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K

MARCUS

vůli nekvalitní předchozí práci
jsou ale dnes opravy mnohem
rozsáhlejší, než by bylo běžné.

STUDIO

Chybějící izolace

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Do prosklených prvků zatéká

l tajemník a místostarosta Jiří Bek
jednali s vedením Lesů hl. m. Prahy
a místním správcem Lesů ČR
o opravách klánovických lesních cest.
l tajemník a starostka jednali
o dopravní obsluze Klánovic

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

TATO

veřejnou dopravou a o regulaci
parkování. Byla též odeslána
žádost o stanovení nového značení
na autobusovém terminálu
u našeho vlakového nádraží.
l úřad zaslal připomínky
a požadavky k Lesnímu
hospodářskému plánu pro
Klánovický les a okolí na roky
2022 – 2031. Apelovali jsme
na to, aby les byl především
prostorem pro ochranu přírody
a rekreaci a aby skončilo jeho
hospodářské využití.

STRANA:

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY

Při zahájení rekonstrukce se
ukázalo, že na mnoha místech
– v rozporu s projektovou
dokumentací z roku 2004 – nebyla
všude provedena izolace proti
spodní vodě. Navíc byly okapové
dlaždice a zadní chodníček chybně
vyspádovány k budově, takže voda
stékala k základům.
Při nynější opravě byla izolace všude
doplněna a podloží pod dlažbou
bylo opraveno do správného
spádu. Nevhodné ostré dlaždice
kolem rotund byly vyměněny za
gumové. Bylo doplněno odvodnění
pomocí drenáží do šachet.
Sklady byly opatřeny silnějším
odvětráním a chlazením pro
uskladnění potravin. Na doporučení
bezpečnostního technika byly
vyměněny odpadávající dlaždice
a nevhodná dlažba byla vyměněna
za protiskluzovou.

l tajemník a místostarosta Jiří Bek
jednali s Pražskou vodárenskou
společností o převedení dešťové
kanalizace na magistrát,
o rekonstrukci vodovodů
a kanalizací na našem území
a výstavbě vnějších hydrantů
pro potřeby hasičů.

VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
budou v budově Masarykovy základní školy, Slavětínská 200.
HLASOVACÍ LÍSTKY
obdrží voliči do schránek nejpozději tři dny před konáním voleb.
Nezapomeňte si zkontrolovat platnost osobních dokladů.
Pokud budete cestovat mimo místo trvalého bydliště,
vyřiďte si voličský průkaz.
Informace najdete na webu Ministerstva vnitra a na praha.eu.

MARCUS

Volby 2021

STUDIO

Od měsíce září obnovuji svá setkání
s občany první čtvrtek v měsíci
od 17 hodin. Ráda vás proto zvu
na zahrádku KC Beseda. Je to
velmi příjemné místo, kde je radost
posedět a dát si třeba šálek kávy.
vaše starostka Zorka Starčevičová

Kromě průběžné péče
a obnovy vybavení jsou
nutné i opravy.

FOTO:

Letošní výmalba budovy školy
ve Smržovské proběhla ve větším
rozsahu. Byly opraveny toalety
a odebrány vzorky, abychom stále
monitorovali vlhkost, potažmo
i plíseň v budově.
Mateřská škola prošla větší
opravou, hrazenou z dotace.
Objevily se ale vady, se kterými se
nepočítalo.
Z minulosti se táhne i problematika
trhu. V tomto čísle najdete vyjádření
Hany Michopulu, které jsem vděčná
za její úsilí. Mohu pouze dodat, že
je smutné, že se v Klánovicích řešila
politika i nad bramborami, a proto
zklamání Hanky zcela rozumím a za
vše jí a jejímu týmu děkuji.

Telegraficky z kanceláře úřadu

Naše mateřská škola se
skládá z budov, z nichž
nejstarší pamatuje První
republiku a nejmladší
je z roku 2017.

A

Toto léto v Klánovicích bylo po
dlouhé době zase kulturní. Živá
beseda nám kromě kina nabízí
bohatý program a stojí za to ji
navštívit. Čeká nás i benefiční
koncert, který jako již tradičně
proběhne v Hale starosty Hanzala.
Mohu také vřele doporučit.

dotace obnoví lesní cestu
‑cyklotrasu ve východní části
Klánovického lesa.
l vybrala firmu, která opraví
výtluky na problematických
komunikacích.
l odsouhlasila výběr nového
provozovatele restaurace
Babiččina Beseda od 1. 8. 2021.
Stala se jím společnost JAZZMILL.
l odsouhlasila instalaci Alzaboxu
u koupaliště.

STRANY

ážení a milí spoluobčané,
léto a s ním i čas dovolených
je pomalu za námi a dětem
a studentům začíná nový školní rok.
Všem nám přeji, aby covid neměl
již tak vážný dopad.

l v otevřeném výběrovém řízení
vybrala stavební firmu, která
zrekonstruuje zázemí fotbalistů
na hřišti V Jehličině.
l přijala do rozpočtu téměř 25,5
milionu korun finanční podpory
z magistrátu, kterou si Klánovice
vyjednaly.
l schválila výběr dodavatele na
zakázku na Revitalizaci a obnovu
uličních stromořadí.
l vybrala firmu, která z magistrátní

Informujeme

TITULNÍ

V

Rada městské části:

FOTO

Slovo starostky

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Dále se ukázalo, že do prosklených
světlíků a do skleněné pyramidy
stále více zatéká a že oprava bude
daleko rozsáhlejší a dražší. Bude
se muset zasahovat do konstrukce

Rozsáhlé
opravy
mateřské
školy
a fasády, předělat špatně provedené
detaily a vyměnit celé obložení.
V době uzávěrky Zpravodaje hledá
odborná firma možnosti řešení.

Reklamace přístavby

Kromě těchto oprav už dva roky
řešíme reklamace přístavby
z roku 2017. Začalo to venkovní
splaškovou kanalizací, která
byla – v rozporu s projektovou
dokumentací a technickými
normami - spojena s kanalizací
dešťovou. Tuto reklamaci zhotovitel
uznal až po mnoha urgencích
a uznal i další, již drobnější závady.
Jako reklamace ale nebyly přijaty dva
opravdu velké nedostatky: vlhnoucí
zeď v přízemí, kde se tvoří plíseň
a špatně založená zelená střecha.
Vlhnoucí zeď v přízemí nebyla
uznána jako reklamace z důvodu
zásadního pochybení při zvolení
typu technologie izolace základové
stěny. Tehdejší vedení MČ nepřijalo
řešení, které doporučil projektant,
a zvolilo izolaci zcela nedostačující
a nevhodnou.
Špatně založenou zelenou střechu
odmítá zhotovitel uznat jako
reklamaci kvůli podobné chybě.
Vedení MČ tehdy schválilo změnu
skladby zeleně, aniž by s touto

změnou seznámilo projektanta.
Tuto zásadní chybu ještě zhoršilo
následné špatné provedení výsadby.
Výsledkem je, že naše střecha za prvé
neplní funkci zelené střechy a za
druhé do ní zatéká.
Zápisy na kontrolních dnech byly
odsouhlaseny a podepsány bývalým
starostou MUDr. Polákem nebo
místostarostkou Ing. Martinovou.
V roce 2017 bylo vše výše popsané
„převzato bez závad“. Dle stavebního
deníku byly změny technologií
vedením odsouhlaseny a je tedy
těžké je reklamovat.
Na rekonstrukci MŠ se nám podařilo
letos získat dotaci 1,97 mil. korun.
Celková cena všech nutných oprav
bude ale vyšší a výdaje zatíží náš
rozpočet. Nemuselo by to tak být,
pokud bychom nenapravovali chyby
z minulosti.
Ing. Milan Chroust, OVDŽP

Paní ředitelka Radinová se raduje
z nové kuchyně. Při nynější rekonstrukci
byla kompletně vyměněna dřevěná
kuchyň v přízemí za nerezovou. Byly též
zrekonstruovány toalety v prvním patře.

