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l zvolilo předsedkyní kontrolního
výboru Pavlu Fischerovou a dovolilo

l radní Pavel Jaroš informoval,
že do Zastupitelstva hl. m. Prahy
jde návrh, který má přidělit
Klánovicím 8 milionů korun na
nákup nového hasičského auta.

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

ALI/PIXABAY
MASUM
CORONA:
MARCUS;

Covid-19 info
OČKOVÁNÍ V KLÁNOVICÍCH
Očkování, které jsme zajistili pro občany Klánovic a posléze i pro
sousedy z Újezda nad Lesy, Koloděj a Běchovic, úspěšně dokončujeme.
Druhou dávkou budou naočkováni všichni, kteří u nás dostali
první dávku, noví klienti již přijímáni nebudou. V případě
vyhlášení nutnosti přeočkování na konci roku tu budeme pro vás opět
připraveni. Ještě jednou děkujeme zdravotníkům a pracovníkům úřadu
za pomoc při očkování v Klánovicích.
MUDr. Jiří Bek, místostarosta

Tématem hovoru byly investice
v Klánovicích, výstavba domu
Integrovaného záchranného systému,
studie pro zasakování dešťových vod
na území Klánovic a její uplatnění
v praxi třeba při rekonstrukci
Slavětínské a Šlechtitelské.
MARCUS

l podpořilo převedení správy
veřejného osvětlení v centru
Klánovic na hlavní město Prahu.

l opět debatovalo o změnách
na Přímském náměstí, a to jak
na jižní straně (směnná smlouva
a smlouva o předkupním právu),
tak na severu (chodník, který dnes
stojí na soukromých pozemcích).

STUDIO

l jednomyslně schválilo závěrečný
účet MČ za rok 2020 a schválilo
hospodaření MŠ a ZŠ.

člena JUDr. Davida Duška a člena
finančního výboru Mgr. Michala
Knihu.

STUDIO

l potvrdilo spolek Živá beseda
paní Jany Pexové novým
provozovatelem KC Beseda.
Předchozí nájemce, spolek
Artbufet, spolupráci ukončil.

V červnu k nám přijel na návštěvu
náměstek pražského primátora
pro bezpečnost, investice do
infrastruktury a životní prostředí
Petr Hlubuček. Příjemného
odpoledne se kromě starostky
Zorky Starčevičové zúčastnili
místostarosta Jiří Bek, radní Petr
Soukup a Pavel Jaroš, tajemník Petr
Vilgus a další místní politici.

VILGUS;

Ráda bych na závěr informovala, že
proběhly dvě veřejné debaty, a to ke
zjednodušení dopravního značení
a o opatření k nakládání s vodou.
Po prázdninách budeme projekty
realizovat a bereme na vědomí došlé
připomínky. Škoda pouze, že účast
občanů na besedách není větší.
Přeji všem krásné léto,
vaše starostka Zorka Starčevičová

Zastupitelstvo městské části

PETR HLUBUČEK
V KLÁNOVICÍCH

PETR

Jsme rádi, že se nám podařilo
získat mimořádné účelové dotace
ve výši 25 milionů korun. Jedná
se o úspěch, ze kterého budou mít
radost fotbalisté, hasiči i ti, kdo
užívají ulici V Pátém, ale vlastně
i my všichni z klánovické komunity.

l odhlasovala záštitu MČ pro
Memoriál Rudolfa Utěšila.

FOTO:

Dobrá zpráva ve věci Klánovické
spojky je, že EIA byla vrácena
k přepracování. Je to výsledek naší
péče o zdraví obyvatelstva a zdá se,
že jsme byli konečně vyslyšeni.

l pronajala nový byt nad
Babiččinou Besedou podle
pořadníku zájemců.

l pokračuje v procesu přesunutí
Zásilkovny do dvora obchodu
a umístění zařízení Alzabox.

STRANA:

Ráda bych připomněla den, kdy
nový nájemce KC Beseda zahájí
činnost: je to 10. července. Již
vyvstaly polemiky z nejbližšího okolí
o délce a kvalitě hudební produkce,
a proto prosím všechny zúčastněné
o vzájemný respekt a dobrou vůli.

l zadala projektovou dokumentaci
na trvalkové záhony v Slavětínské.

TATO

ážení a milí spoluobčané,
školní rok, letos hodně specifický, se
přehoupl do samého konce. Dětem,
rodičům a celému pedagogickému
sboru, včetně nově zvolené ředitelky
přeji slunné a pohodové prázdniny.
Ať jsou plné nových a inspirativních
zážitků. A i všem ostatním přeji
neméně příjemnou dovolenou.

Květen a červen 2021
byly bohaté na setkání
se zástupci magistrátu
a našich sousedních
městských částí.

A

V

l schválila opravu chlapeckého WC
ve školní budově Smržovská 1.

STRANY

l schválila nákup nakladače pro
údržbu obce za cca 1 milion korun,
výběr proběhl prostřednictvím
externího soutěžitele.

Jednali jsme
s Prahou
a se sousedy

l v havarijním režimu zadala
opravu basketbalových košů
na hřišti ZŠ na základě výtky
bezpečnostního technika.

TITULNÍ

l odhlasovala prodej vraku
hasičského auta za 750 tisíc korun.

Zprávy z úřadu

FOTO

Slovo starostky

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

NÁVŠTĚVA V HORNÍCH
POČERNICÍCH
Na úřadu městské části Praha
20 – Horní Počernice jednala
klánovická starostka Zorka
Starčevičová se starostou Petrem
Měšťanem a jeho týmem.
Tématem bylo Hornopočernicko

a nekoncepční změny územního
plánu na Placinách. Dále
cyklistické propojení obou
městských částí, Klánovická spojka
a vysokorychlostní železnice,
obnova vodovodů na našich
hranicích nebo problematika
hornopočernických exkláv –
domů, které jsou dopravně i všemi
sítěmi napojené na Klánovice, ale
„papírově“ patří k dvacítce.
JEDNÁNÍ NA
MAGISTRÁTU
Paní starostka Starčevičová také
pracovně navštívila náměstka
pražského primátora pro oblast
dopravy Adama Scheinherra.
Tématy byla revitalizace
přestupního bodu Pražské
integrované dopravy u nádraží,
celková obnova ulice Slavětínská,
obnovy a bezbariérové úpravy
autobusových zastávek, převedení
Šlechtitelské a autobusové točny
V Jehličině na magistrát a celková
obnova této komunikace.

Poté se tajemník Petr Vilgus sešel
s ředitelem odboru dopravy MHMP
Liborem Šímou a pokračovali
v rozpracovaných tématech.
JEDNÁNÍ SE
ŠESTAJOVICEMI
Tajemník úřadu Petr Vilgus
pokračoval v rozhovorech s obcí
Šestajovice o vzájemných vztazích
a o otázce šestajovických exkláv –
míst napojených na Klánovice, ale
v katastru Šestajovic.

Miliony
z magistrátu
pro Klánovice
Po měsících intenzivního
vyjednávání schválilo
pražské zastupitelstvo
tři důležité příspěvky
do rozpočtu Klánovic.
REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ
FK V JEHLIČINĚ

Dotace 15 milionů korun je určena
na rekonstrukci fotbalového
zázemí FK Klánovice V Jehličině
a tyto finance se připojí k dotaci
z loňského roku. Současné vedení
radnice převzalo z minulosti
projekt rekonstrukce, který byl
z hlediska investičních nákladů
zcela nerealistický. V loňském roce
bylo zadáno přepracování projektu
s cílem snížit cenu stavby na
přijatelnou úroveň, která odpovídá
našim finančním možnostem
a potřebám klubu. Pokud vše vyjde,
stavba se letos rozběhne.

REVITALIZACE ALEJE
I OBNOVITELNÉ ZDROJE
400 tisíc korun jsme dostali
na Revitalizaci třešňového
stromořadí ulice V Pátém
a 2 miliony korun na projekt
Zapojení obnovitelných zdrojů
do projektu FK Klánovice včetně
retence vody. (Pokr. na str. 4)

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;
Tel: 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., Ph.D. Petr Vilgus, Tel: 602 607 994, E-mail: tajemnik@praha‑klanovice.cz
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Zprávy z úřadu

pokračování ze strany 3

Lampy jsou
převedeny na
magistrát

Projekt zjednodušení
dopravního značení,
o kterém jsme psali
v minulém Zpravodaji,
prošel 10. června 2021
veřejným projednáním.

O

byvatelé oceňovali snížení
počtu značek o několik set,
přehlednost jednotného systému
zklidněné zóny nebo opatření proti
zbytečnému tranzitu obytnými
oblastmi Klánovic. Součástí
projednání byla i dočasná úprava
autobusového nádraží Klánovice
– sever tak, aby sem mohly
zajíždět nové autobusy s obyvateli
Středočeského kraje a také projekt
tzv. školní ulice u Masarykovy
ZŠ. Podklady a informace jsou
zveřejněny na webu městské
části. V další fázi projektant Ing.
Květoslav Syrový připraví projekt
pro realizaci změn.

