenter.
Ondřej Voleš – Spolu pro Klánovice

Navzdory tomu, že roste význam nových medií, knihy stále neztratily
svoje kouzlo. Navíc moderní
knihovny také v malé obci plní i jiné
užitečné funkce např. v rámci dalšího
vzdělávání dětí, seniorů a dokonce
i dospělých v aktivním věku. Proč
v Klánovicích takovéto moderní zařízení není, je zřejmě jasné: čím dál
nižší rozpočet obce, nízký předpoklad získání grantu nejen ze strany
vedení knihovny ale i selhání předchozích starostů v období, když bylo
ještě peněz dost. I od bývalé radní
pro kulturu Jany Martinové slyšíme
jen krásná slova, ale konkrétní výstup nikde. Takže naše odpověď na
otázku „potřebujeme novou knihovnu?“ zní: ano, proč ne? Ale kdo
zajistí potřebné finance nejenom na
realizaci, ale také na její provoz?
Giuseppe Maiello – Čas na změnu

Ve střednědobém horizontu Klánovice novou knihovnu zřejmě potřebovat
budou. Ale návrhy na její umístění nelze tahat z klobouku jako králíky.
Musí totiž vycházet z celkové koncepce rozvoje Klánovic. Protože by
knihovna měla být v centru obce a dosahu školy, nabízí se nejvíce výstavba na pozemku za kinokavárnou Beseda (bývalé zahradnictví). Tento pozemek sice městská část za podivných okolností nedávno pronajala, ale
smlouvu lze s půlroční výpovědní
lhůtou ukončit. Další (ale složitější) variantou je revitalizace dvora a budov
mezi úřadem MČ a sportovní halou.
Ferdinand Polák, ODS Klánovice

Otázku jistě nelze zodpovědět jen ano
nebo ne. Klánovická knihovna si již od dob
paní učitelky Plechaté udržuje dobré
jméno a okruh čtenářů se rozšiřuje. Klánovice by si rozhodně novou knihovnu zasloužily nehledě na to, že stávající prostory v budově čp. 1 by se v budoucnu hodily škole. Problémem spíš je, kde na to
vzít - vlastní prostředky Klánovic na takovou stavbu ani zdaleka nestačí. Pokud
by se podařilo podpořit investici například
z evropských dotací a pokud politické strany, které mají poslance v pražském zastupitelstvu, na obecní úrovni spojí síly, věřím, že stavba knihovny v Klánovicích není
utopií.
Tomáš Ruda

Využívám možnosti poděkovat za volební hlasy do PS pro Stranu zelených,
která v dobách pro nás nejtěžších se
jako jediná dokázala s námi jednoznačně za záchranu Klánovického lesa
postavit. Jsem rád, že se našli, kteří nezapomněli. A jaké aktivity volby také provázely? Např. pí.Starčevičová písemně
informovala představitele Strany zelených, za které jsem kandidoval „v červnu naše MČ podala trestní oznámení na
neznámého pachatele, protože byla
proplacena faktura za práci, která nebyla
realizována. Fakturu podepsal tehdejší
starosta Hrabal a vyšetřování by se
mohlo uzavřít těsně před volbami“. K tomuto jednoznačně: žádnou „fakturu za
práci, která nebyla realizována“ jsem nepodepsal! A jak toto dění hodnotí čtenář? Stejně jako ve Straně zelených?
Ladislav Hrabal, OK

Tento prostor je poskytnut pro vyjádření názorů politických uskupení
zastoupených v Zastupitelstvu MČ na otázku měsíce, popř. slouží jako
prostor pro vyjádření názorů na dění v Klánovích.

Red poznámka:
Městská část v současné době vede
soudní spor o vrácení ceny za nekvalitně pro vedené dílo – rekonstrukce bazénu. Soudním znalcem bylo potvrzeno, že některé vyfakturované práce
nebyly provedeny řádně a v celém
rozsahu.