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

ZÁŘÍ 2021

3

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zprávy z úřadu

V

yměňují se velmi staré kabely
nízkého napětí a "elektrické
krabice", které jsou dlouhodobě
ve špatném stavu. Oprava, o níž
jsme informovali v KZ 5/2021, letos
probíhá ve třech etapách: 1. etapa
od 19. 7. do 8. 8. 2021 Slavětínská,
2. etapa od 9. 8. do 5. 9. 2021
Votavova a Medinská, 3. etapa od
6. 9. do 31. 10. Medinská, Votavova
a V Pátém. Příští rok bude obnova
pokračovat V Pátém, v Habrovské
a pod silničním mostem na
autobusovou točnu u nádraží.
Kromě výměny elektrického
kabelu bude vytvořena příprava
na zavedení superrychlého
internetu prostřednictvím optiky:
kabel má speciální kapsu, do
které lze vsunout optické vlákno
a na rozvodných krabicích bude
integrováno telekomunikační
zařízení. V rámci koordinace
budou obnoveny i sloupy veřejného
osvětlení společnosti Technologie
hlavního města Prahy.
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Rekonstrukce
cyklotrasy
na Vojenské
Část lesní asfaltky
Vojenská, která je na
území naší městské části,
prochází rekonstrukcí.

O

prava, kterou jsme avizovali
v KZ 7-8/2021, proběhne v termínu
mezi srpnem a říjnem letošního
roku a bude se týkat „našeho“
úseku od křižovatky Mechovka
a V Soudním po odbočku na
Štamberk.
Na tuto opravu pěší cesty
a cyklotrasy jsme získali dotaci
magistrátu. Dále Klánovice dostaly
od magistrátu dotaci na projektovou
dokumentaci cyklotras v západní
části lesa. Pokud vše vyjde, tyto
cesty by se měly realizovat v příštím
roce. Jízda na kole přes náš les bude
opět o něco pohodlnější.

Novinky
z dopravy

Klánovičtí zastupitelé,
občané a občanské
iniciativy z nejbližšího
okolí většinově odmítají
projekt Klánovické
spojky – dálničního
přivaděče na D11.

Klánovické nádraží
dostane nové značení,
přibude autobus do
Jiren a finalizuje se
projekt zjednodušení
dopravního značení.

N

aše roční vyjednávání
o pravidelné přímé lince Klánovice
– Jirny přineslo ovoce a autobusová
linka mezi Jirny, Šestajovicemi
a Klánovicemi bude. Od 1. září 2021
absolvuje autobus 343 celkem 23 jízd
denně. Děkujeme vedení Šestajovic
a Jiren, že s námi spolupracují
a velmi si toho vážíme. Naši občané
se tak pohodlně dopraví do
zdravotního střediska v Jirnech
a Středočeši se dostanou na naše
nádraží bez starostí s parkováním.
Klánovice se na realizaci plánu
podílejí mj. úpravou točny na
terminálu Klánovice-sever, kde
dojde k vytvoření nových odstavů
pro autobusy linky 343. Postupně
se změní celé značení a zastávky
s cílem zjednodušit provoz
autobusů, zlepšit přestupní vazbu
mezi autobusy a vlaky a zvýšit
komfort cestujících. Projekt byl
občanům představen v rámci
veřejného projednání vize na
zjednodušení dopravního značení
v červnu 2021. Tento projekt nyní
finalizuje, jsou zapracovávány
podněty občanů a projektant
dokončuje oficiální návrh
stanovení značení, který následně
musí projít úředním schválením.

O

stavbě, která by měla začínat
na Slavětínské a po hranici se
Šestajovicemi pokračovat na novou
mimoúrovňovou křižovatku na D11
Beranka pod Horními Počernicemi,
ve Zpravodaji informujeme již
několik let.

Nejnovější vývoj projednávání je
takový, že radní Středočeského
kraje pro dopravu Martin Kupka
kompletně přijal naši argumentaci
proti plánu na výstavbu Klánovické
spojky a uvedl: „Vybudování
komunikace musí předcházet
dostavba Pražského okruhu v úseku
Modletice – Běchovice, vznik
přeložky silnice I/12 Běchovice
– Úvaly, jejímž investorem je
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
a vybudování přeložky silnice
II/101 v úseku Úvaly – Mstětice,
kde je investorem kraj.“ Příprava
Klánovické spojky se tak
rozhodnutím rady Středočeského
kraje odsouvá. Zda nezávisle
na odsunutí projektu „doběhne“
posuzování EIA pro tuto stavbu,
není ještě známo.

Jubilanti

S

Uspěli jsme
s námitkou
proti spojce

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

Od 19. července do
31. října 2021 provádí
Pražská energetika
kompletní rekonstrukci
kabelů v jihovýchodní
oblasti Klánovic.

Pokračují i opravy trafostanic,
o které jsme PRE vloni požádali.
V minulém roce proběhla oprava
věčně začmárané „trafačky“ na
Slavětínské naproti Riegrovy
ulice. A letos došlo na kompletní
rekonstrukci velké „trafačky“ vedle
restaurace Katalpa ve Všestarské.
Nejde jen o nový nátěr, ale
o kompletní renovaci včetně okapů,
hromosvodů a izolací.

FOTO: STUDIO MARCUS; PETR VILGUS

Obnovujeme
elektrické
kabely

Zprávy z úřadu

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

JUBILANTI

Konec menhirů
klánovických
Říkáme jim klánovické
menhiry nebo klánovické
kamenné řady...

N

a rozdíl od těch v bretaňském
Carnacu nejsou dílem historických
národů, ale našich současníků.

ZÁŘÍ 2021
Václav Souček
Renata Kartousová
Jan Kusák
Václav Mencl
Marie Šimůnková
Eva Kubálková
Věra Selixová
Karel Pich

Kameny, vyskládané podél našich
ulic, mají bránit v zajíždění
vozidel na zelené pásy, parkování
a rozjíždění trávníku vozidly.
Toto chování je pochopitelné, ale
nelegální. A náš úřad jako správce
většiny klánovických ulic se musí
vyrovnávat se zvýšeným tlakem na
dodržování zákona. Tyto kameny
jsou navíc často obtížně viditelné
a reálně hrozí např. poškození
vozidel vyhýbajících se srážce nebo
úraz cyklisty, který si „nástrahy“
v trávě nevšimne a přepadne přes ni.
Žádáme touto cestou občany, aby
odstranili kameny a další překážky
z veřejných míst přiléhajících
k jejich zahradám. Pokud tyto
kameny nebudou odstraněny, dojde
k jejich odvozu v průběhu podzimu
v rámci údržby vozovek.
Náš úřad konzultuje s odborníky
řešení, které by na jednu stranu
ochránilo veřejnou zeleň, zároveň
ale bude v souladu se zákonem.
Na podnět dopravního odboru také
prosíme občany, aby odstranili větve,
které z jejich zahrad přesahují na
chodníky a brání průchodu.

Oznámení

V

e věku 86 let zemřel
klánovický rodák Ing. Alois
Lukáš, který byl dlouholetým
místním zastupitelem
a předsedou stavební komise.
Pozůstalé rodině vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
za MČ Praha-Klánovice
starostka
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Odpady aktuálně

Zprávy z úřadu

BIO VOK KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Orientační
čísla pošesté

SOBOTA 9. 10. 2021
9:00–12:00
l Lovčická x Malšovická ul.
l V Jehličnině x Šlechtitelská ul.

Klánovické číslování
provádí pražský
magistrát ve spolupráci
s naším úřadem.

SOBOTA 23. 10. 2021
9:00–12:00
l Přímské náměstí
l Želkovická x V Cestkách ul.

VOK KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
SOBOTA 18. 9. 2021
9:00–13:00
l Přímské náměstí
l Všestarská x Jeníkovická ul.
SOBOTA 16. 10. 2021
9:00–13:00
l Medinská x Smiřická ul.
(u bytových domů)
l Kuchařská x Aranžérská ul.
(u stanoviště tříděného odpadu)

V

pěti pokračováních jsme
o této akci podrobně informovali
v předchozích Zpravodajích.