U

nás jsou výjimkou ozdobné
atypické sloupy v centru Klánovic,
které byly instalovány v rámci
investičních akcí v letech 2006
a v minulém volebním období.
Provoz, údržba a opravy sloupů
stojí náš úřad statisíce ročně. Na
základě vyjednání s magistrátem
se nám podařilo domluvit, že
dojde k převedení sloupů na
THMP. O sloupy se nově postarají
odborníci a v rozpočtu Klánovic
zůstane více peněz na péči o vzhled
veřejných prostranství.

Klánovice mají
mluvící sirény
Klánovice byly jedním
z mála míst v Praze,
kde chyběly tzv. mluvící
elektronické sirény.
dyž navíc nemáme ani místní
rozhlas, jednalo se o bezpečnostní
riziko. V případě mimořádné
události a ohrožení obyvatelstva
neexistovala rychlá možnost, jak

ČERVENEC – SRPEN 2021

V roce 2020 jsme od
magistrátu dostali
finance na tři projekty
pro cyklodopravu. Nyní
připravujeme realizaci.

N

K

4

Projekty pro
cyklodopravu

a obnovu klánovické části
lesní asfaltky Vojenská, která vede
k útvaru psovodů Městské policie
hlavního města Prahy, jsme získali
10 milionů korun.
Letos na jaře jsme nechali připravit
dokumentaci na její opravu, kde
bylo třeba skloubit řadu požadavků
a zájmů: hasičů, policie, lesních
správců a dalších.

je zřejmé, že stromům velice prospěl
a prodloužil jejich život. Je ještě
třeba pomoci kořenovým systémům.

Po peripetiích s otevřením
KC Beseda, o kterých
jsme psali v předchozích
Zpravodajích, můžeme
přivítat nového nájemce.

K

ulturní centrum převzal tým
paní Jany Pexové
s projektem Živá
beseda. Nový tým se
představuje v tomto
čísle Zpravodaje.
Otevření KC bude
s mimořádným hostem – Danem
Bártou. Přijďte 10. července!

S

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

JUBILANTI
ČERVENEC 2021

KC Beseda ožívá

např. vyhlásit evakuaci. V průběhu
letošního června byly konečně
nainstalovány dvě sirény – na
budovu manažerského institutu
COOP na rohu Slavětínské
a Aranžérské a na Bazar na
křižovatce Slavětínská a Ke Znaku.
Děkujeme členům jednotky SDH
Klánovice a panu Pavlu Jarošovi za
zapůjčení plošiny a za pomoc při
instalaci zařízení na střechy.
Po instalaci sirén nás nyní čeká
pravidelné prověřování jejich funkce
vždy 1. středu v měsíci, v poledne.

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

Změny
dopravního
značení jsou
projednány

Téměř všechny sloupy
veřejného osvětlení
v Praze vlastní hlavní
město a spravuje je
společnost Technologie
hl. m. Prahy (THMP).

FOTO: STUDIO MARCUS; PETR VILGUS

Jeden z projektů pomůže zlepšit
vzhled městské části, druhý pomůže
snížit provozní náklady areálu FK.

Nyní probíhá výběrové řízení, obnova
Vojenské by se měla uskutečnit v létě
letošního roku. Letos také připravíme
projektovou dokumentaci pro další
dvě cyklotrasy.

Jubilanti

Ludmila Lenková
Vendulka Pošustová

Dešťovka je
projednána
17. června 2021 byla
veřejnosti představena  
návrhová část Studie
opatření pro zadržování
a využití vody z dešťových
srážek na území Klánovic.

N

ávrh obsahuje například
umístění akumulačních nádrží pro
dešťové vody, úpravy v uličních
prostorách, úpravy objektů
ve správě MČ či doporučení
v širších souvislostech plánovaných
investic na území MČ. Vše najdete
na webu MČ. Podrobněji příště.

Petr Karas
Jiří Starý
Alena Karlinová
Boris Procházka
Jarmila Skořepová
Karel Chorouš
Vladimír Štuller
Anna Kadeřábková
JUBILANTI
SRPEN 2021
Jiřina Hejtmánková
Jaroslava Hanáková
Marie Haklová
Zdeňka Vonšovská
Edeltraud Šuhajdová
František Hokr
Petr Lindr

Ošetřené aleje
prospívají

Nová ředitelka
základní školy

Jana Toužilová
Jarmila Hrdlicová
Jarmila Vokounová
Zuzana Bachová

Lipová stromořadí,
ošetřená v prosinci 2019,
krásně obrůstají!

S

tromy prošly radikálním
odborným řezem v korunách, byly
odstraněny výmladky a koruny byly
odlehčeny, podrobně v KZ 3/2020.
Způsob ošetření, který musel být
proveden, protože v minulosti
byly lípy seřezávány tzv. na hlavu,
mnohé zaskočil svou razancí. Nyní

Stala se jí paní Mgr.
Štěpánka Rajová, Ph.D.

G

ratulujeme a paní ředitelku rádi
představíme v dalším Zpravodaji.
Připravili Zita Kazdová a Petr
Vilgus, tajemník úřadu
ČERVENEC – SRPEN 2021
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Poděkování

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Komise pro životní prostředí

Co si můžete užít na Klánovickém trhu?

Klánovice nejsou záchod!

FOTOREPORTÁŽ KLÁNOVICKÉHO ZPRAVODAJE
Klánovické tržiště se podařilo obnovit a na návštěvníky čeká skvělá atmosféra.
Maso, zelenina, květiny, bylinky, dřevěné výrobky... A hraje kapela! Vítejte.

Někteří obyvatelé a návštěvníci Klánovic považují
naše ulice za záchod pro pejsky a náš les za záchod
pro lidi. Co je výsledkem?

MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A POTRAVINÁŘSKÉHO
OLEJE
SOBOTA 10. 7. 2021
10:40–11:00
l Votavova ul. (u nákupního
střediska)
11:10–11:30
l Krovova ul. (u rest. Katalpa)
11:40–12:00
l Šlechtitelská x Libčanská ul.

OTVÍRACÍ DOBA
DEPONIE 2021:
6. březen – 31. říjen

PONDĚLÍ
STŘEDA
PÁTEK
SOBOTA

15:00
15:00
15:00
9:00

–
–
–
–

18:00
18:00
18:00
12:00

O státních svátcích je zavřeno.
Svoz odpadu VOK a BioVOK ve
II. pololetí 2021 najdete na webu
MČ a v příštím Zpravodaji.
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POKAKANÉ ULICE
Procházení mnohých ulic provází intenzívní čichové a vizuální vjemy,
které s „dobrou čtvrtí“, za kterou jsou Klánovice považovány, nemají pranic
společného. A ze sekání zelených pásů v klánovických ulicích se stal víceboj
s metáním psích výkalů do všech stran. Své o tom vědí jak členové pracovní
čety MČ, tak majitelé přilehlých pozemků, kteří jsou zvyklí starat se o trávník
a chodník před svým domem.
POKAKANÝ LES
A návštěva našeho lesa, zejména
u frekventovaných cest a hřišť? Připomíná
výlet na latrínu. To již nejsou psí kopečky,
ale nefalšované „podpapíráky“, lidské výkaly,
opatřené papírem či nezničitelným vlhčeným
ubrouskem, kam se oko podívá a noha šlápne.
NAŠE DOPORUČENÍ
Členové komise se nad tímto stavem a úrovní
pachatelů výkalové tyranie pozastavují.
Považují totiž za normální, aby pejskaři po
svém pejskovi uklidili. Považují také za normální, že se návštěvníci lesa před
vycházkou vyprázdní doma na záchodě a totéž že platí i pro děti. A je jim
poněkud trapné tento civilizovaný zvyk svým spoluobčanům připomínat.

Při mimořádné situaci by mělo být samozřejmostí výkaly a použité
papírové kapesníky zahrabat. Vlhčené ubrousky nepoužívejte nikdy,
rozkládají se desítky let, pokud se vůbec kdy rozloží.
KOŠE V ULICÍCH
V Klánovicích je 67 odpadkových košů a pět dalších bude nově umístěno.
Úřad ke každému doplňuje sáčky na psí exkrementy. Sáčky mizí, aniž by
výkalů z ulic ubylo. Je to snad všechno málo a páníčkové nezvládnou mít
zásobní igeliťák v kapse a poponést pytlík s hovínkem ke koši? Pokud by
snad bylo obtížné naplánovat si cestu k nejbližšímu koši přímo v terénu,
komise uvažuje o zpracování mapy s vyznačením, kde koše jsou.
ZÁVĚREM
Pro návštěvníky lesa, kteří se do něj chodí vykakat, žádnou pomůcku
nemáme. Zkrátka – nedělejte to! Pevně doufáme, že nebudeme muset
iniciovat další cedule, na nichž by byl přeškrtnutý výkal, aby to bylo
srozumitelné skutečně každému. Stejně tak doufáme, že dobré mravy
a vychování v roce 2021 v Klánovicích zvítězí nad středověkým zvykem
netečně se brodit všudypřítomným odpadem a zápachem. Je to na každém
z nás. Držme si palce.		
Zdeňka Bubeníková a Zita Kazdová

Nahoře a vpravo: sháníte bylinky nebo květiny?
Najdete zde široký výběr a to nejen u vchodu.
Potřebujete nabrousit nože? Přineste si je. Na
odborníka při broušení je radost pohledět.