Klánovický zpravodaj

Spolky

Betlémské světlo
dorazí již potřetí
do Klánovic
V
neděli 22. 12. 2013
od 15:00 se v KC Nová Beseda
uskuteční tradiční předvánoční akce, na které se spolupodílí neziskové organizace
NADOSAH, o.p.s. a Klánovice
spolu o.p.s. Můžete již potřetí přijít s lucerničkami pro Betlémské světlo, kterým si rozsvítíte své domovy. Od 16:00
se rozezní v kavárně vánoční
koledy na klapkové nástroje
a od 17:00 v parčíku lesní rohy
Trubačského tria Pražských
kadetů. Přijďte si společně zazpívat vánoční koledy, koupit
domácí vánoční cukroví, vyrobit vlastní vánoční ozdobu, potkat se s přáteli a k tomu popíjet svařené vínko nebo čaj.
Zapomeňte na všechen stres
a přijďte s námi společně oslavit poslední adventní neděli!
Novinkou této akce bude
dražba obrazu, který vznikne
a je nápadem dvou vystavujících umělců prosincové výstavy M. Halaxy a F. Voženílka
v Nové Besedě, kde si můžete
přijít a na připravené plátno
společnými silami vytvořit barevný svět, jak ho vidíte Vy.
Výtěžek z prodeje tohoto
společného výtvarného díla
bude věnován dětskému domovu v Klánovicích.
Za NADOSAH, o.p.s.
Romana Voženílková
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Rybářské závody mládeže
V pátek 1. listopadu pořádali klánovičtí rybáři závody mládeže a dětí
z místního dětského domova. Vzhledem k tomu, že rybníky na Placinách
procházejí náročnou rekonstrukcí, konala se tato tradiční akce tentokrát
v Běchovicích. Pro naši Místní skupinu Českého rybářského svazu to znamenalo dost práce navíc, ale vše se
stihlo a rybník byl včas připraven stejně jako ceny a občerstvení. Přálo
nám i počasí, a tak si všech pětatřicet
dětí akci pochvalovalo. Každý účastník
si odnesl dárek a diplom.
Děkujeme za podporu MÚ Klánovice i MÚ Žižkov a věříme, že příští rok

se závody již uskuteční opět už u nás
doma na Placinách.
Závěrem bychom chtěli jménem
všech klánovických rybářů popřát čtenářům zpravodaje krásné Vánoce
a mnoho zdraví do nového roku.
Za výbor MS ČRS
Richard Hladík a Jiří Kolátor

Sbor dobrovolných hasičů přeje klidné,
radostné a bohaté vánoční svátky
a mnoho úspěchů v novém roce.
Výbor SDH

Kouzlo Vánoc
Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha – Klánovice ve
spolupráci s Úřadem městské části Praha Klánovice věnovala svoje první gastronomické setkání zaměřené na tradiční předvánoční zvyky s názvem
„Kouzlo Vánoc“ Místní organizaci svazu tělesně postižených v Klánovicích.
Toto setkání spojené s občerstvením a besedou se uskuteční dne 9. prosince 2013 od 15.00 hod. v moderně zařízené víceúčelové aule v budově
školy, Slavětínská 82. Programem setkání vás provede PaedDr. Václav Šmíd,
dlouholetý pracovník školy. Ukázka bude spojena s prostřením slavnostního stolu, doplněna o tradiční staročeské zvyky a dozvíte se, jak naši
předci trávili chvíle Adventu zakončené stolováním v období Vánoc.
Během besedy bude dostatečný prostor pro vaše otázky.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků a žáků školy, kteří tímto zahajují pravidelná společenská setkání se slavnostní večeří, tematicky zaměřenou na regionální, národní i mezinárodní gastronomii a cestování.
Více informací a program společenského večera nejdete na www.hotelova-skola.cz a obvyklých informačních místech. Tel: 281 012 111