Všechna dosud přidělená čísla
(seřazená podle ulic), vzory
cedulek a kontakty na smaltovny
najdete na klánovickém webu
https://www.praha‑klanovice.cz
nebo na odkazu: https://1url.cz/@
orinetacni. Připomínáme, že každý
majitel nemovitosti má povinnost
ji označit na vlastní náklady
červeným popisným a modrým
orientačním číslem. Z průzkumu
trhu našeho úřadu vyšla nejlevněji
Smaltovna Mišík Hodonín s.r.o.,
můžete objednávat přes e-mail
smaltovna@smaltovna.com. Modré
orientační číslo je za 240 korun,
červené popisné je za 260 korun,
k tomu 170 korun poštovné.

Zeptali jsme se

pokračování ze strany 5

Ing. Karla Kříže ze společnosti TIMAO s.r.o. na projekt „Dešťovka“ v Klánovicích:

Dostaly Klánovice návod,
jak si zachovat jedinečnost?

V

červnu 2021 byla objednateli,
jímž je městská část Praha-Klánovice, odevzdána návrhová část
„Studie opatření pro zadržování
a využití vody z dešťových srážek na
území MČ Praha-Klánovice“.
Jde o koncepční dokument řešící
principy hospodaření se srážkovými
vodami (HDV), s využitelností
a udržitelností městské zeleně pro
navazující investiční záměry.

P

řehlídka veteránů třetího
ročníku Memoriálu Rudolfa
Utěšila se již tradičně uskutečnila
u kaple Nanebevzetí Panny Marie
v ulici Ke Znaku. Následoval
čtyřicetikilometrový „závod“
s cílem opět u našeho kostelíčka.

MÁME UCELENÝ DOKUMENT
Práce byly zahájeny v červenci
2020 průzkumnými a analytickými
pracemi, které byly veřejně
projednány 2. listopadu 2020.
Následně byly zahájeny práce na
samotné návrhové části. Ta byla
veřejně projednána 17. června 2021.

Vyčištěný
podchod

Studie je tvořena hlavní textovou
částí s přílohami fotodokumentací,
hydrogeologické rešerše, tematických
map a urbanistickokrajinářské
koncepce (dostupné z webu MČ).
Zpracovatelem studie je společnost
TIMAO s.r.o. s pracovním týmem
odborníků v oblasti vodního
hospodářství, hydrogeologie,
arboristiky, krajinářské architektury,
urbanismu a městského
a dopravního inženýrství.
Vznikl tak komplexní dokument
zohledňující aspekty všech oborů.

Správa železnic na náš
podnět vyčistila bahnem
zanesený podchod
pod železniční tratí do
sousedního Újezda nad
Lesy v ulici Pilovská.

O státních svátcích je zavřeno.

Zveřejňujeme aktuální svozy,
kompletní přehled najdete na
webu městské části.

ZÁŘÍ 2021

Memoriál
Rudolfa Utěšila
Přehlídka historických
vozidel, vrcholná
událost klánovické letní
sezóny, potěšila diváky
i hrdé majitele s láskou
naleštěných veteránů.

F O T O : T I M A O – S T U D I E O P AT Ř E N Í

6. březen – 31. říjen
PONDĚLÍ
15:00 – 18:00
STŘEDA
15:00 – 18:00
PÁTEK
15:00 – 18:00
SOBOTA
9:00 – 12:00

aměstnanci železnic prohloubili
příkopy, odkopali propustky
a udělali vše pro to, aby problémy se
zaplavováním podchodu nečistotami
byly co nejmenší. Děkujeme!

F OTO : S T U D I O M A R C U S ; P E T R V I L G U S

Z

OTVÍRACÍ DOBA
DEPONIE 2021:
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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Je na nás, abychom
závěry rozvinuli do praxe
a začali se k vodě
v krajině chovat tak, jak
si zaslouží. Petr Vilgus
potřeby vegetace (především stromů)
pomůže i v rámci měnících se teplot
a časového rozložení dešťů zachovat
Klánovicím cenný ráz zahradního
města, vetknutého do původního lesa.
Navržené úpravy uličních prostor
zároveň podpoří retenci, vsak a výpar
srážkových vod, čímž bude mimo
jiné sníženo hydraulické zatížení
vodních toků a problematické
zatápění místních komunikací.
Krajinářská část řeší třídy intenzity
údržby, stromořadí dle jejich
významu a doporučené druhy pro
ulice i pro soukromé zahrady.
BUDOUCNOST ZAČÍNÁ TEĎ
Doporučení a návrhy změn jsou
koordinačně, časově i investičně

velmi náročné a je nutno je
koordinovaně rozložit do několika
let. Studie vytyčuje jednotlivé
priority nutných opatření tak, aby
investice do uličních prostor byly
vynakládány efektivně.
děkujeme Ing. Křížovi, Timao
„Promyšlená práce s dešťovou
vodou ve městě je nyní žhavé téma,“
doplňuje Petr Vilgus, tajemník
úřadu. „Hodně lidí o něm diskutuje,
příkladů dobré praxe však tolik
není. Naše studie na „dešťovku“ má
ambici stát se příkladem pro ostatní.
Technická správa komunikací, další
městské části i magistrát se mohou
tímto dílem inspirovat. Na nás teď je,
abychom teoretické závěry rozvinuli
do praxe a začali se k vodě v krajině
chovat s takovou pokorou, jakou si
zaslouží. Studie vznikla za peníze
z magistrátního grantu. Poděkování
patří hlavně Ing. Magdaleně Jandové
z našeho úřadu a RNDr. Zdeňce
Bubeníkové, předsedkyni Komise
pro životní prostředí.“
Podrobné informace najdete na webu
MČ Praha-Klánovice proklikem
MĚSTSKÁ ČÁST – SOUČASNÉ
TÉMA-STUDIE-PROJEKT MČ.
Bonusem projektu „Dešťovka“ pro
Klánovický zpravodaj byl seriál
Ing. Ondřeje Fouse „Stromy, zlato
Klánovic“, který jsme zveřejnili ve
čtyřech pokračováních v roce 2021.
Připravila Zita Kazdová

V HLAVNÍ ROLI
VODA A STROMY
Analytická část mimo jiné
představuje principy a prvky
modrozelené infrastruktury (HDV
podporující vegetaci), jakožto
zásadní oblast adaptace na změnu
klimatu a konkrétně označuje hlavní
problémy udržitelnosti stromů v obci.
Optimální využití srážkové vody pro

ZÁŘÍ 2021
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Rozhovor s Mgr. Štěpánkou Rajovou, Ph.D., ředitelkou klánovické školy

Rozhovor

Nová kapitola
klánovické školy

Bilančním rozhovorem v KZ 6/2021 jsme se rozloučili
s panem ředitelem Michalem Černým. Dnes začínáme
novou kapitolu s paní ředitelkou Štěpánkou Rajovou.

J
Paní ředitelka Rajová vystudovala
Přírodovědeckou a Pedagogickou
fakultu Univerzity Karlovy, od roku
2012 pracovala jako učitelka na naší
škole a učila přírodopis, výchovu ke
zdraví a přírodovědecká praktika.
Poté, co dlouholetý ředitel PaedDr.
Černý oznámil, že nastupuje na
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR (MŠMT), vypsala
rada městské části konkursní řízení
a paní učitelka Rajová se do něj
přihlásila. Svoji koncepci obhájila
před osmičlennou komisí, složenou
nejen ze zástupců klánovické školy
a samosprávy, ale též z členů České
školní inspekce a magistrátu. Komise
ji doporučila jako vítězku a rada
MČ ji potvrdila jako novou ředitelku
Masarykovy ZŠ Klánovice.

ako ředitelku školy Vás paní
starostka s panem místostarostou
jmenovali 1. července. To tedy
na prázdniny moc nevypadalo…
Co všechno jste musela zařídit,
zorganizovat a udělat, aby v září
„začal“ nový školní rok?
Máte pravdu, prázdniny to opravdu
nebyly. V první řadě bylo potřeba
vyřídit na všemožných místech
úřední změnu ředitele a zorientovat
se důkladně v chodu školy. Také
jsem věnovala hodně času výběru
nového vyučujícího přírodopisu
a paní učitelky do jedné ze čtvrtých
tříd. Záleží mi na tom, aby byli
opravdu dobří a ochotní na sobě dál
pracovat. Dalším velkým úkolem
je sestavení rozvrhu. To je v naší
škole každým rokem těžký oříšek,
zejména kvůli počtu volitelných
předmětů na druhém stupni.