Dole: můžete si vybírat z mnoha
druhů řemeslného piva.

Dole: k dobré náladě přispívá úžasně hrající
kapela a děti mohou navštívit tvůrčí koutek.

Nahoře: nabídka naturálního
vína a různých pochutinek.
Dole: velké paličky
česneku a sedlčanské jahody.
FOTO: STUDIO MARCUS

Odpady aktuálně

Nový Klánovický trh:
jen vejít.

F OTO Z K L Á N O V I C : S T U D I O M A R C U S ; N E B E Z P E Č N Ý O D PA D : A RT H U R Z I M / P I X A B AY

Ve spolupráci s rodinou
Gottsteinových se podařilo
opravit nejhorší výtluky na
lesních cestách v okolí Nových
Dvorů. Městská část zajistila
a uhradila materiál, Gottsteinovi
zajistili a zaplatili techniku
a vlastními silami provedli
zához. Velice jim děkujeme za
pomoc a spolupráci.
Rada a Úřad MČ Praha‑Klánovice

Nahoře: široká a velmi lákavá nabídka jedné
z pekáren. Paní pekařka je velmi příjemná
a ochotná, ostatně jako jsou tu všichni.

Nahoře: spousta kvalitních výrobků ze
dřeva... to vše a mnoho dalšího, společně
s přátelskou atmosférou, zažijete každou
sobotu dopoledne – zase od září. Těšte se!

ČERVENEC – SRPEN 2021
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V E Ř E J N Ý P R O S TO R

VELETRH

POŘÁDÁ SETKÁNÍ A JÍZDU HISTORICKÝCH VOZIDEL

2. září 2021
15-18 hod.

u sportovní haly
ZŠ Masarykova
Doprovodný program,
domácí občerstvení,
vstup volný.

DNE 17.ČERVENCE 2021 V 9:00

.

Klánovický
trh
Milí sousedé,
děkujeme vám za přízeň, kterou jste projevili trhu svou
návštěvou! Jsme rádi, že jsme se s vámi mohli zase potkávat.
Snědlo se spousta kvalitního jídla a pití, panovala skvělá
atmosféra, fermentovalo se, hrála hudba i hry a prodávala dobrá
zelenina i ovoce. Jsme vděční všem, kdo jste nám psali nebo přišli
říct, že trhu fandíte. Dodalo nám to energii do další práce.
Po dobu prázdnin bude mít trh přestávku. Předpokládáme
totiž, že většina z vás využije dlouho odepřenou možnost
opět cestovat. Zpět budeme před začátkem školního roku.
Nashledanou!

ČERVENEC – SRPEN 2021

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

a volnočasových aktivit pro děti i dospělé
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Listujeme starými novinami. Co se psalo
v Klánovických novinách uprostřed roku 1991?

KROUŽKŮ

III.ROČNÍK

tým Klánovického trhu

Klánovice před 30 lety

11. klánovický

SPOLEČENSKÝ KLUB

Nepořádek v lese, voda
pro koupaliště, Golf Club
a potraviny Bazar

Ve čtvrtém čísle se redaktorka
paní Jaroslava Housková zabývala
nepořádkem v lese na Počernicku
a vyslovila přitom domněnku, že
jeho původci mohou být majitelé
tamních chat, kteří vesměs na rozdíl
od „starousedlíků“ rostlinný odpad
na svých pozemcích nekompostují.
Dnes mohou „staro“ i „novo“
usedlíci využívat zelené popelnice,
navíc mnozí chataři se během času
v Klánovicích usídlili natrvalo.
Dostatek vody pro místní koupaliště
by na letní sezonu měly zajistit nově
vybudované artézské vrty v lese.
8. 3. 1991 byl golfový areál (to, co
z něj po čtyřiceti letech hospodaření
státních organizací zbylo) předán
původnímu majiteli, Golf Clubu
Praha. Následně byla zahájena
jednání o umístění nově
budované čističky odpadních
vod do blízkosti areálu.
Prodejna potravin Bazar,
která sídlila v nemovitosti ve
vlastnictví Klánovic, byla na čtyři
roky pronajata panu V. Mocovi.

Restituce Olympu,
konkurs na Drobné
provozovny a koncert
Musica a tre

V pátém čísle jsme přinesli
rozhovor s restituentkou
restaurace Olymp, paní Marii
Vendrovou. Vzpomínala,
jak tu její rodiče před válkou
provozovali restauraci a hotel,
pozastavila se nad tím,
v jakém stavu jí byl objekt
vrácen, a představila vizi
obnovy obou zařízení. Od
té doby provozovalo Olymp

několik nájemců, žádný z nich ale
ubytovací služby neobnovil.
Ve stejném čísle vyhlásila radnice
konkurs na pronájem Drobných
provozoven, které jsme dříve znali
pod názvem Komunální služby
nebo jen „Komunál“ a které sídlily
ve dvoře místního úřadu.
Klánovický patriot, violoncellista
pan Karel Huth, uspořádal se svým
souborem Musica a tre u příležitosti
Dne matek v klánovickém
kostelíčku koncert vážné hudby.
Přítomné maminky byly na závěr
obdarovány kytičkou.

Družstvo Včela, počet
interrupcí a speleologové
na Novém Zélandu

V šestém čísle informoval člen
zastupitelstva pan František Pech
o ukončení členství mnoha místních

„Devadesátky“ v golfové klubovně.

občanů ve spotřebním družstvu
Včela a o problémech, spojených
s jeho zařizováním. MUDr. Jaroslav
Brabenec se zamýšlel nad tím, proč
bylo Československo v té době
druhé v Evropě (hned za Sovětským
svazem) v počtu interrupcí
v poměru k počtu obyvatel.
RNDr. Jiří Tomášek uspořádal
v Besedě přednášku o výpravě
českých speleologů na Nový
Zéland, jejímž byl účastníkem.

Mladý muž
a klánovická škola

V souvislosti s aktuálním
děním vybočím z chronologie
zde přinášených informací
a připomenu, že na titulní
straně KN 5/1994 jsme
v článku Mladý muž
a klánovická škola představili
pana dr. Michala Černého,
který právě končil první rok ve
funkci ředitele místní základní
školy. V rozhovoru uvedl, že
ho v Klánovicích zarazil rozpor
mezi dobrou úrovní zdejších
pedagogů a atmosférou
nezájmu a rozkladu, která tu
tehdy panovala, že to cítil jako
výzvu pokusit se stav zlepšit.
S odstupem mnoha let, poté,
co klánovickou školou prošly
i moje vlastní děti, bych chtěl
vyjádřit přesvědčení, že se
panu řediteli Černému tady
podařil veliký kus práce, za
který se sluší poděkovat.
Z Klánovických novin 4, 5
a 6/1991 vybral Tomáš Ruda

ČERVENEC – SRPEN 2021
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Odpoledne s hasiči 2020. Letos se
bude konat 11. září.

ZAČÁTEK LÉTA U HASIČŮ
Po skončení pandemie jsme
obnovili pravidelné sobotní schůzky,
při kterých se věnujeme údržbě
techniky a budovy, kontrole
hydrantové sítě a průjezdnosti
lesních cest. Nezapomínáme ani
na výcvik a školení.
l Dne 22. 5. se část jednotky
zúčastnila prověřovacího
taktického cvičení společně s HZS
Praha a okolními dobrovolnými
jednotkami v Miškovicích. Námětem
byl požár budovy s evakuací osob
a předlékařská první pomoc.
l Dne 6. 6. ve 21:25 byla
jednotka vyslána na požár
porostu. Prvotní informace byla,
že místo požáru je v Újezdě nad
Lesy. Po upřesnění se jednalo o les
v prodloužení ulice Axmanovy.
Na místo kromě naší jednotky
vyjela jednotka z Újezda nad Lesy
a HS Satalice. Požár cca 3 m3
byl likvidován vodou z cisterny
a ve 22:42 se jednotka vrátila na
základnu.
l Hned 7. 6. v 17:49
byla jednotka
vyslána opět na
požár lesního porostu, tentokrát
do prodloužení ulice Habrovské.
Jednotka vyjela s oběma cisternami.
Nedaleko Štamberka jednotka
zjistila požár mladých borovic
o ploše cca 50x50 m. Bylo
nasazeno pět vodních proudů a byly
povolány posily, hlavně cisterny. Na
místo postupně zamířily jednotky
z Újezda nad Lesy, Koloděj,
Běchovic a Dolních Měcholup,
dále hasiči správy železnic a HZS
Satalice. Na místo byl povolán
vyšetřovatel HZS a Policie ČR. I zde
je nutno poděkovat za včasné
nahlášení požáru. Na místo zásahu
se ještě jednotka vrátila ve 22:02
na provedení dohlídky a zásah byl
ukončen v 23:15.
Pavel Jaroš, velitel JSDH
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Covid nám změnil život
Omezení shromažďování osob znemožnilo většinu
běžných činností SDH. Výbor SDH byl donucen místo
klasických schůzí jednat a hlasovat přes email.

N

emohli jsme v plánovaném
termínu uskutečnit valnou
hromadu SDH ani oblíbenou
taneční zábavu.