Klánovický zpravodaj
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Svaz tělesně postižených:
Při poslední podzimní vycházce
jsme zamířili do našeho lesa a skončili jsme v novém "Senior parku" blízko fotbalového hřiště. "Prolejzačky"
jsme si užili s radostí a že se dámy
snažily, je vidět z přiložených fotografií.
V pondělí 28. 10. jsme navštívili vernisáž výstavy v divadle v Horních Počernicích "Národ sobě". Byla uspořádána k výročí otevření a existence ND.
Na vernisáži nás pobavil oblíbený
herec p. Luděk Munzar a dále jsme
vyslechli několik arií z Prodané nevěsty. Sváteční podvečer jsme si
opravdu užili. Divadlo v Počernicích
jsme navštívili v listopadu ještě jednou
- při představení Benátky pod sněhem.
Začátkem listopadu nás v klubu navštívil zástupce ředitele Střední školy hotelnictví a gastronomie p. ing. Procházka s dr. V. Šmídem a seznámili
nás s možností stravování v jejich škole. Beseda se velice vydařila, vždyť
v této škole, dříve pouze učilišti, mnozí naši členové dlouhá léta pracovali
nebo dokonce do školy chodili. Dohodli jsme se na další společné činnosti, škola navrhla uspořádat pro nás
seniory prohlídku moderních učeben,
dále odborné semináře o stravování
a především jsme se dohodli, že společně zorganizujeme předvánoční posezení pro všechny naše členy v jejich školní jídelně. Bližší podrobnosti
o našem adventním odpoledni, které
se bude konat v pondělí 9. 12. 2013
v 15 hod., obdrží každý člen s pozvánkou.
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NA STOJÁKA
21. 1. 2014
v KC Nová Beseda
Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost se pořádně pobavit
a přijďte do KC Nová Beseda
v úterý 21. 1. 2014 ve 20:00
na Stand Up Comedy Show
NA STOJÁKA a již nyní se můžete těšit na řadu sólových výstupů
a nesmrtelných scének současných oblíbených komiků!
Velkou dávku čerstvého humoru
Vám zajistí: Lukáš Pavlásek, Daniel
Čech, Karel Hynek.
Zapomeňte na běžné vystoupení. Stát se může cokoliv!
Za NADOSAH, o.p.s.
Romana Voženílková

Na závěr ještě jedno oznámení:
ADVENT, který pořádá OV STP se
letos koná ve Kbelích, v Lidovém
domě, a to v sobotu 14. prosince
2013 ve 14:30 hod. Bude zajištěn
kulturní program a občerstvení.
Do Kbel pojedeme autobusem
č. 269, buď z Klánovice č. 261 přestoupíme na Blatově /nebo 303/ a
pak přestoupíme v Horních Počernicích. Zájemci, udělejte si proto
volno na tento den, těšíme se, že se
opět sejdeme se známými z jiných
místních organizací.
O.Paplhamová

Mateřské centrum
zve rodiče s dětmi
na Vánoční pohodu
KDY? Pátek 13. 12. 2013 od 16 h,
KDE? Mateřské centrum Klánovice,
Ke Znaku
CO?
– SOUTĚŽ o nej vánoční pečivo /maminky mohou a nemusí přinést ochutnat svoje pečivo s receptem, výherce
bude odměněn – 1.,2.,3. místo/
– RODINNÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
– Vánoce, Malá mańásková POHÁDKA o pejskovi a kočičce,
– Zpívání koled a vánočních písniček,
– Káva, vánoční čaj, svařák
– Malé dárečky pro děti!
Přijďte strávit příjemné odpoledne!
Vstup jako do volné herny.
INFO na 604 315 231