Přesto – mohla byste svou
koncepci v hlavních bodech
představit i našim čtenářům?
V první řadě je mým cílem
zachovat nepřerušený vývoj školy
a dál rozvíjet to pozitivní. Naše
škola má v okolí dobré jméno
a je vyhledávaná. Tuto vysoko
nastavenou laťku hodlám udržet
a zkusím ji ještě o něco posunout.
Školu jsem si vždy představovala
jako partnera, který se podílí na
rozvoji dětí společně s rodiči. Škola
by měla být místem, kde se žáci
cítí bezpečně ve všech směrech.
Bezpečí zaručuje i pevné stanovení
pravidel, která se pak také dodržují.
Pravidla ale musí být smysluplná
a je žádoucí, aby se na jejich tvorbě
podílely i samy děti.

Je pro mne velmi důležité, aby
škola vedla žáky nejen k získávání
vědomostí potřebných k životu, ale
Projekty obou finalistů
aby také rozvíjela jejich charakter
konkursního řízení si můžeme
a naučila je, jak řešit běžné životní
přečíst na webu městské části.
situace bez zbytečných konfliktů.
Škola by měla vytvářet podmínky,
S dětmi je potřeba mluvit otevřeně o všech tématech.
za kterých žáci budou sami mít
Debatovat a učit je vyjádřit a obhájit – nebo třeba
potřebu poznávat a pochopit
i na základě protiargumentů pozměnit – svůj názor.
svět kolem sebe. Nejlépe se totiž
pamatují věci, které si dokážeme
sami odvodit, na které sami
přijdeme a které dokážeme vysvětlit
někomu dalšímu. Velmi důležité je
také pracovat s chybami, protože
to, že děláme chyby je přirozené.
Pokud chyby správně zpracujeme,
Plošným vykácením
mohou se pak podílet na naší
svého pozemku
životní zkušenosti a stabilitě.

„

Je důležité předat
mladým lidem
informaci, že
svět neexistuje
v neměnné, stabilní
formě, ale stále
se vyvíjí a každý
problém má své
řešení.

“

možné navázat a které je potřeba
dotáhnout. Zmínil také, že bude
potřeba přepracovat školní
vzdělávací program a zapracovat
do něj novou výuku informatiky.
A že ve škole chybí dílny a školní
klub pro starší děti. Jaké další
úkoly vidíte před sebou Vy?
Vnímám úkoly, které zmiňujete
a které „dědím“, jako důležité
a budu se jim i nadále věnovat.
Potřebu školního klubu si
uvědomují i sami žáci a opakovaně
ji vyjadřují.

ZÁŘÍ 2021

F OTO: S TU D I O M AR C U S

V rozhovoru v červnovém
Zpravodaji odpověděl Váš
předchůdce, pan ředitel Černý, že
svému nástupci nebo nástupkyni
nechává úkoly, na které je

FOTO: ST UD I O MA R C US

“

v Klánovicích snižujete
jeho hodnotu nejen
sobě, ale i ostatním
v lokalitě.

8

„

Všichni zúčastnění mohou mít na
sebe významný motivační vliv, který
se týká jak předávání praktických
zkušeností z výuky, tak i třeba
seznamování se s novými trendy ve
výuce a vyzkoušení něčeho nového.

„

Já bych mimo jiné ráda zavedla na
naší škole praxi studentů z vysokých
škol, které připravují budoucí
pedagogy. Jsem přesvědčena
o tom, že to bude přínosem jak pro
studenty, tak i pro naše vyučující.

To, že děláme chyby je
přirozené. Pokud chyby
správně zpracujeme,
mohou se pak podílet na
naší životní zkušenosti
a stabilitě.

“

Vaší aprobací je přírodověda.
Životní prostředí je tématem
dneška, je příčinou většiny
dlouhodobě narůstajících
zásadních problémů, se kterými se
jako společnost i jedinci potýkáme.
Jak jsou děti ve škole připravovány,
aby žily odpovědnější život než
generace před nimi?
S dětmi je potřeba mluvit otevřeně
o všech tématech, které probíráme
a předkládat různé pohledy na daný
problém. Debatovat a učit žáky
vyjádřit a obhájit – nebo třeba i na
základě protiargumentů pozměnit –
svůj názor.
Je důležité naučit žáky naslouchat
druhým a přemýšlet i o dalších
názorech. S tím souvisí i rozvoj
osobní zodpovědnosti za své vlastní
činy. (Pokračování na str. 10)
ZÁŘÍ 2021
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Co se děje na síti

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Rozhovor

MATEŘSKÁ

pokračování ze strany 9

Na radniční FB
stránce se objevila
smutná informace
o masakrování
slepýšů, kteří se
nejspíš potkali s pneumatikami
spěchajících automobilů.
MČ také upozornila na zákaz
podomních prodejů na území Prahy.
Jiří Karban

10
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„

Ráda bych zavedla na naší škole praxi studentů
z vysokých škol, které připravují budoucí pedagogy.
Bude to přínosem pro studenty i pro naše vyučující.
(Pokračování ze str. 9) A schopnost
uvědomovat si dosahy svého
jednání a možnost mít vliv na dění
kolem sebe. Je potřeba si zkusit, že
je možné měnit některé zdánlivě
nezměnitelné věci. Pokud zažijeme
pocit, že jedinec opravdu dokázal
něco změnit, nepropadáme tak
snadno zoufalství, když se setkáme
se situací, která vypadá neřešitelně.
Tím se také dotýkám problému, kdy
zejména mladí lidé si myslí, že vše je
ztraceno, že nejde už nic dělat a tento
pocit u nich vyvolává deprese. Je
proto důležité předat jim informaci,
že svět neexistuje v neměnné, stabilní
formě, ale stále se vyvíjí a každý
problém má své řešení.
Tohle se ve svých hodinách snažím
dětem předat a zcela jistě nejsem ve
škole jediná.
Klánovická škola prošla se ctí
pandemickým rokem. Co si z této
zkušenosti odnášíte do další práce?
Poslední více než rok byl velmi
náročný pro děti, rodiče i učitele.
Změna, zejména ta nečekaná, je
často vnímána jako potencionálně
ohrožující a vyžaduje více energie.
Po zavedení distanční výuky byli
najednou všichni donuceni rychle se
naučit spoustu nových dovedností

Díky zkušenostem víme,
že je nejpřínosnější mít
dostatečné množství
informací, aby se daly
případné problémy
řešit včas a děti byly
jednou ve škole úspěšné.

ak jako každý rok nás čeká
spousta společných akcí, na kterých
se sejdou děti, rodiče i učitelé,
například Cyklovýlet, kulinářský
Hrneček nebo Zamykání zahrady.

“

s technikou a počítačem. Nešlo to
odložit na zítra, bylo nutné zadat
nebo odeslat úkol hned a udělat
to třeba i sám nebo jen s pomocí
po telefonu. Bylo potřeba hledat
optimální systém výuky, tvůrčím
způsobem motivovat děti a za
pochodu vymýšlet řešení problémů.
To všechno se dělo opakovaně
každý den, po dlouhou dobu.
Naše škola používala učebnu
v Google Classroom a musím uznat,
že například odevzdávání úkolů
elektronicky je velmi praktické.
Učebnu chci i nadále používat na
ukládání informací o probírané
látce, nepovinné procvičování
a vkládání tématických her k tomu,
co probíráme.