MLADÍ HASIČI ONLINE
I kroužek mladých hasičů přešel
k práci s dětmi na dálku. Tuto
práci odstartovala v lednu akce
Sněhulák. Děti dostaly za úkol
vytvořit hasičského sněhuláka
a starosta sboru šel samozřejmě
příkladem jako první. V únoru
vedoucí kroužku předvedli vzornou
spolupráci a jednou týdně začali
dětem posílat různé aplikace a videa
s hasičskou tématikou.
VENKOVNÍ HRY
S ÚKOLY PRO DĚTI
Obě trasy her vedly převážně lesem,
cestou děti plnily úkoly, které se
v kroužku naučily a každý správný
hasič by je měl znát. Na druhé
trase se děti dozvěděly i něco
o historii Klánovic. Veliký dík patří
restauraci Babiččina Beseda, která
nám pomohla připravit pro Soptíky
malé překvapení.

Jelikož jsme využili
internetového úložiště, jsou
obě hry stále funkční –
pokud by měl někdo chuť
a zájem si trasy projít, rádi
zašleme propozice mailem – napište
si o ně na: soptici.klanovice@
seznam.cz.

DŮLEŽITÁ ČÍSLA NA HASIČE: Velitel JSDH Bc. Pavel Jaroš: 607 551 670; Zástupce
velitele JSDH Michal Raiser: 723 693 816; Strojník Lukáš Tvrdý: 605 143 233; Starosta
SDH a strojník JSDH Martin Žebro: 603 215 229; Případně tísňová linka 150 či 112

Chvála pravidel

M

ilí čtenáři,
pamatujete se na kovidovou dobu?
Co bylo v celé té tragédii snad
nejvíc frustrující? Neustálé měnění
pravidel, jejich zpochybňování
a totální nepředvídatelnost.
A výsledek? Chaos, naštvání, více
než třicet tisíc mrtvých...
O dodržování pravidel mě čas od
času školí zastupitelé. Jeden pan
zastupitel mi dává sám sebe za
příklad, protože – jak mi kladl na
srdce – rád pravidla dodržuje a to
samé očekává od ostatních. Prima,
v tom se shodneme.
Ale hopla! Ten samý zastupitel
najednou žádá o změnu uzávěrky

pro Hydepark, protože zrovna teď se
to hodí jinak. Když mu nevyhovím,
svoji nevůli vykřičí do světa.
Jiný pan zastupitel není spokojený
s nepsanou dohodou mezi
redakcí a radou městské části
o zveřejňování elektronické verze
Zpravodaje. Normálním mailem
s oslovením a zdvořilostním
zakončením mne požádá
o vysvětlení. Jakmile mu po pravdě
a stejnou formou odpovím, rázem
přeskočí do role facebookového
„hejtra“ (tj. nenávistníka) a na
konto mé odpovědi rozjede sérii
vysmívání a manipulace.
Co s tím? Inu, vrátit se ke psaným
i nepsaným pravidlům. K jejich
uvážlivému vytváření a dodržování.

Zastupitelé by měli jít příkladem
a Klánovický zpravodaj také.
Svou část této společenské dohody
plním nejlíp, jak svedu. Mnohé tím
štvu a podsouvají mi nejrůznější
špinavé triky a nečestné motivace.
Bezděky tak odhalují své modely
chování a praktiky, které jim samým
jsou pravděpodobně vlastní.
Milí čtenáři, užijte
si prima prázdniny
a dovolené
a na pravidla si
vzpomeňte třeba při
koupání, při sbírání
hub nebo při jízdě autem. Mohou
vám zachránit život.
Zita Kazdová,
Klánovický zpravodaj

OTVÍRÁME
BESEDU

OBNOVENÍ SCHŮZEK
18. května se konala první úterní
schůzka Soptíků. Díky přízni počasí
se pravidelné schůzky, které se nyní
konají venku, podařilo obnovit.
Naši Soptíci se pustili do práce
v kroužku jako opravdoví draci.
CO PLÁNUJEME
V současné době SDH plánuje
valnou hromadu v náhradním
termínu. Také se plánuje účast
našich malých hasičů na hasičských
soutěžích a připravujeme již
17. ročník zábavného odpoledne
s hasiči, které se letos bude konat
v sobotu 11. září.
Na závěr všem děkuji za spolupráci
a podporu.
Martin Žebro, starosta sboru

Glosa šéfredaktorky

BESEDA kulturní centrum kavárna kino

FOTO: JSDH A SDH

Zásahy hasičů

V E Ř E J N Ý P R O S TO R
F O T O : S T U D I O M A R C U S ; M U C H O M Ů R K A : Z I TA K A Z D O V Á

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

10/ 7 2021
Dan Bárta, 17 h
Zahradní slavnost!

aktuální informace na www.kcbeseda.eu
ČERVENEC – SRPEN 2021
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V E Ř E J N Ý P R O S TO R
Momentka z průvodu
na Karlově mostě.

Co se děje na síti

HUDBA HRADNÍ STRÁŽE A PČR

Mezi nejvýznamnější
koncertní aktivity
orchestru patří hostování
na Mezinárodním
hudebním festivalu
Pražské jaro, Americké
jaro a účinkování v rámci
svatováclavských oslav.
Hudba Hradní stráže
a Policie České republiky
dosud hostovala
v šestnácti státech Evropy,
Mongolsku, Japonsku a USA.

Příznivci místních
gurmánských lákadel
si museli všimnout atraktivní
komunikace, kterou předvádí
populární bistro u kolejí:
stránka Nádražní Klánovice
je příkladem, jak se to má
dělat. V souvislosti s děním
na železničním nástupišti se
sluší zmínit, že k zákazníkům
promlouvá i Žabka Klánovice.
Zmíněnou ospalost potvrzoval
klid a mír na jindy ohnivém
Klánovickém politickém kolbišti.
Čas nových bojů nejspíš nastane
až před říjnovými volbami. Ani
skupina Vivat Klánovice nenabídla
silné téma. V tříšti každodenních
banalit se například prostřídala
zaběhlá želva se ztracenými klíči
nebo porouchaným připojením
k internetu.
Na radniční stránce nezabrala
ani zpráva o veřejné debatě ke
změnám dopravního značení.
Jindy aktivní diskutéři si dopřáli
zasloužený relax. Informační
kanál MČ nadšeně zval na projekce
Kinematografu bratří Čadíků.
V Klánovicích svítilo slunce.
Jiří Karban
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Chystá se benefiční
koncert v Klánovicích
Hubda hradní stráže a Policie České republiky přijede
do Klánovic v úterý 21. září 2021. Co se bude dít?

H

udebníci vystoupí na třetím
benefičním koncertě, věnovaném
památce české malířky a ilustrátorky
Hedviky Vilgusové. Výtěžek
koncertu bude věnován na projekt
Sochání pro Hedviku, konkrétně
na sochu režiséra a herce Ladislava
Smoljaka a na sochu předního
českého typografa Milana Kopřivy.
Slavnostní večer v takovém lesku
zažily Klánovice naposledy „před
covidem“, v roce 2019. Proto jsme se
manažera orchestru, pana majora
Mgr. Pavla Pelána, na letošní
koncert vyptali podrobněji.
KZ: Představíte nám orchestr
s vojensky řízným názvem –
Hudba hradní stráže a Policie ČR?
PP: Hudba Hradní stráže a Policie
České republiky je velký dechový
orchestr, který již více jak 75 let
reprezentuje českou hudební
kulturu, a to nejen doma, ale
i v zahraničí. Svým vznikem
v roce 1945 navázal na bohatou
tradici vojenských, policejních
i četnických hudeb z období první

československé republiky.
Mezi prvořadé povinnosti
Hudby Hradní stráže a Policie
České republiky patří zajištění
hudebního doprovodu při všech
státních ceremoniích na Pražském
hradě, především státních návštěv
a nástupních audiencí velvyslanců.
Orchestr je také významným
kulturním reprezentantem Policie
České republiky a zároveň plní
veškeré služební úkoly vyplývající
z tohoto postavení.
V rámci tohoto tělesa působí
také menší soubory – dechové
trio Domino, Pražský žesťový
septet, Žesťový kvintet, Dechový
oktet, Big Band, skupina
Largo, skupina Richard a malý
dechový orchestr Formanka.
Jejich zaměření i repertoár
vhodně doplňuje široký záběr
působnosti orchestru. Kromě
svých povinností se orchestr po
celou dobu své existence věnuje
také koncertní a nahrávací
činnosti. Na jeho kontě je více
než dvacet profilových CD.

F O T O : P Ř E Z V AT O Z FA C E B O O K U H H S A P Č R

Chvílemi se zablesklo v debatách
reflektujících dění na sobotních
tržnicích, ale nic velkého
nakonec rozpoutáno nebylo.
I tak v polovině června platilo,
že je dobré sledovat informační
stránky Klánovický
trh a pro porovnání
Český farmářský trh.