Klánovický zpravodaj
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Otevřené okno do Vánoc
Vánoce jsou „za dveřmi“. Uvnitř, v našich domovech
a srdcích, je zatím advent. Doba přípravy, očekávání.
V křesťanském kontextu očekávání narození Ježíše Krista.
Panna Maria s Josefem se vydávají na více než 100 km
dlouhou cestu z Nazaretu do Betléma. Protože Marie je
v pokročilém těhotenství, cestou se veze na oslátku.
Do Betléma se musí dostavit z důvodu sčítání lidu kvůli
daním. Domy začínají vonět od pečení cukroví, na stole
nám postupně prohořívají čtyři svíce adventního věnce,
skříně se plní ještě nezabalenými dárky. „Hurá, já se tak
těším na Vánoce!“, říká dítě. „Ten čas letí. Zase už jsou Vánoce“, povzdechne si maminka a v mysli probírá desítky
věcí, na které nesmí zapomenout. Klid a úleva se u ní dostaví třeba až při usednutí ke štědrovečernímu stolu. Panna
Maria nepřivádí na svět Dítě po dnech klidu a duchovního odpočinku. „Nenašlo se pro ně místo pod
střechou“ /Lukáš 2,7/, žádný pokoj pro hosty. Místem
Ježíšova narození je stáj.
I my dospělí máme v sobě v době adventní přes
všechny starosti jakési napětí, očekávání něčeho, co je
zatím utajeno, doufáme v radost, která se objeví v očích našich blízkých při rozsvícení vánočních svící. Ožívají v nás
vzpomínky, máme chuť odpustit. Dívajíce se na sebe,
chceme být lepšími. Jedna křesťanská maminka mi vyprávěla o prožitku „adventu v sobě“, když byla těhotná: „Čekala jsem dítě. Vnímala jsem v úžasu jeho pohyby ve svém
těle. Všechno, co jsem dělala, jsem přizpůsobovala jemu.
Včetně svých myšlenek. Nemohla jsem se dívat na zprávy,
na filmy. Nic z těch obrazů mě neuspokojovalo, ale naopak.
Věděla jsem, že to, co se děje ve mně, je tím nejdůležitějším a nejkrásnějším. Vyhýbala jsem se spěchu a ruchu, odpočívala si s ním. Vyprávěla jsem svému dítěti, jak se na ně
těšíme. Dodávala jsem mu odvahu k narození. Věnovala
jsem mu čas, „domov“ k růstu, bezpečí…“. Advent je pro
křesťany „těhotný“ očekáváním: „Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo, nad těmi, kdo sídlí v zemi
šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil
jsi jeho radost, budou se před tebou radovat, jako se

Pořad bohoslužeb
o vánočních svátcích
v kapli Nanebevstoupení Panny Marie
v Klánovicích:
úterý 24. 12. Štědrý den, mše z vigilie Narození Páně
ve 22:00 hod.
čtvrtek 26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
v 10:30 hod.
neděle 29. 12. svátek Svaté rodiny v 10:30 hod.
středa 1. 1. Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny
Marie v 10:30 hod.

radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist.
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož
rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce
pokoje.“ Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce
spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní
a podepře je právem a spravedlností od toho času až
navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.“ /Izajáš,
8,23–9,2.5-6/
Vánoční stromeček, pod ním dárky a betlém. Strom
míří do výšky. Může být směrovkou, vertikálou pro naši mysl
a naše srdce, k tomu, co je v životě nejdůležitější: k lásce,
oběti, vděčnosti. K Bohu, který se svým narozením, ukřižováním a vzkříšením sklání k člověku a vertikálu naši tak činí
smysluplnou a nekončící. Dárky jsou hmatatelným projevem naší lásky. Na velikosti daru a jeho finanční hodnotě
nezáleží. /Papírovou krabičku neumě pomalovanou a polepenou hvězdičkami a srdíčky s kamínkem uvnitř, kterou mi
darovala čtyřletá dcera, bych nevyměnila za žádné poklady
světa/. Betlém dotváří vánoční příběh. Každý rok znovu
a znovu vypráví. Věřícím křesťanům ohromující zprávu
o tom, že novorozené dítě v jeslích je lidmi dlouho očekávaný Spasitel – nikdo jiný než sám Bůh. A všem o prostém
poselství pokoje a míru na zemi, o hodnotě každého člověka, o důležitosti rodiny a dobré vůli jako o světle v nás.
„Těším se na Vánoce!“, slyšíme od dětí kolem sebe. Jeden
chlapec mi nedávno řekl: „Těším se na budoucnost“. Myslel tím hlavně, že bude mít „klid“ od školy, že bude dělat to,
co ho baví atd. „Ale víš, ty nikdy nebudeš žít v budoucnosti,
vždycky jenom v přítomnosti“, odpovídám mu. „Teda, to je
fakt…Tak to abych se učil!“. Vyslovil tím návod k prožívání
každého dne i pro nás.
Bohuslava Gabrielová
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Podzimní účet

Nabízíme vám ohlédnutí za
první polovinou pražských mistrovských soutěží, v nichž účinkují klánovičtí fotbalisté. Informace jsme pro vás připravili ve
spolupráci s Tomášem Svobodou,
zástupcem FK Klánovice.

na a za pozimní část musím vyzdvihnout Martina Kouřila, Martina Němce
a Vláďu Šperla za stálé dobré výkony.
Trochu se nán vytratil Pepa Bílý, ale doufám, že jaro bude perfektní. Všem přeji hodně zdraví a sportovních úspěchů
v roce 2014.