Paní ředitelko, děkuji Vám za
rozhovor, v němž, jak doufám,
budeme průběžně pokračovat.
Můžete na závěr uvést své motto
nebo přání do školního roku,
který právě začíná?
Všem nám přeji pevné zdraví a
co nejstabilnější nový školní rok
bez distanční výuky. Žákům pak
přeji, aby je škola bavila a aby na
ni vzpomínali i po letech jako
na školu, která jim dala výborné
základy pro život.
Rozhovor vedla Zita Kazdová

F O T O : Z Á S A H Y H A S I Č Ů : P Ř E V Z AT O Z FA C E B O O K U ; O B R Á Z E K D Ě T Í : P Ř E V Z AT O Z W E B U M Š K L Á N O V I C E

Velký ohlas měl v prázdninových
dnech příspěvek o rozbité
části vozovky u výjezdu na
hlavní silnici. Zrádné výtluky
straší mnohé řidiče. Stále platí,
že zástupci zdejší samosprávy
a technická správa
města mají co
zlepšovat.

Září je tu a my jsme plni očekávání, co nám
přinese. Celý školní rok nás bude provázet řemesly
pavouček Poutníček z panství barona Gerharda ze
Žáku, patrona naší školky.

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

Reportážní trefou z jiného soudku
se staly cukety odložené na
lavičce u zastávky Voňkova.
Zdánlivá drobnost by totiž mohla
nastartovat novou zvyklost. Že
bychom lavičky využívali jako
odkladiště zahradnických přebytků?
Kdyby se tak dělo v rozumné míře,
mohla by vzniknout alternativa
sobotních trhů.

KLÁNOVICE

Školka v očekávání nového roku

Každý dobrý nápad či postřeh
potěší. A není nic jednoduššího,
než ho poslat po síti pro
zamyšlení přátel, sousedů
a dalších spoluobčanů. Ostatně
facebookové skupiny věnované
životu v Klánovicích snesou
ledacos.
Někdy stačí jedna fotografie
a horké hlavy bublají emocemi.
Začátkem srpna se o tom přesvědčil
klánovický patriot Tomáš Hradecký,
který pro Vivat Klánovice zachytil
divoce zaparkovaný vůz v ulici
K Rukavičkárně. To bylo křiku
pro i proti! Vypadá to, že problémů
s parkováním se jen tak nezbavíme.

ŠKOLA

NENECHTE SI UJÍT
Na jednu z akcí bych ale chtěla
zvlášť upozornit. Bude se konat
hned na začátku školního roku
a věřím, že bude velkým přínosem
jak pro rodiče, tak v důsledku pro
„naše“ děti. Rodiče se mohou těšit
na přednášku s výstižným názvem
„Spolupracujme a hlídejme to
podstatné!“ Cílem je propojit
rodiče s odborníky a pedagogy,
abychom ulehčili mnohým
dětem přechod do základní školy
a společně natrénovali, co se dětem
ještě nedaří.

Přednášející bude Mgr.
Marina Šimanová ze
Speciálně pedagogické
poradny „Pohodová rodina“,
se kterou spolupracujeme již
několik let, především formou
školení pro pedagogy.
A letos bychom rádi nově
přizvali i rodiče dětí všech
věkových kategorií.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za kolektiv MŠ
Dana Radinová, ředitelka

Speciálně pedagogická a rodinná poradna Pohodová rodina
a MŠ Klánovice Vás zvou na událost:

Spolupracujme a hlídejme to podstatné!
Dozvíte se:

• Na co se zaměřit od nejmenších dětí po předškoláky
(hrubá a jemná motorika, řeč a grafomotorika,
co hlídáme v MŠ a jak můžete svým dětem pomoci i vy)
• Varovné signály vývojových poruch učení a chování
• S čím vám může pomoci paní učitelka
• Kdy vyhledat odborníka
• Dotazy na speciálního pedagoga
Kdy: 15. 9. 2021 v 18:00
Kde: Mateřská škola Klánovice, V Žáčku 219/2, Praha 9
Těší se na Vás Mgr. Marina Šimanová a Dana Radinová

Zásahy hasičů
LÉTO JEŠTĚ NEKONČÍ...
Letošní „rozmarné“ léto nám
přináší nejrůznější zásahy. Počet
výjezdů klánovickým hasičům
v období prázdnin sice klesl, ale
o to víc byly různorodé.
l Dne 21. 6. ve 21:04 vyjela
jednotka s oběma vozy k požáru
lesa na Staroklánovické
v Újezdě nad Lesy. Požár cca
30 x 50 m jsme hodinu a půl
likvidovali společně s jednotkou
Újezda nad Lesy, HZS Praha
a s Hasiči Správy železnic.
l Ve dnech 24. 6., 15. 7.
a 28. 7. jsme likvidovali
padlé stromy U Trativodu,
v Blešnovské, Habrovské
a v Axmanově.

l Dne 2. 7. v 11:13 byl
oznámen požár haly na
výstavišti Letňany. Jednotka
byla vyslána s CAS 16 na
dohašovací práce,
na základnu se
vrátila po šesti
hodinách.
l Dne 5. 7. ve 13:46 jsme
společně s kolegy z HZS Praha
HS Satalice byli přivoláni k pádu
stromu v ulici Medinské. Byl
to planý poplach, nejednalo
se o akutní ohrožení života
a jednotky z rozhodnutí velitele
zásahu nezasahovaly.
l Dne 8. 7. ve 20:11 byla
jednotka vyslána do ulice
Náchodské v Horních Počernicích
k čerpání vody z přízemí
rodinného domu po bouřce.
l K dalšímu čerpání sklepa
V Pátém jsme vyjeli 14. 7.

ZÁŘÍ 2021
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Zásahy hasičů
l Dne 25. 7. v 16:27 byla
jednotka vyslána s CAS 32 Tatra
do ulice Bečovské k požáru
haly. Na místě cisterna dovezla
vodu z Běchovic a členové
prováděli hasební práce z výškové
techniky a se vstupy do objektu.
Část jednotky byla ponechána
jako záloha na zbrojnici
a ve 22:30 bylo rozhodnuto
o střídání zasahujících hasičů.
Jednotka se na základnu vrátila
v 5:30. Ale již ve 12:44 byla
opět odeslána na dohašování
skrytých ohnisek. Zásah
pro naši jednotku byl ukončen
v 18:24 dne 26. 7.

INZERCE

SBOR

DOBROVOLNÝCH

HASIČŮ

Klánovický
trh

Jaké byly naše prázdniny?
V červenci se podařilo uspořádat valnou hromadu
sboru na školním hřišti, jelikož ve venkovních
prostorách jsou protikovidová opatření mírnější.

K

roužek mladých hasičů vyrazil
15. srpna na celodenní výlet, na
kterém navštívil zoopark a hasičské
stanice Újezd nad Lesy a Koloděje.
Po obědě připraveném na ohníčku
malí hasiči hledali poklad
a potrénovali požární útok.
Od 24. srpna se mladí hasiči začali
opět scházet každé úterý, hlavní

Milí sousedi,
po zralé úvaze jsem se rozhodla odstoupit z pořádání trhu v Klánovicích.

náplní je připravit se na ukázky
požárních útoků při Zábavném
odpoledni s hasiči, které se bude
konat v sobotu 11. září 2021 od 14
hodin před Halou starosty Hanzala.

Milí sousedé,

Letos na jaře jsme se pokusili s týmem vrátit trhovou tradici do naší čtvrti a obohatit ji o komunitní
projekty. Přidali jsme nutné standardy jako je etika, lokálnost, udržitelnost a cirkulárnost. Ty jsou
děkujeme vám za přízeň, kterou jste projevili trhu svou
v jídle stále důležitější a postupně se stanou samozřejmostí.

návštěvou! Jsme rádi, že jsme se s vámi mohli zase potkávat.