F O T O : P Ř E Z V AT O Z FA C E B O O K U H H S A P Č R ; S TA R O S TA H A N Z A L : T O M Á Š H R A D E C K Ý ; 21 S R P E N 1969: P O L I E J N Í M U Z E U M Č R

Obsah facebookových
skupin věnovaných zdejšímu
životu v uplynulých týdnech
nenasvědčoval, že bychom
v naší městské části měli
vážný problém.

KZ: V jakém počtu a v jakém
obsazení přijedete do Klánovic?
PP: Orchestr bude koncertovat
v Klánovicích již potřetí a opět
se představí v plném počtu, to
znamená, že na pódiu bude více než
padesátka hudebníků.
KZ: Cestování a přesuny tolika
hudebníků a nástrojů musí být
složité a napínavé. Máte pro
cestování orchestru zavedený
nějaký systém?
PP: Cestování tak velkého orchestru
je vždy náročná logistická akce.
Většinou se přeprava na vystoupení
uskutečňuje dvěma autobusy, ale
výjimkou není i letecké přeprava.
Samozřejmostí je pochopitelně
samostatná přeprava hudebních
nástrojů nebo zvukové aparatury,
kterou mají na starosti naši dva
technici a zvukový mistr. Rukama
jim před vystoupením i po něm
projdou doslova metráky veškerého
materiálu souvisejícího s koncertem.

KZ: Na jaký hudební
program se můžeme
v Klánovicích těšit?
PP: Program bude,
doufám, stejně atraktivní
pro posluchače, jako
tomu bylo i v předešlých
koncertech. Prozradím,
že s Hudbou Hradní
stráže a Policie ČR
vystoupí její kmenoví
sólisté, jimiž jsou mj.
Gabriela Urbánková a Tomáš Savka.
Celým koncertem vás provede
Miroslava Časarová.
Dovolte mi proto pozvat všechny
příznivce dobré muziky na tento
již III. benefiční koncert. Tentokrát
to nebude jen o hudbě, ale mohu
prozradit, že během večera se mohou
posluchači těšit také na zajímavé
a známé osobnosti. Dovolím si pouze
prozradit, že si při tomto koncertu
připomeneme nedožité devadesátiny
pana Ladislava Smoljaka.
Čtenářům Klánovického zpravodaje
přeji hezké a slunečné léto.
KZ: Těšme se na koncert. Ovšem
pandemie, která na více než
rok ochromila veškerý kulturní
a společenský život, nás naučila,
že nic nemusí být takové, jaké
plánujeme. Proto se k pozvánce
vrátíme ještě po prázdninách
a upřesníme podrobnosti.
Za rozhovor a milé pozvání
děkuje Zita Kazdová.

Vzpomínáme
STAROSTA
HANZAL BY
OSLAVIL 85 LET
V druhý červencový
státní svátek by se nejúspěšnější
novodobý klánovický starosta
Oldřich Hanzal dožil 85 let.
Vrstevník Václava Havla nebo
Zdeňka Svěráka přistupoval
ke starostenství s typickou
prvorepublikovou vnitřní poctivostí
a obdivuhodným nasazením.
K rozhodování věcí, řešení
nahromaděných problémů,
poradám se spolupracovníky
i kontaktu s občany využíval
doslova každé volné minuty.
Jako bývalý vrcholový
sportovec hrál důsledně podle
demokratických pravidel, šlo mu
o výkon a výsledek. Klánovice
posunul o pořádný kus vpřed, do
čela pomyslného pelotonu okolních
obcí a městských částí. Byla
radost s ním spolupracovat.
Velice oblíbený starosta doběhl
svůj úctyhodný maratonský běh
chvíli po otevření nové sportovní
haly. Nese jeho jméno. Časem by
snad mohla přibýt pamětní deska.
Oldřich Hanzal zůstává vzorem
pro své nástupce, jím nastavenou
laťku překonat však nebude lehké.
David Dušek

Nezapomínáme
21. SRPEN
Při vzpomínce na 21.
srpen 1968, kdy kola
tanků Sovětského svazu a zemí
Varšavské smlouvy rozjezdila sen
o „socialismu s lidskou tváří“,
připomeňme si i 21. srpen 1969.
Rok stačil na to, aby se občanské
naděje a odhodlání proměnily
v bezmoc, rezignaci a posílení moci
komunistů a područenství SSSR.
Tuhle lekci nesmíme zapomenout.
Zita Kazdová

Pohled na část dechové sekce orchestru.
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Kácení jako mravní otázka

Podle zákona č.114/1992 Sb. rsp.
vyhlášky č.189/2013 Sb. musíte mít
ke kácení stromu závažné důvody,
které jsou dané ze zákona. Jinak
strom nepokácíte. V Klánovicích
jde samozřejmě především
o otázku mravní. Samozřejmě nelze
kácení šmahem odsuzovat, ale je
nutné zajistit jeho kvalifikované
posouzení. Dobře promyšlené
kácení může napomáhat
korunovému zápoji a stabilizaci
bezpečných dlouhověkých stromů.
Ovšem například plošným
vykácením svého pozemku
v Klánovicích snižujete jeho
hodnotu nejen sobě, ale i ostatním
v lokalitě. Sázením a udržováním
vzrostlých stromů naopak
zvyšujete hodnotu sobě i celé obci.
Výkřiky typu „na svém pozemku si
můžu dělat, co chci“ patří těm, kdo
rádi prodělávají a hazardují se svým
majetkem. Vědomí celku je daleko
složitější výzva.

Stromy, zlato Klánovic – díl IV.
KLÁNOVICE A JEJICH BOHATSTVÍ POHLEDEM ONDŘEJE FOUSE

Závěrečný díl věnujeme ochraně stromů a kráse zahrad, v nichž se setkávají
alespoň tři generace dřevin. Važme si našich stromů, ony dělají Klánovice.

Zdaleka nejhorší, co jsem
v Klánovicích viděl, je chování
ke stromům na stavbách. Výkopy
bezprostředně u kmene, pojezdy
kořenového talíře, poškození
kmenů, zhutnění, skladování
materiálu a kontaminace stavebními
materiály cementové povahy
v prokořenitelném prostoru. To
všechno jsou faktory dlouhodobě
neslučitelné s přežitím stromu,
14
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Plošným vykácením
svého pozemku
v Klánovicích snižujete
jeho hodnotu nejen
sobě, ale i ostatním
v lokalitě.

úmysl nesporný. Statická stabilita
stromu projde tahovou zkouškou,
která je velmi účinným nástrojem
a důkazem ve správním řízení,
případně u soudu.

Zavrženíhodné
poškozování stromů

Tři generace na zahradě

Co se týče úmyslného poškozování
dřevin prostřednictvím navrtávání
nebo zalévání tím či oním, tyto
praktiky jsou obecně zavrženíhodné
a obvykle snadno průkazné
prostřednictvím znaleckého
posudku, včetně rozboru dřeva
a míry poškození jednotlivých tkání.
S ohledem na ztrátu hodnoty vlastní
nemovitosti jde pak o jednání
mimořádně krátkozraké. Vhodnější
je pozemek prodat někomu, kdo
má stromy rád, a pořídit si výhodně
výheň kdesi na poli.

Důležitost růstu v zápoji

Za zmínku ještě stojí ztráta porostní
stability, kdy lesní charakter
pozemku funguje v korunovém
zápoji a při kácení významné části
porostu a proředěním v krátkém
časovém úseku dojde k destabilizaci
kmenoviny i kořenového prostoru. To
může vyústit opět v nekontrolované
zlomy a vývraty. Takže opět:
soustavná péče a postupné kroky.

F OTO: S TU D I O M AR C U S; P Ř EV Z ATO Z FA C EB OO KU C H VAL S KÝ Z ÁM EK; M A R EK H RD L IC

Ochrana stromů
je povinností stavebníka

které způsobují fatální poškození.
Stojí za ním i různé skryté vady
způsobující později nekontrolované
pády stromů a škody na majetku.
Tímto jednáním mohou být
poškozeni sami majitelé, sousedé
a také kolemjdoucí. Na prvním
místě jde ovšem o společenskou
škodu, která byla způsobena ať už
úmyslně, nebo nedbalostí. Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch
je povinností stavebníka a určuje ji
ČSN 83 9061. Věřím, že na prvním
místě je často neznalost, jindy
ignorance. Ať tak, či tak, jejím
nedodržením se stavebík vystavuje
možnému postihu a je třeba v této
věci kontaktovat Českou inspekci
životního prostředí. Zejména
v případě, že odbor životního
prostředí nepovolil kácení a strom
bude při stavbě poškozen například
v oblasti kořenového talíře, je

FOTO: ST UD I O MA R C US

M

yslím, že slovo „kácet“ zde
bude ještě mnohokráte skloňováno.
Užili jste si ho s golfem, na alejích
i v zahradách. Můžeme udělat ovšem
mnohé, abychom káceli pouze
s rozumem a tam, kde je to na místě.
V minulých dílech jsme mluvili
o konceptu zahradního města,
o stromu, který funguje jako
klimatizace, o ceně a hodnotách
stromů a lesa. Zjistili jsme,
že borovice a dub jsou podpisem
Klánovic, ale že v zahradách jsou
krásné i buky, ovocné stromy
a konifery. Objevili jsme silný
americký vliv v klánovických
zahradách a zamysleli se nad
cedry, lipami, platany a exotickými
konifery. Dnes náš seriál
zakončujeme čtvrtým dílem.