Muži – II. třída, skupina B

Starší žáci – I. třída, skupina A Hodnocení PR ředitelky ml. žáků Ale-

8. místo, 4 výhry-2 remízy-5 proher,
skóre 23:28, 14 bodů
A-mužstvo zakotvilo v „klidném středu“
tabulky, od čtvrtých D. Měcholup ho
dělí čtyři body. Hrající tiskový mluvčí
týmu Matěj Nejedlý připomíná, že
před sezonou byl kádr výrazně omlazen. „Proto bylo pro všechny příjemným překvapením, jak jsme do sezony vstoupili. Naše kabina byla nabuzena pozitivní energií zvláště poté, co
jsme vyřadili Újezd (I. A tř.) v Pražském
poháru a v mistrovském utkání jsme
vysoko porazili Tróju. Další výsledky
a hlavně výkony lze označit jako nevyrovnané. Příčinou je nízký věkový
průměr mužstva a nestálost formy
některých klíčových hráčů. Přesto si
myslím, že podzimní bilance není ostudou a do jara máme na čem stavět.“
Mínusy: špatné začátky utkání (nekoncentrovanost některých hráčů na
hru), defenzivní činnost celého mužstva (pouze 2x čisté konto), neschopnost vypořádat se s nekvalitním terénem na cizích hřištích. Plusy: široký
kádr (vždy je připraveno alespoň 5 hráčů na střídání), dobrá hra na domácím
hřišti (10 z celkových 14 bodů mužstvo
vybojovalo doma), dobrá parta, podpora fanoušků.

2. místo, 5-1-2, 24:13, 16 bodů
Trenér Martin Tumpach by mohl být
spokojený. Jeho mužstvo ztrácí na vedoucí Uhříněves jen čtyři body. Navíc
se přes FA Praha probojovalo do jarního čtvrtfinále Pražského poháru.
„Už na soustředění bylo cítit, že v Klánovicích vznikla v ročnících 1999,
s vhodným doplněním ročníku 2000,
silná generace. Tréninky byly kvalitní.
Vrcholem soustředění byl přátelský zápas s Bakovem n. J., účastníkem krajského přeboru, který kluci odjezdili
a vyhráli 5:1,“ podotýká trenér Tumpach. Jenže začátek mistrovské soutěže tak oslnivý nebyl: prohra 3:7
s Uhříněvsí. „Zápas nám otevřel oči.
Zjistili jsme, že jakmile nás někdo dostane pod tlak, klesá naše sebevědomí, jsme bezradní… Přestali jsme žít
v přesvědčení, že jsme nejlepší. Začala série, která trvala až do konce sezony. Nebyla to série výher ani proher,
ale série diametrálně rozdílných poločasů v jednom utkání. Prakticky
v každém zápase jsme měli opravdu
výborný jeden z poločasů a tristní ten
opačný. Toto bych asi označil jako naše
největší podzimní minus. Někdy jsme
si s tím jako trenéři skoro nevěděli rady.
Účet podzimu nám však dává velkou
motivaci do jara. Chceme hrát o první
místo a tomu přizpůsobíme zimní přípravu. Bude náročná, ale jinak to při
cílech a potenciálu ani nejde. Jedeme
na tradiční soustředění a hlavně jsme
přihlášeni na kvalitně obsazenou zimní ligu.“ Trenérova slova se nakonec
stáčejí k tomu nejzákladnějšímu:
„V této věkové kategorii je potřeba rozvíjet i smysl pro povinnost a odpovědnost, ale pořad je na prvním místě základní cíl - aby to kluky bavilo. Doufám, že se nám to daří. Náš široký
kádr bohužel způsobil i to, čeho jsme
se před sezonou báli. Odliv hráčů, kteří se pravidelně nebo vůbec neprosa-

dili do kádru pro mistrovská utkání. Je
nám to moc líto, ale s dvaadvaceti kluky to není jednoduché zvládnout. Nakonec děkujeme rodičům za to, že své
syny podporují!“