Jsem za tuto příležitost vděčná. Potkala jsem při ní mnoho skvělých lidí, kterým děkuju za podporu.
Alespoň na pár Snědlo
sobot jsme
zažít, jak
srdce Klánovic
zase
tepe životem.
Bohužel
odpověď ze
semohli
spousta
kvalitního
jídla
a pití,
panovala
skvělá
strany veřejnosti
nebyla
taková,
aby
trh
naplnil
svůj
cíl:
komunitní
provázanost.
atmosféra, fermentovalo se, hrála hudba i hry a prodávala dobrá

Srdečně vás na tuto akci zveme
a těšíme se na vaši návštěvu.
Martin Žebro, starosta sboru

zelenina i ovoce.
Jsmečásti
vděční
všem, kdo
jstev nám
psali
nebo přišli
Děkuji tímto zaměstnancům
úřadu městské
a zastupitelům
Klánovic
čele s paní
starostkou
za
říct, že
trhutofandíte.
Dodalo
nám tojakékoliv
energiidění,
do které
dalšíposune
práce.
součinnost a podporu.
Budu-li
umět, ráda
znovu podpořím
naše místo
k životu zase o kus dál.
Po dobu prázdnin bude mít trh přestávku. Předpokládáme

Pro pořádek ještě uvádím, že plánovaná investice do trhového mobiliáře ze strany úřadu nebyla
totiž, že většina z vás využije dlouho odepřenou možnost
uskutečněna – záměr byl nejprve projít zkušebním provozem, který ukáže konkrétní potřeby. Naši
opět cestovat.
Zpět
budeme před začátkem školního roku.
obecní kasu Klánovický
trh tedy nijak
nezatížil.

Nashledanou!

Přeju všem hezký podzim v Klánovicích.
										
tým Klánovického trhu

Kromě zásahů byla část jednotky
vyslána na výcvik – likvidace
tlakových lahví při požáru – dne
11. 8. do vojenského prostoru
Doupov, kde jsme se společně
s hasiči HZS Praha a HZS Karlovy
Vary seznámili s chováním
tlakových lahví obsahujících různé
látky při požáru a se způsoby
jejich hašení.
Další výcvik připravili kolegové
z HZS stanice Holešovice na
sobotu 14. 8. do Holešovic, kde
byla nacvičována záchrana osob
z vodní hladiny a předlékařská
první pomoc.
Pavel Jaroš, velitel JSDH

11. klánovický

VELETRH
KROUŽKŮ

a volnočasových aktivit pro děti i dospělé
2. září 2021
15-18 hod.

u sportovní haly
ZŠ Masarykova
Doprovodný program,
domácí občerstvení,
vstup volný.
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FOTO: JSDH A SDH

Důležitá čísla
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

Hana Michopulu

Výuka AJ dětí MŠ a 1. stup. ZŠ
Workshop - prac. činnosti v AJ
Výuka AJ v učebně Spoon of Sugar - Klánovice, u zastávky Bazar.
Individuální přístup, malé skupiny, 50 min. lekce.
ÚT: od 13 hod. začátečníci MŠ, od 14 hod. mírně pokročilí ZŠ
PÁ: od 13 hod. mírně pokročilí MŠ, od 14 hod. pokročilí ZŠ

.

Workshop v učebně - Klánovice, kroužek plný zábavného tvoření, vaření,
šití, dekorování, miniprojektů s anglickými pokyny a zacvičením
odpovídající slovní zásoby.
Indiv. přístup pro děti různé úrovně AJ, délka lekce 90 minut.
ÚT: od 15.15 hod., PÁ: od 15.15 hod.
Více info a přihlášení: spoon.english@email.cz
Mgr. Romana Sklenaříková, vyuč. AJ, tel. 604 240 131

ZÁŘÍ 2021
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Rozhovor s hostem benefice Davidem Smoljakem o sochání, o koncertě

a o práci senátora

Přijďte na koncert v Klánovicích
V úterý 21. září od 19 hodin se bude konat slavnostní,
již třetí benefiční večer ve prospěch dlouholetého
klánovického projektu Sochání pro Hedviku.

T

Karel Vilgus, Klánovické fórum a Městská část Praha Klánovice

3.beneﬁční
POŘÁDAJÍ

na počest Hedviky Vilgusové

Připomínat si památku
lidí, kteří podlehli
v boji s rakovinou, mi
přijde jako silné téma,
umocněné navíc velice
osobními vzpomínkami.

“

ÚČINKUJÍ

Claireton Chorale Světlany Tvrzické

Hudba Hradní stráže a Policie ČR
sólisté
hosté

moderuje
šéfdirigent

Gabriela Urbánková, Miroslava Časarová, Tomáš Savka zpěv

Zdeněk Svěrák, Petr Brukner,
David Smoljak
Miroslava Časarová
plk. Václav Blahunek

„

Teď se připravuje socha Vašeho
otce, která se poté stane součástí
Klánovic. Víte, kdo bude sochu
dělat? A kdyby to bylo zcela na Vás
– jak byste si zpodobnění svého
otce představoval Vy?
Sochu bude dělat akademický malíř
Jiří Laštovička, který byl tátovým
dlouholetým kamarádem. Vymyslel
pro nás už kamennou stélu, která
stojí na tátově hrobu na Olšanech.
Vypadá moc pěkně a moji
představu zcela naplnila. Ale pro
Klánovice Laštovička určitě vymyslí
něco zcela původního.
Jste naším senátorem druhé
funkční období a když jsme spolu
dělali rozhovor pro květnový
Zpravodaj v roce 2020, týkal se
převážně Vaší práce v Senátu
PČR. Je vůbec možné odložit
svou veřejnou funkci v šatně, když
jdete na kulturní akci, jako je
například tento benefiční koncert
v Klánovicích?
Určitě ano. Všichni máme víc
vrstev. Jsme občany, otci, manželi,

ZÁŘÍ 2021

koncert

Klánovice, Hala starosty Hanzala, 21. září 2021, 19:00

Když člověk
zredukuje svůj život
na jedinou polohu,
tak strašně zplacatí
a stane se poněkud
nesnesitelným.

“

kamarády, politiky, diváky a občas
i účinkujícími… Když člověk
zredukuje svůj život na jedinou
polohu, tak strašně zplacatí a stane
se poněkud nesnesitelným. Ne, že
by se to občas nedělo, ale to jsou
pak docela odstrašující příklady.

V Senátu mi tenhle pozměňovací
návrh hladce prošel, tak teď je to na
Sněmovně. Pokud to schválí, mohl
by od příštího roku začít platit.

FOTO: ŽIVÁ BESEDA A TOMÁŠ HRADECKÝ

„

slavného otce je asi kříž. Jak si na
svého tátu pamatujete?
Táta byl neskutečně aktivní.
Všechno ho zajímalo a do všeho
se nadšeně vrhal. Do psaní,
režírování, hraní, do stavby domů
i kormidlování plachetnic. Kromě
toho byl vášnivý diskutér a miloval
polemiku. Takže jsme často
vzrušeně diskutovali i o věcech,
na které jsme měli oba stejný
názor. To mi ze začátku připadalo
trochu absurdní, ale pak jsem si
na to zvyknul a bral to jako docela
zábavnou slovní rozcvičku.

F O T O : A R C H I V D A V I D A S M O L J A K A , FA C E B O O K FA N K L U B U H H S A P Č R

entokrát půjde výtěžek na
vytvoření sochy herce a režiséra
Ladislava Smoljaka a typografa
Milana Kopřivy. Na koncertě
vystoupí Hudba Hradní stráže
a Policie České republiky, kterou
jsme přiblížili ve Zpravodaji
7-8/2021 v rozhovoru s Mgr. Pavlem
Pelánem, manažerem orchestru.
Hosty večera mají být pánové
Zdeněk Svěrák, Petr Brukner a David
Smoljak. Pana Davida Smoljaka jsme
proto požádali o krátký rozhovor.
–––
Když pominu Vaši vlastní životní
dráhu a úspěchy – být synem
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Já ale neodolám a zeptám se Vás
na mnohaletou causu u sousedů
v Běchovicích, jíž se věnujete.
Jedná se o systematické odstavování
vraků kamionů na přístupové cesty
v Areálu výzkumných ústavů, které
jsou tímto způsobem blokovány
a znehodnoceny pro řádné nájemce
a jejich provoz. Má toto „Palermo
v Běchovicích“ naději na řešení?
Pevně doufám, že ano. Podařilo
se mi v Senátu prosadit do zákona
o silniční dopravě paragraf, který
umožňuje, aby o odstranění
vraků blokujících provoz na
obslužných komunikacích mohla
požádat i obec nebo městská část.
V současné době to může udělat
jen vlastník komunikace a ten to
v případě Běchovic i v některých
dalších případech buď ignoruje,
nebo dokonce úmyslně bojkotuje.