Kácet se prostě občas musí. Dobrý
hospodář má na zahradě tři generace.
Staré stromy po dědovi v korunovém
zápoji, stromy středního patra sázené
jeho otcem, které dorůstají korunové
úrovně, a mladé ujmuté stromy, které
sázel on. Pokud z dvaceti stromů
děda za svůj život bude nucen kácet
tři a šest jich vysadí a ujme, všechno
je v pořádku.

V Klánovicích roste do krásy tisíce
mladých stromů mnoha druhů.
Všechny jsou základem střídání
generací a povahou „lesa“, který si
obec dala do svého znaku.

Stromy, to jsou Klánovice

Klánovice jsou les a jsou lesem
obklopeny. Nejspíš to tak i zůstane,
protože pokud ne, pak nebudou
tím, čím jsou. Každý, kdo se sem
přistěhuje a chce stavět, by tak
nejspíš měl dostat příručku
„Stromy, to jsou Klánovice“, aby měl
alespoň příležitost pochopit, s čím
zachází a s čím schází. Můžeme
mávat zákony a snažit se vymáhat
kdeco, pokud ovšem nebude
dobrým mravem, že kdo kácí, sází,
nezmůžeme mnoho. Několik alejí
lip, třešní a jeřabin na obecních
ulicích les nikdy neudělá. Obec
jsou především lidé, kteří v ní bydlí.
V Klánovicích to platí dvojnásob.
Ing. Ondřej Fous
Autor je zahradník. Pracoval
a pracuje na četných krajinářských
řešeních zahrad a parků, mimo
jiné je spoluautorem revitalizace
Čelakovského sadů a okolí Národního
muzea 2018, která je jednou z prvních
vlaštovek použití principů modrozelené
infrastruktury v Praze.
Ing. Fous je součástí týmu odborníků
aktuálně zpracovávané Studie
opatření pro zadržování a využití vody
z dešťových srážek na území MČ
Praha-Klánovice firmou TIMAO, s.r.o.

Dobrý hospodář má na zahradě tři generace
stromů. Staré stromy po dědovi, stromy sázené
jeho otcem, a mladé ujmuté stromy, které sázel on.

Oznámení
Dne 18. 6. neznámý
vandal zničil dřevěný
poutač Ovoce a zeleniny
U kaluže. Trestný čin je
oznámen Policii ČR.
Za pomoc při dopadení
pachatele nabízím
odměnu 5000 Kč.
Marek Hrdlic,
majitel

Redakční tip
LÉTO NA CHVALECH
Chvalský zámek u sousedů
v Horních Počernicích se stal
členem Asociace nestátních
otevřených památek. Zapojil se
do motivačního programu pro
návštěvníky s názvem „Třetí za
polovic, sedmá zdarma“.
Každá návštěva na památce
zařazené do programu znamená
jedno razítko. Při návštěvě třetí
památky je 50% sleva na vstupné
a po získání šesti razítek je vstup
do sedmé památky zdarma.
Tento program platí od 1. 6. do
31. 10. 2021 a na závěr sezóny
se uskuteční slosování o ceny,
kterého se může zúčastnit každý,
kdo nasbírá všech sedm razítek.
Z LETNÍHO PROGRAMU NA
CHVALECH VYBÍRÁME:
l Dvořákův festival na Chvalském
zámku – koncert Tria Coucou
14. července na zámeckém
nádvoří l Prázdninový detektivní
týden a výstava Pohádková země
Vítězslavy Klimtové od 16. do
25. července a od
6. do 15. srpna
l Hradozámecká noc
pro děti 31. července
l 1. Počernický Street Food Fest
1. srpna.
Všechny informace najdete na
webu chvalskyzamek.cz.
Zita Kazdová

Sázením a udržováním vzrostlých stromů zvyšujeme hodnotu
své nemovitosti i celých Klánovic.
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K A R A T E

Karate frčí i v létě
Léto – doba prázdnin a dovolených. Pro sportovní
klub SK KAMIWAZA KARATE je to však období
různých soustředění, kempů a příměstských táborů.

J

e to čas, kdy se po covidové
době opět můžeme setkávat, bavit
se a trénovat, a to nejen u online
a video tréninků. Karate v podání
klubu SK KAMIWAZA KARATE
nepřináší pouze nezbytný pohyb,
ale zejména zábavný sportovní
program, na který se řada dětí již
dlouho těšila.

Olympijský festival

A aby toho nebylo málo, po celou
dobu Olympijských her v Tokiu
bude klub SK KAMIWAZA
KARATE vytvářet program v rámci
Olympijského festivalu, jenž

Hydepark zastupitelů

bude probíhat v rámci spolupráce
s Českým olympijským výborem
a bude určen pro všechny děti
i rodiče. Bude to velká akce, na
kterou se všichni velice těší.

Přijďte mezi nás!

A pokud chcete s dětmi vyzkoušet
karate, ale na Olympijský festival to
nestíháte, v září klub KAMIWAZA
KARATE přivítá všechny děti na
pravidelných trénincích blízko vás…
Více informací na www.karate1.cz.
Filip Miler
SK KAMIWAZA KARATE

Prázdninové aktivity klubu

Jen namátkou – v červenci děti
čeká karatistické soustředění
v Krkonoších, v srpnu pojedou
závodníci na sportovní přípravu
nedaleko Liberce, hned další týden
je vystřídají juniorští členové klubu
a na závěr léta se mnoho dětí těší
na oblíbený příměstský tábor.
Prostě celé prázdniny jsou naplněny
sportovními akcemi.

Na stránkách Hydeparku mohou svůj názor zveřejnit všichni současní
zastupitelé Klánovic. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení.
Zdeňka BUBENÍKOVÁ
Pro označení stupně dovednosti využívá karate
systém barevných pásků. Začíná se s bílou.

V posledním měsíci jsme absolvovali dva jednodenní
výlety a po dlouhé době jsme mohli společně vyrazit
dál od domu, než jen se psem do lesa.
VÝLET DO PARDUBIC
A BOHDANČE
Koncem května jsme dojeli do
Pardubic, měli jsme dopoledne
štěstí na počasí, sice jsme na
zahrádce v restauraci museli sedět
v čepici, ale oběd jsme zvládli.
Samotné Pardubice se nám líbily,
stará část je pěkně opravená, zámek
ještě dokončují, zhlédli jsme tam
dvě pěkné výstavy a prošli pak
i vylepšenou hlavní třídu. Po obědě
jsme přejeli do Bohdanče, kde nás –

16
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bohužel – chytnul liják, ale i přesto
jsme si to tam užili.
Pernštýnské náměstí
v Pardubicích.

VÝLET DO CHRUDIMI
A HEŘMANOVA MĚSTCE
V červnu jsme absolvovali
další výlet, a to do Chrudimi

LETNÍ PROGRAM
Nyní přes léto končí pondělní cvičení
v klubu na židlích, pouze pravidelná
setkání ve čtvrtek stále pokračují.
Přejeme všem členům klidné léto
a sejdeme se v klubu opět v září.
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice

F O T O Z K L Á N O V I C K É H O L E S A : S T U D O M A R C U S ; D Í V K A : P I X O U R C E / P I X A B AY

Konečně ven z lockdownu

a Heřmanova Městce. V Chrudimi
jsme měli zajištěnou prohlídku
v Muzeu loutek a pak si každý prošel
město podle své chuti. Odpoledne
jsme dojeli do Hěřmanova Městce,
kde na nás čekala paní průvodkyně
v místní synagoze. Více než hodinu
nám poutavě vyprávěla o dějinách
a zvycích židovských obyvatel nejen
v okolí, ale i vůbec v Čechách.
I samotná synagoga se nám velice
líbila a její návštěvu můžeme jenom
doporučit.