Mladší žáci – II. třída, skupina B
10. místo, 4 -1-8, 52:106, 13 bodů

Mladší dorost – I. třída
6. místo, 6-1- 4, 29:23, 19 bodů
Mladší dorost letos začal hrát druhou
nejvyšší soutěž v Praze a nevede si
vůbec špatně. „Po podzimní části
jsme na 6. místě, ale mohlo to být o poznání lepší, protože jsme mužstvo, které dokáže porazit kohokoliv,“ říká trenér Honza Silovský. „Naší největší slabinou je neproměňování vyložených
šancí, kterých máme během zápasu
požehnaně. Musím pochválit celé
mužstvo za předvedené výkony. Jsem
rád, že se do brány vrátil Kuba Radi-

ny Nejedlé: „Tým, který trénují ve
svém volném studentském čase tři
mladí muži z Klánovic - Marek Fuchs,
Michal Lorenc a Matěj Nejedlý (všichni 21 let) - měl před sebou v září nelehký úkol, neboť většina hráčů věkově patří do starší přípravky a řada soupeřů je o dva až tři roky starší. Úvodní zápasy tomu také napovídaly. Výsledky 3:24 či 1:20 nikomu kuráž nedodají… Nicméně trpělivost přináší
růže, a tak se na naše malé hráče postupně sem tam usmálo štěstí. V tabulce jsou pátí od konce, což je malý
zázrak. Kladem mužstva je výborná
parta. Trenéři se snaží vést tréninky
tak, aby kluci fotbal milovali a ne aby
se báli, že něco zkazí. Jeden malinký
zápor: kluci jsou trochu neposední, někdy jim chybí koncentrace na zápas.
Nejvýraznější osobností týmu je T.
Mirovský, je rychlý v poli a výborný při
práci s míčem. Přejeme klukům do dalších zápasů hodně štěstí a hlavně chuť
sportovat!“

Mladší přípravka
7-0- 4, 125:63, 21 bodů, u této věkové kategorie se tabulka nevede
Trenér Michal Kučera říká: „Je vidět pokrok všech hráčů. Můžeme se spolehnout na stálé opory – na Lukáše
Hladíka, který kraluje obraně a vedle
kterého je každým zápasem vidět
zlepšení výkonu Davida Brabce a Matyáše Vysušila. Šimon Procházka je v
našem týmu bezpochyby nejlepším
střelcem. Doplňuje ho Erik Hrbáč, pokud má "svůj" den, tak fotbalově
v týmu nejvíce vyniká. Zároveň nesmíme zapomenout na další hráče,
bez nichž by tým nebyl týmem. Máme
skvělou partu a to i rodičů, kteří se podílejí jak na trénincích, tak i na zápasech. Jediný problém? Potřebovali
bychom druhého trenéra. Já nyní bo-
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placená inzerce
hužel kvůli práci již nemohu fungovat tak, jak tomu bylo
v minulých letech.“

Mini přípravka
Zúčastnila se čtyř turnajů MINISTAR a v soubojích s týmy
Neratovic, Č. Brodu, Brandýsa n. L., Bohemians a Libiše
se určitě neztratila. „Naši nejmenší fotbalisté bojovali a je
škoda, že na třech turnajích skončili vždy na 4. místě pouze
o skóre. Například v Neratovicích stačilo udržet v posledním zápase vedení a mohli jsme celý turnaj vyhrát,“ konstatuje trenér Martin Bezouška. „V týmu hrála skvěle největší hvězda Ester Svobodová, spolehlivě chytal Kuba Špitálský, stále se zlepšovali například Matyáš Moravec, Jakub Černý a další kluci. Fotbalistů není nikdy dost, proto
zveme další zájemce, aby si s námi přišli zahrát nebo se
alespoň přišli podívat na tréninky, které jsou každý čtvrtek
od 17 hodin v hale u školy, ve spodní tělocvičně.“
Podrobnější informace najdete na internetu –
www.fkklanovice.cz
Připravil Jiří Karban

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921
Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím z Prahy východ a okolí,
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
ŠEFLDHAIRSTYLE 7 dní v týdnu.