Vraťme se k benefici. Sochání
pro Hedviku se koná na památku
paní Hedviky Vilgusové. Máte
k tomuto projektu a lidem okolo
něj osobní vztah?
S tímhle projektem mě seznámil
Karel Vilgus před několika lety a od
počátku mě to zaujalo. Připomínat
si památku lidí, kteří podlehli
v boji s rakovinou, mi přijde jako
silné téma, umocněné navíc velice
osobními vzpomínkami.
Jsem rád, že se nám to v tomhle
případě snad podaří uskutečnit
v roce, kdy by táta oslavil 90.
narozeniny. Věřím, že bychom
to oslavili společným výletem na
kolech po okolí… A táta by jel
určitě bez držení!

K U L T U R N Í

C E N T R U M

B E S E D A

Účast hojná, nálada opojná
Kulturní centrum BESEDA se po dlouhé pauze otevřelo
návštěvníkům, a to v sobotu 10. července 2021.

P

ozvání přijal zpěvák Dan Bárta a za doprovodu kytaristy Jaroslava Friedla
„pokřtil“ pódium novým provozovatelům. Účast byla hojná, atmosféra
středomořská a přátelská a Beseda od té doby žije, dýchá a raduje se.
Aktuální program najdete na straně 24, také sledujte na www.kcbeseda.eu.
Kavárna je pro vás otevřena každý den kromě pondělí od 13:00 do 22:00.
Jana Pexová, Živá beseda, z.s.

Nahoře: Dan Bárta, kytarista
Jaroslav Friedl a noví provozovatelé.
Živá beseda na pódiu: noví provozovatelé,
gratulantky a pan místostarosta.
Zpívalo se,
hrálo, popíjelo,
a povídalo.
S Živou besedou
se přišel radovat
i předchozí tým
NADOSAH.

Za Klánovický zpravodaj děkuje
a na setkání v Klánovicích se těší
Zita Kazdová
ZÁŘÍ 2021
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AKTIVITY A KLUBY

S K

K A M I W A Z A

AKTIVITY A KLUBY

K A R A T E

Ideální sport? Karate!
Začátek září znamená nejen návrat dětí do škol, ale
také návrat k plnohodnotnému sportování dětí.

P

o dlouhé pandemii je to pro děti
letos důležitější, než kdy dřív.
V našem klubu SK KAMIWAZA
KARATE to víme a jsme na to plně
připraveni. Karate nabízí všeobecný
pohybový rozvoj, zatěžující jak
dolní, tak horní část dětského těla.
Karate je tak ideálním sportem i pro
všeobecnou pohybovou průpravu
a je doporučované mnoha lékaři.
Co víc udělat pro imunitu dětí, než
ji zajistit kvalitním pohybem.

Jak děti trénují

Velkou výhodou klubu je nastavení
systému sportovních aktivit, kdy
klub nabízí možnost první rok
až dva cvičit karate ve své škole,
či v blízkosti svého bydliště. Dítě
tak dostává jasnou představu co
je karate, získává první zkušenosti
a znalosti a v případě zájmu se může

Pozvání na Mini Adventure 2021

tomuto krásnému sportu věnovat
i aktivněji. Vždy vše záleží na dítěti
a rodiči. Další skvělou věcí v této
nejisté době je fakt, že klub zaručuje
kompenzace v případě odpadlých
tréninků vinou pandemie Covid
19. Což, věřme, nebude potřeba, ale
zaručuje to rodičům dětí jistotu, že
nepřijdou o peníze.
Přijďte si i vy nezávazně vyzkoušet
trénink karate v blízkosti svého
bydliště.
Těšíme se na vás v nové sezóně
2021/2022. Více informací
naleznete na www.karate1.cz.
Denisa Šťásková,
KAMIWAZA KARATE

Zážitkový závod dvojic
v neděli 5. září 2021
nabídne skvělou zábavu
i možnost si zasportovat.

K

lánovický Mini Adventure je
vhodný pro dospělé dvojice i pro
rodiče s dětmi.

Výukový program

Nácvik mrštnosti.

Nácvik úderů.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Vydařená rekondice v lázních
Ohlížíme se za srpnovým pobytem v Mariánských
Lázních. Z ostatního programu v srpnu pokračovala
pouze čtvrteční setkání v klubu.

D

louhé napětí a očekávání
skončilo a my jsme konečně
v sobotu 7. srpna odjeli na dlouho
plánovaný rekondiční pobyt do
Mariánských Lázní. Po cestě jsme
absolvovali prohlídku zámku
Manětín a dále kláštera Plasy,
kde jsme měli přestávku na oběd
v místním pivovaru. Byl to pro nás
dlouhý den, ale do Mariánek jsme
dorazili před večeří.
16
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Celý pobyt se nám vydařil, lázně
se nám líbily, nebyli jsme tam
poprvé a tak jsme rádi navštívili
všechny známé a oblíbené památky

Zpívající fontána
v Mariánských Lázních.

a trasy. Večer jsme vždy zakončili
návštěvou Zpívající fontány na
kolonádě.
Počasí nám až moc přálo, a tak jsme
rádi chodili na procházky do stínu
lesa, místo na kolonádu.
Při cestě domů jsme ještě navštívili
zámek Kynžvart a prošli se po
místním nádherném parku.
Zmoženi vedrem, ale jinak ok, jsme
v sobotu 14. srpna odpoledne dojeli
do Klánovic.
POZNAMENEJTE SI:
po prázdninách začínáme
v pondělí 6. září, a to schůzí
výboru v 15 hodin.
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice

FOTO: TŘI PRO ZDRAVÍ

Klub KAMIWAZA KARATE však
nabízí mnohem víc. U nás rozhodně
nudu nenajdete. Důkazem může
být nabité léto, kdy probíhala řada
dobrovolných akcí. Počínaje letním
soustředěním, přes příměstské
tábory, sportovní campy soutěžních
skupin a v neposlední řadě
organizace veškerých aktivit karate
na Olympijském festivalu v Praze.

F O T O : S K K A M I W A Z A K A R AT E ; M A R I Á N S K É L Á Z N Ě : M A R E K K ./ C O M M O N S W I K I M E D I A O R G .

Ohlédnutí za létem

TŘI HODINY SPORTU
A ZÁBAVY
Závod se koná v Klánovickém
lese a jeho blízkém okolí, dvojice
závodníků se pohybuje po trase
na kole. Úkolem je plnit různé
úkoly, které jsou každý ročník jiné.
V minulosti to byla například jízda
na kanoi, paddle boardu, lukostřelba,
jízda Hummerem nebo třeba lanové
překážky. Jistá je pouze úvodní
disciplína – řezání polena. Účastníci
si sami určují svoji trasu a pořadí
plnění úkolů. Do cíle je třeba se
dostat v časovém limitu tří hodin.
ZÁVODNICKÉ KATEGORIE
Závodí se v kategoriích muži, ženy,
smíšené týmy a rodič s dítětem.
Dětská kategorie plní úkoly na kratší

Drž se mě, spolu to zvládneme.

trase a její časový limit je hodina
a půl. Pro účastníky je připraveno
profesionální zázemí v podobě šaten,
sprch, úschovny zavazadel a kol.
LETOS JIŽ POSEDMÉ
Zážitkový závod se letos koná první
zářijovou neděli (5. 9. 2021) již
posedmé a je součástí Újezd.net
Seriálu Tří závodů pro zdraví, jehož

Kategorie rodič s dítětem.

Řezání polena.

motto je: Když zážitek je víc než
výkon. Je určen od absolutních
hobíků až po zkušené sportovce,
rodiny s dětmi, které chtějí zažít
hezký den plný sportu. Více
informací o Klánovickém Mini
Adventure i celém seriálu závodů
naleznete na www.triprozdravi.cz.
Z Tiskové zprávy Tři pro zdraví, z. s.