F O T O : S K K A M I W A Z A K A R AT E ; P A R D U B I C E : J Á N O S K O R O M / F L I C K R

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za ČAS NA ZMĚNU

Komise pro ŽP doporučila
radě MČ Praha-Klánovice, aby
MČ deklarovala trvalý zájem
Klánovic na zachování zeleně na
svém území, a to včetně dřevin,
které byly v dobré víře dříve
vysazeny, či dlouhodobě rostou ve
veřejném prostoru. MČ by se měla
deklaratorně zavázat, že se před
projektováním na svých pozemcích
vždy s dostatečným předstihem
seznámí s tím, jaké dřeviny
a v jakém stavu na pozemcích
rostou. Pokud by se jednalo
o perspektivní dřeviny, MČ by vždy
s těmito, již existujícími dřevinami
měla počítat a jejich další zdravý
vývoj do svých plánů a projektů
organicky zahrnout a dále
postupovat s maximálním ohledem
na tyto dřeviny. K odstranění
zdravých a perspektivních dřevin ze

svého pozemku by MČ přistoupila
pouze jako ke krajnímu řešení,
pokud by prokazatelně nebyla
proveditelná jiná cesta k realizaci
konkrétního projektu, který má
vyšší veřejný zájem, než je zájem na
zachování dřevin.
—
Pavla FISCHEROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za STAN

Čekají nás dva měsíce prázdnin.
Času, který většina z nás tráví
venku v přírodě. Ať procházkami,
sportem, návštěvou památek
nebo jen lenošením u vody.
V Klánovicích máme tu výhodu,
že máme vše na dosah. Můžeme
navštívit místní koupaliště.
Nasednout na vlak a svézt se do
centra. Využít některé ze sportovišť,
například víceúčelové hřiště
v ulici K Jehličině, kde si můžete
zahrát street basket, volejbal,

nohejbal, florbal, badminton nebo
stolní tenis. A v neposlední řadě
prozkoumat naše „zelené zlato“ –
Klánovický les, největší zelenou
plochu na území Prahy. Les se
přímo nabízí k procházkám nebo
projížďkám na kole. Aby nám
dlouho sloužil, měli bychom mu
pomáhat. Odnesme si z něj vždy
to, co do něj přineseme, dodržujme
bezpečnost a vnímejme jeho
unikátnost. Přeji všem pohodové
prázdniny.
—
Veronika GOTTHARDT
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

NIMBY je akronym tvořený
počátečními písmeny anglických
slov Not In My Back Yard, Ne na
mém dvorku. Jedná se o vyjádření
postoje lidí, kteří upřednostňují
vlastní potřeby na úkor potřeb
společnosti. (Pokr. na str. 18)
ČERVENEC – SRPEN 2021

17

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Marie JÁGROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za ČAS NA ZMĚNU

Žijeme v nádherném prostředí,
které má málokterý Pražan. Ani
nám se ale nevyhýbá neštěstí a loni
touto dobou si málokdo dokázal
připustit, že nás čeká tvrdší vlna
pandemie a ještě delší lockdown. Je
obdivuhodné, že se vedení naší MČ
již v únoru podařilo zajistit přímo
v Klánovicích očkování pro seniory
80+ a v očkování dalších ročníků
pokračuje dodnes. Rozvolnění
vládních opatření přineslo
znovuotevření trhů, které přicházejí
s novou koncepcí a zdá se, že
občané jsou spokojeni. Vytvářejí
příjemnou atmosféru nejen pro
nákupy, ale i oddech a sousedská
setkávání. S podobnou koncepcí
příjemného místa k setkávání
přichází i nový nájemce kulturního
centra. To, jestli budou oba projekty
úspěšné, závisí ale i na nás, na naší
18
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podpoře. Užívejte léto v Klánovicích
a nezapomeňte podpořit naše
živnostníky – hospody, kadeřnictví,
prodejny a další služby. Potřebují
nás tak, jak my potřebujeme je.
—
Pavel JAROŠ
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC

Dne 10. 6. 2021 byla veřejnosti
představena studie – návrh na
úpravu dopravního značení.
Je nutno kvitovat, že vzniká
materiál, který obsahuje celé území
Klánovic. Vidina snížení počtu
dopravních značek je pěkná. Někdy
mám skutečně pocit, že jsme na
dopravním hřišti.
Myšlenka zredukování
jednosměrných ulic je také
pozitivní, i když mám mrazení,
jak se s tímto režimem popasují
někteří řidiči. Školní ulice –
ulice V Soudním okolo školy – by
jistě měla efekt, ale kde budou
zastavovat ti, co vezou své ratolesti
do školy? Rád bych slyšel názor
z Horních Počernic, kde je tato
úprava zavedena.
Jako největší kámen úrazu
vidím vymahatelnost legislativy,
tedy dodržování pravidel silničního
provozu, se kterým je již dnes
velký problém a díky němuž i dost
dopravních značek v minulosti
přibylo. A špatná vymahatelnost
pravidel je svým způsobem
jeden z důvodů zavedení zón
placeného stání.
—
Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Chtěl bych s příchodem letních
dnů napsat něco pozitivního

o činnosti vedení obce, ale toho
se jistě na stránkách KZ dočtete
dost a dost. Všechno jde skvěle,
všechno se daří vést do stádia
příprav. A v tom právě tkví ten
zakopaný pes. Polopravda není
„půl pravdy, půl lži“. Polopravda je
lež podaná tak, aby byla čtenářem
pochopena jako pravda. Klasický
případ najdete ve „slově starostky“
v KZ č. 6/21. Svádí vinu na opozici
za Artbufetem vypovězenou
smlouvu o nájmu KC Beseda. Když
starostka napíše něco takového,
tak evidentně zapomíná, že koalice
má v ZMČ většinu. A že ji neumí
využít, je jen její neschopnost.
To, že se o smlouvě nehlasovalo
podle stranické průkazky, jasně
dokazuje, že některým koaličním
zastupitelům záleží na tom, aby
odvedli poctivou práci, která bude
ve prospěch obce a jejích občanů.
Že si z toho dělá jejich partner
předvolební kampaň, si budou
muset vyřešit mezi sebou.
—

bylo uděláno a zaplatilo se dosud,
a s pohledem do budoucna.
—

Karel LOUCKÝ

Z Klánovického zpravodaje se
nám během posledních dvou
let stalo KLÁNOVICKÉ RUDÉ
PRÁVO. Jinými slovy – ze
seriózního periodika se stalo
tvrdé a úderné radniční kladivo.
Z pozice šéfredaktora byl odstraněn
nepohodlný profesionální novinář,
kterého nahradila starostce
oddaná a loajální politická
aktivistka. Redakční rada nebyla
pro jistotu vůbec vytvořena. Nová
šéfredaktorka se tak stala jedinou
a neomezenou vládkyní KZ. Už
není důležité, kde je pravda, ale
kdo tu „pravdu“ říká. Termín
uzávěrky (vždy 15. den v měsíci)
platí jen pro některé. Logické
argumenty neplatí, pokud
věc nenavrhuje ta správná
strana. Poslední příklad –
zítra tj. 16. 6. bude jednat
zastupitelstvo. Žádost o posun
termínu uzávěrky z 15. na 20. 6.
byla zamítnuta. O jednání tedy
nenajdete v celém tomto čísle
KZ ani čárku. Trochu škoda,
nemyslíte? Nebo dostal někdo zase
výjimku? Nevím. Musím text už
odeslat, je patnáctého…
—

Každého potěší dobrá zpráva. Mezi
takové patří, že k neuspokojivým
věcem v dopravní situaci
v Klánovicích se přistupuje
koncepčně, tedy na základě
odborné studie. Rozhodování
o následných opatřeních se tak
může opřít o objektivnější pohled,
navíc zaměřený na celé území.
I když k řadě bodů studie lze mít
výhrady, její zpracování je krok
dobrým směrem. Zároveň vyvolává
otázky. Jedním z výsledků jejího
využití, kterými se MČ chlubí
na webu i ve Zpravodaji, má být
redukce dopravních značek až
o tři stovky. Hm, tak ty značky
se tam asi umístily samy od sebe.
A jejich odstranění teď bude jistě
zadarmo, nebo ty peníze vyrostly na
stromech. Leckoho tyto myšlenky
napadaly, už když ten les značek
vznikal. Studie též nijak nenavazuje
na projekt parkovacích zón, tj. další
značky. Škoda, že se nepracuje
v souvislostech a ve vazbě na to, co

Alena KOLOVRÁTKOVÁ
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Je chvályhodné, že Magistrát
HMP Klánovicím poskytl finanční
prostředky na zpracování „Studie
opatření pro zadržování a využití
vody z dešťových srážek na území
MČ Praha‑Klánovice“. Zatím
zveřejněná pracovní verze této
studie upozorňuje mimo jiné na
nešvary i na naddimenzování
komunikací, chodníků
a obrubníků v některých částech
Klánovic. Ukázkovým příkladem
naddimenzovaných chodníků
a obrubníků bránících vsaku vody
zpět do krajiny je ulice Lovčická,
jejíž rekonstrukci realizoval
Magistrát HMP. Závěry studie má
MČ k dispozici a nabízí se tedy

otázka, zda se ve vedení obce najde
někdo schopný s Magistrátem
HMP vyjednat, aby závěry studie
nezůstaly jen na papíře, ale přenesly
se i do klánovických ulic v podobě
kvalitně provedených budoucích
rekonstrukcí?
—

OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Ferdinand POLÁK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Petr ŠAFRÁNEK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

1. Řešit jakékoliv změny smluv
přímo na jednání zastupitelstva,
navíc bez přítomnosti druhé
smluvní strany, je evidentní
nesmyl. Nedivím se spolku
Artbufet, že na takový postup
reagoval ukončením spolupráce.
Nelze z toho ovšem obviňovat
zastupitelstvo. Odpovědnost
za to nese RMČ v čele s paní
starostkou, která nebyla schopna
zorganizovat pracovní jednání
zastupitelů za přítomnosti spolku
Artbufet, kde by se smlouva
doladila. Očekávat, že zastupitelé
zvednou jako ovce ruku pro
text obsahující zjevné chyby,
je svým způsobem pohrdání
zastupitelstvem.
2. Dočkáme se letos konečně
rekonstrukce komunikací
zajišťované přímo
magistrátem? Vloni
bylo v rozpočtu HMP
dostatek peněz, ale
magistrátní úředníci
na to ani nesáhli, pouze
odstraňovali vady.
Letos je opět v rozpočtu
nemalá částka, opět se
nic neděje. Krovova by si
rekonstrukci určitě zasloužila.
Bude se stavět až v podzimních
plískanicích?
—