Otevírací doba: 9:00 - 21:00

Salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)
Tel. 604 589 584
www.seﬂ-hairstyle.com r.seﬂ@post.cz

placená inzerce
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Potřebujete pohlídat psa?
Neposlouchá Vás?
KLÁNOVICKÁ MINIŠKOLKA
A VÝCVIK PSŮ.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo tel. 775 975 977.

Nabízím žehlení pánských,
dámských košil včetně dalšího
prádla. Možnost i osobního
vyzvednutí. Jsem z Klánovic
a v případě zájmu, prosím,
volejte tel. č. 775 417 356

Agelena - Z. Zídková

PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců
vinylové podlahy - plovoucí, lepené
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210
www.agelena-parket.com

NABÍZÍM POMOC
S PŘEDVÁNOČNÍM ÚKLIDEM
S MOŽNOSTÍ PRAVIDELNÉ
VÝPOMOCI.
VOLEJTE NA TEL.Č. 721 343 893

KLEMPÍŘSTVÍ i v zimě

• pokrývači, tesaři - střechy na klíč
• opravy a údržba střech - výškové práce
• nátěry žlabů, dřevěných š6tů atd.
• půjčovna HAKI lešení + sada s pojezdem
• nabídka i jiných řemesel
Telefon: 603 723 486

KONTEJNERY KRÁL
s uť • od pa d • pí s ek • š t ěr k • zem in a • k ůr a
př e v o z s t r oj ů • t e r é n ní úpr av y • na kla da č

V í t K R Á L , Š e s t a j o v i c e , v i t k r a l @ v o l n y. cz

602 260 264
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stavební firma

NORTHTECH s.r.o.
*
*
*
*
*
*
*

rodinná firma s dlouholetou tradicí
kvalitní práce vlastními zaměstnanci
vyučenými v příslušném oboru
realizace staveb na klíč
pasivní domy, nízkoenergetické domy,
kryté soukromé bazény
rekonstrukce rodinných domů
rekonstrukce plochých střech,
balkonů a teras
zateplení rodinných domů, chodníčky, ploty

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

KVALITA JE U NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ
Kancelář:
Dohalická ul. 1043, 190 14 Praha 9 – Klánovice
tel.: 286 588 963, mob. tel.: 603 413 180
e-mail: northtech@northtech.cz

www.northtech.cz
AKVATERM PROJEKT s.r.o.

Provozovna Praha 9 – Klánovice

NABÍZÍME:
• Projekty vytápění
(plynové, tepelná čerpadla,
solární kolektory)
• Vypracování PENBů
• Energetické posudky
• Energetické audity
Kontakt: Jiří Prózr
Telefon: 603 260 644
www.akvaterm-projekt.cz
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AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

odvoz kontejnery
sutě. odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz

ZLATO PRO RADOST

Vlastnit či darovat zlatou cihlu je snem snad
každého.
Přestože se zdá, že jde v případě zlaté cihly
o sen neuskutečnitelný, opak je pravdou.
Protože zlaté cihličky nemusí vážit kilo a stát
milion. I třeba ty několikagramové zlaté slitky
mají svoji cenu a jsou skvělou ochranou Vašich
prostředků i v nejisté době. Nebo dokonalým
dárkem, který zároveň ohromí i potěší.
A kolik stojí zlato? Gramový slitek koupíte
ve speciálním obchodě odpřibližně 1 250
korun. Vše o možnos( koupě
zlata najdete na

www.zlatoproradost.cz

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

Stálá služba:
602 429 913, 606 784 088
tel/fax.: 321 622 488

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.
KRÁLOVSTVÍ SLASTNÉHO NICNEDĚLÁNÍ

Úchvatná lehátka i další nábytek a doplňky pro náročné
nabízí portál www.wellnesslehatka.cz. Jde o produkty rakouských specialistů, kteří při výrobě lehátek pro interiéry i exteriéry používají jedinečné nano-technologie. Lehátka jsou na českém trhu zcela unikátní a využívají geniální mechanické nápady. Do lehátek se stačí slastně položit a chcete-li, nepatrným pohybem těla se můžete příjemně houpat. Na zakázku dle přání klienta vyráběná lehátka můžete mít v celé řadě barevných variací. Díky preciznímu provedení se mohou stát rovněž designovým vybavením Vašeho domu či bytu.
Více na www.wellnesslehatka.cz.
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PROGRAM prosinec 2013
KC Nová Beseda | Slavětínská 120,
Praha 9-Klánovice, tel: +420 608 418 494
INFO – e-mail: info@kcnovabeseda.cz,
www.kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