VÝŠE UVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ VYJADŘOVAT NÁZOR REDAKCE ZPRAVODAJE.
F O T O : P I X O U R C E / P I X A B AY

Obec například potřebuje
vybudovat školku, autobusovou
zastávku nebo umístit kontejnery
na tříděný odpad. Všichni se
shodnou, že tato infrastruktura
je potřebná, nechce ji ale mít
v blízkosti domova každý.
NIMBY bývá obvinění zastánců
Klánovické spojky KS na adresu
jejich odpůrců. Odpůrci KS však
mohou namítat, že se nejedná
o sobecké NIMBY, nýbrž o NIABY,
Not In Anyone’s Back Yard, Na ničím
dvorku. Že vlastně tím, že chrání
své individuální potřeby, zároveň
chrání společnost jako takovou, do
které promítají univerzální lidské
hodnoty jako je ochrana přírody
nebo kvality života obecně. Dělají to
z ušlechtilého přesvědčení, že lidstvo
potřebuje změnit vzorce chování
a začít se chovat udržitelně.
—

Hydepark zastupitelů

pokračování ze strany 17

FOTO: STUDO MARCUS

Hydepark zastupitelů
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Pozvání na koupaliště

INZERCE

Šlechtitelská a V Jehličině. Všechny informace
najdete na webu koupalisteklanovice.cz a aktuality
na facebooku @vjehlicine.

Koupaliště Úvaly: o kousek dál přes les je
Jste o prázdninách doma? Zajděte k vodě!

M

áme to štěstí, že pěšky nebo na kole jsou v našem
dosahu hned dvě koupaliště v krásném prostředí.

Koupaliště Klánovice: úplně „pod nosem“
je Koupaliště Klánovice v bloku mezi ulicemi

Koupaliště Úvaly na konci Horovy ulice v Úvalech.
Informace opět najdete nejlépe na webu koupaliste
‑uvaly0.webnode.cz a aktuality na facebooku
@KoupalisteUvaly.

Vše o vodě: přírodní koupaliště, zajímavosti a

informace pro děti i dospělé – zkrátka Vše o vodě –
najdete na webu vseovode.cz.
Prima léto vám přeje Klánovický zpravodaj.

FOTO: WEB KOUPALISTEKLANOVICE.CZ

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Aktuálně hledám
Pozemek či dům k rekonstrukci pro klánovickou
rodinu se 4 dětmi, kteří by rádi zůstali v lokalitě.
Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.
Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.

INZERCE

Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

NOVÁ MOBILNÍ PEDIKÚRA

BA Z É N OV Á S E N Z AC E

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

B E Z C H L Ó R O V Á Ú P R AVA V O D Y
TO N E J L E P Š Í P RO V Á Š BA Z É N
VO DA N I K DY N E Z E Z E L E N Á

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

P Ř E DV Á D Ě C Í V Y H Ř Í VA N Ý BA Z É N
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.GREENLION.CZ

Telefon: +420 775 069 068
E-mail: klara.tumpachova@re-max.cz

Přidejte si můj kontakt do telefonu.
Nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit.

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

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

terénní učitelka

pro děti 5-15 let

učení v souvislostech

profi podpora-přípravky-péče
rezervace: lepsiznamky@seznam.cz
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cena 5.800.000,-Kč,-

zahradou
řadový rodinný dům se
Mimořádná nabídka –
ci, užitná
rea
rek
k
i
ní
k trvalému bydle
a krytým bazénem
2
Písek
2 pozemek 383 m , Lázeňská ul.,
plocha 220 m ,

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz

zdirad.pekarek@re-max.cz

cena 19.745.000,-Kč

Připravujeme

www.zdiradpekarek.cz
REZE

RVAC

E

prodej nových bytů
v Klánovicích
PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ

PRODEJ – strategický stavební pozemek
o výměře 8.262 m2,
Revoluční ul., Šestajovice

cena 36.500,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – nezateplená hala 565 m2,
Školská ul., Šestajovice
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PRON

A J AT O

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

1
k
:
8
c

Cena 9.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská
linka, více nezařízený, 2. patro,
ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice
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BESEDA2021
Představujeme Besedu 2021:
Jana Pexová, Zuzana Roxerová, Kateřina Kroupová,
Kristián Flek, Petr Skočdopole
Jano, jak se zrodila myšlenka, že
se budeš se svým týmem ucházet
o klánovickou Besedu?
S nápadem, že bychom do toho mohly jít,
přišla Zuzka Roxerová – členka nynějšího
týmu. Velmi se mi její nápad zalíbil, začaly
jsme psát projekt „Živá beseda“ a dávat
dohromady partu lidí, kteří Živou besedu
tvoří. Je nás pět a moc se těšíme. Více se
představíme na našich webových strán
kách www.kcbeseda.eu a hlavně osobně!
Dlouhé roky jsi pracovala jako mana
žerka pro Dana Bártu a jeho kapelu
Illustratosphere. Co bylo před tím?
Vždy tě to táhlo ke kultuře?
Před Danem jsem pracovala v eventové
agentuře a programovém centru Orfea
a už na střední škole jsem pracovala
brigádně pro koncertní agenturu Inter
koncerts, kde jsem přičichla k „velkému“
koncertnímu světu a věděla jsem,
že to bude láska na celý život.
Mohla bys načrtnout dramaturgii,
kterou se bude pod tvým vedením
Beseda ubírat?
Budeme pokračovat v tradici, kterou kul
turní centrum Beseda má. Chceme být
středem komunitního života v Klánovicích
a okolí. Budeme respektovat kouzlo a ši
roké zaměření Besedy. Plánujeme nabíd
nout větší spektrum kulturních akcí, které
budou zahrnovat i zúročené kontakty
na českou kulturní scénu. Věříme, že

přineseme svěží vítr. Důležitá je pro nás
spolupráce a kontakt s místními obyva
teli a spolky. Chceme naslouchat přáním
hostů a sousedů, dát prostor i zájmovým
skupinám, vytvořit propojení a spolupráci
i v oblasti sociální, např. programem na
míru pro školky, školy i domov pro seniory.
Ráda bych touto cestou poděkovala
dámám ze společnosti NADOSAH za je
jich práci a péči, kterou Besedě věnovaly
a také za momentální pomoc, kterou nám
ochotně poskytují při „předávání Besedy“.
Na co se návštěvníci Besedy mohou
těšit v nejbližších týdnech či měsících?
Oficiální otevření plánujeme na sobotu
10. 7. Všechny zveme odpoledne na za
hrádku, budeme grilovat, veselit se, možná
i tančit. První filmová projekce bude skvělý
film Chlast dánského režiséra Thomase
Vinterberga a máme v plánu i Ozvěny
karlovarského festivalu Šary, Vary, pokud
nám to časově vyjde.
18. 7. k nám na venkovní scénu dorazí
Bářino toulavé divadlo a zahraje loutkové
představení pro děti, 5. 8. se představí
písničkářka Bára Zmeková, jednáme
s Ondřejem Brzobohatým o termínu 1. 9.,
takový hezký začátek školního roku.
V průběhu léta proběhne řezbářský
kurz a výtvarná dílna pro děti pod vede
ním jedné členky našeho týmu – Kateřiny
Kroupové, která také otevře výstavou
svých maleb naši Galerii v kavárně.

Divadlo pro školky a školy nám v prvním
pololetí obstará např. Divadlo Kampa
a 30. 9. jsme pozvali divadelní představe
ní Gedeonův uzel v hlavní roli s Vilmou
Cibulkovou. Těšit se můžeme i na Markétu
Stivínovou a její hudební trio.
Novinář a hudebník Petr Vizina bude mít
v Besedě pravidelný pořad se zajímavými
hosty, jako první do křesla usedne skvělá
(a klánovická k tomu) Táňa le Moigne.
Bude to pestré!
Dan Bárta přijede?
Ano, přijede! Hned na zahájení naší čin
nosti 10. 7., v 17 hodin zazpívá pro Besedu
a odstartuje tak naši cestu. Také jsme
s ním domluveni na ekologickém pořadu
pro druhý stupeň základních škol a střední
školy. Zatím ladíme přesnou formu pořadu,
ale určitě to bude stát za to, studenti se,
myslím, mají na co těšit!
Nebojíš se, že se kultura po šoku, který
dostala v uplynulých měsících, bude jen
těžko vzpamatovávat a že se lidé budou
do koncertních či divadelních sálů jen
pomalu vracet?
Nebojím, věřím, že stejně jako my, se už
lidi nemůžou živých koncertů, filmů a diva
delních představeních dočkat! Vytvoříme
bezpečné prostředí a zvládneme to i s vlád
ními opatřeními. Moc se na vás těšíme.
rozhovor vedl
Petr Skočdopole

Kateřina Kroupová, Kristián Flek, Jana Pexová a Zuzana Roxerová

BESEDA

kulturní centrum
kavárna a kino

OTVÍRÁME
10. 7. 2021 v 17 h
kcbeseda.eu