VÝSTAVA MĚSÍCE
MARTIN HALAXA a FILIP VOŽENÍLEK „Fušérská Hitparáda vol. 1“
Výstava dvou mladých, místních umělců. Vernisáž se koná v neděli 1. 12. v 19:00.
KINO 1. 12. neděle, 16:00
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU Pohádkový příběh o dívce, která se rozhodla najít
ztracenou Vánoční hvězdu a zlomit tak kletbu zakletého království. Nor/2012/pohádka, rodinný/80 min/v českém znění
KONCERT 2. 12. pondělí, 19:30
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci

BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

KINO 4. 12. středa, 20:00
PŘÍBĚH KMOTRA
Film je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek". ČR/2013/krimi/99 min/přístupný od 12 let
AKCE 5. 12. čtvrtek
17:00-19:00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Mikuláš, čert a anděl se po roce opět těší na Vaše děti.
Nebude chybět ani betlém s živými ovečkami.

TVOŘIVÉ DÍLNY s Artboxem 6. 12. pátek, 15:00-19:00
VÝROBA VÁNOČNÍCH, ADVENTNÍCH VĚNCŮ A HVĚZD Z KORÁLKŮ
DIVADLO
VÁNOČNÍ POHÁDKA O KAPRU KARLOVI Hraje: Cylindr
8. 12. neděle, 16:00 Pohádkové vyprávění, ve kterém nebudou chybět koledy a ve kterém možná objedeme celý svět.
a 9. 12. pondělí, 9:00 a 10:30
KINO 9. 12. pondělí, 20:00
KOMORNÍK
Unikátní pohled do zákulisí Bílého domu očima komorníka, jež obsluhoval během třiceti let osm amerických prezidentů.
USA/2013/drama, životopisný/132 min/přístupný od 12 let/české titulky
PŘEDNÁŠKA
10. 12. úterý, 19:00

VILIAM POLTIKOVIČ - UČITELÉ Z HVĚZD
Film a beseda s českým režisérem a kameramanem Viliamem Poltikovičem.

KINO 11. 12. středa, 20:00
KLAUNI
Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Didier Flamand se jako tři stárnoucí klauni
po mnoha letech znovu setkávají a osud jim tak dává ještě jednu šanci pořádně to roztočit.
ČR/F/Luc/SK/2013/komedie, drama/120 min.
PŘEDNÁŠKA 12. 12. čtvrtek, 19:00 DIVOKÁ NUSA TENGGARA - Indonésie
Přijďte se podívat na dva filmy ze života divoké přírody Indonésie a zároveň se seznámit s projektem Green Life.
AKCE 14. 12. sobota, 15:00
ZIMNÍ DÁMSKÁ BURZA OBLEČENÍ
Jistě se ve Vašem šatníku najdou kousky, které u Vás již nenajdou uplatnění a někomu udělají radost.
KINO 16. 12. pondělí, 20:00
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Charismatický José v podání J. Abrháma se vrací po mnoha letech v emigraci se svou mexickou ženou a dcerou
na vánoční svátky zpět do vlasti. A to, co se zdálo býti zapomenuté, znovu ožívá. ČR/2013/romantický/100 min
KURZ
17. 12. úterý, 19:30 a 20:30

SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině. Přijďte se přesvědčit, že se domluvíte.
Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit?

KINO 20. 12. pátek, 19:00
HOBIT - ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
Nenechte si ujít druhý díl filmové trilogie Hobit. USA, N. Zéland/2013/170 min/mládeži přístupný/český dabing
TVOŘIVÉ DÍLNY s Artboxem 21. 12. sobota, 15:00-18:00
ANDĚLSKÉ VÍLY Z OVČÍHO ROUNA, HVĚZDY Z KORÁLKŮ A VÁNOČNÍ OZDOBY
AKCE MĚSÍCE 22. 12. neděle, 15:00 BETLÉMSKÉ SVĚTLO a VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00.
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