INZERCE

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

lepší známky

doučování, přípravka ke zkouškám
na gymnázia, SŠ, pro předškoláky
učitelka: 736 102 603

BA Z É N OV Á S E N Z AC E
B E Z C H L Ó R O V Á Ú P R AVA V O D Y
TO NEJLEPŠÍ PRO VÁŠ BAZÉN
VODA NIKDY NEZEZELENÁ

PŘEDVÁDĚCÍ VYHŘÍVANÝ BAZÉN
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.GREENLION.CZ

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

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

ZÁŘÍ 2021
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Hydepark zastupitelů

Hydepark zastupitelů
nemají povolený vjezd, nebo jej
mají povolený na zvláštní povolení.
Policie bude po ukončení prací
požádána o zvýšení kontrol vjezdu
na tuto cestu.
Z obdržené dotace se ještě letos
začne zpracovávat projektová
dokumentace na opravu lesních
cest spojujících Klánovice
s Běchovicemi a Šestajovicemi.
O pokračování oprav místních
komunikací z rozpočtu Magistrátu
stále jednáme.
—
Giuseppe MAIELLO
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za ČAS NA ZMĚNU

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

Vážení spoluobčané, čas prázdnin
a dovolených je za námi a věřím,
že i přes omezení daná pandemií
Covid 19, jste prožili příjemné dny.
V Klánovicích je opět otevřen areál
KC Beseda, změnil se i nájemce
restaurace Babiččina Beseda a u
restaurace BAZAR vznikla „art
street“ stěna. Pokračují práce,
které se týkají oprav jak v mateřské
škole, tak v budově základní školy
ve Smržovské. Rovněž by na
podzim měla začít další etapa oprav
komunikací. Nejvýznamnější akcí
je však příprava na stavbu nového
zázemí fotbalistů FK Klánovice. Díky
aktivitám MČ Praha-Klánovice se
podařilo získat finanční zajištění
pro tuto akci. Realizace znamená
výstavbu nových šaten, umýváren,
administrativního a skladového
zázemí a klubovny, jakožto
společenského zázemí FK. Vznikne
zcela nový areál FK Klánovice.
18

ZÁŘÍ 2021

Marie JÁGROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za ČAS NA ZMĚNU

Slyšela jsem o skrytých vadách,
které se objevují v nové přístavbě
školky. Nemohu si nevzpomenout
na ten obrovský most, co spadl
u Janova. Stál miliardy a spadl
jako dům z karet. Jak známe
Itálii, můžeme předpokládat, že
most byl plný „skrytých vad“, t.j.
někdo ho postavil „po italsku”:
peníze si rozdělili politici a firmy
a do mostu dali zřejmě nekvalitní
materiály. Vzpomínám si i na to,
že tenkrát v roce 2017 naše věcné
připomínky k přístavbě školky
nebyly vypořádány. A také na to,
že si bývalý starosta Polák nechal
schválit zastupitelstvem, že může
sám schvalovat změny a jakékoli

vícepráce do půl milionu korun bez
DPH. Teď se ukazuje, že některé
schválené změny jsou příčinou
vad. Jsem ráda, že se věci daly do
pohybu a staré vady jsou postupně
odstraňovány. Vyvodí si z toho však
bývalé vedení nějaké důsledky?
—
Pavel JAROŠ
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC

Vedení Městské části se podařilo
zajistit finanční krytí na provedení
opravy lesní cesty – cyklostezky
– v prodloužení ulice V Soudním
až k odbočce ke Štamberk. Touto
opravou cesty bude zlepšena
průchodnost pro složky IZS do
prostoru Klánovického lesa, zlepší
se pohyb návštěvníků. Bohužel po
dobu opravy, přibližně od konce
srpna do konce října, bude pohyb po
této velmi využívané cestě omezen.
Z pozitiv této opravy ale bohužel
budou i negativa. Mezi nimi bude
průjezd vozidel, která buď do lesa

dlouholetého ředitele Černého,
ujala se o prázdninách této funkce
Štěpánka Rajová. Přejme jí v nové
roli hodně úspěchů!
—

Ferdinand POLÁK

Čím dál tím častěji jsem zvyklý číst
řadu dokumentů v elektronické
podobě. Nejinak je tomu
i s Klánovickým zpravodajem.
Nicméně Klánovický zpravodaj je
v elektronické podobě zveřejňován
až po víkendu, ve kterém je
distribuován ten tištěný. Přitom
jej úřad má k dispozici dříve než
ten tištěný. Dovolil jsem si tedy
požádat o dřívější zveřejňování
elektronické verze na webu
MČ. Dostal jsem neuvěřitelnou
odpověď od paní šéfredaktorky.
Elektronická verze je zveřejňována
později úmyslně, neboť tím
prý dochází k upřednostňování
tištěné verze. Nechápu to. Kdyby
se zpravodaj prodával, bylo
by logické elektronickou verzi
pozdržet, aby se tištěná vyprodala.
Jenomže ona se ta tištěná dává
do schránek zadarmo… Logika
tohoto opatření mi tedy nadále
uniká. Paní šéfredaktorka se navíc
v posledním KZ pohoršovala
nad tím, že jsem si dovolil její
absurdní odpověď okomentovat
na sociálních sítích…
—

OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

V Klánovicích v tomto roce došlo
či dochází ke třem důležitým
změnám. Nové trhy po velké
mediální předehře a i přes
naprosto nestandardně masivní
finanční podporu radnice zatím
očekávání nenaplnily a budí spíše
rozpaky. Zahájit provoz v červnu
a pak na celé prázdniny zavřít
nevytváří dojem, že zde vznikne
plnohodnotná náhrada za minulého
provozovatele. Ale třeba ještě mile
překvapí. Naopak KC Beseda se
pod vedením týmu paní Pexové
rozeběhlo velice nadějně a zdejší
program je osvěžením jinak
tradičně ospalého klánovického
léta. Věřme, že se podaří navázat
na skvělá minulá léta, kdy Besedu
provozoval Nadosah. Určitě je
dobře nakročeno. Třetí změnou
je vynucená výměna na postu
ředitele Masarykovy základní
školy. Poté, kdy se radnici jakožto
zřizovateli nepodařilo udržet

Petr ŠAFRÁNEK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

VÝŠE UVEŘEJNĚNÉ NÁZORY NEMUSÍ VYJADŘOVAT NÁZOR REDAKCE ZPRAVODAJE.
FOTO: STUDIO MARCUS

KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za STAN

Vážení, tolik jenom krátce
k nejdůležitějším akcím, které
ovlivňují kvalitu našeho života
v Klánovicích.
—

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

Jiří BEK

Mnozí z nás se diví, co se stále ve
školce rekonstruuje. A tak jsem
zapátral. A pochopil jsem, proč
opozice právě o tomto problému
mlčí. Našly se totiž závažné
stavební vady. Přitom v roce
2017 byla stavba převzata „bez
vad”. Teď se jedná o penězích na
opravu, které budeme doplácet
z rozpočtu MČ. Ale pokud
musíme platit dnes, kdo na tom
asi vydělal tehdy? To přenechme
kompetentním orgánům. Měl bych
však dotaz na pana Louckého.
Neslyšel snad nikdy, že zakázky
bývaly předražené? A proč za
svého působení jako předseda
kontrolního výboru nenahlédl do
hospodaření úřadu z období do
listopadu 2018? Většina dnešních
zastupitelů za ODS tvrdí, že

„nebylo v minulém vedení“,
což je pravda. Proč tedy útočí
na současnou starostku, ale
skrytě mlčí o tom, co vypadalo
ve své době jako hodně pofidérní
hospodaření obce? A to se nejedná
pouze o slova nebo facebookové
výkřiky. Ale o závažná
a smutná fakta.
—

Klánovický zpravodaj, periodický tisk městské části, registrován u MK ČR dne 10. 2. 2012 pod číslem E 12804; Číslo vydání: 9/2021;
Vydává: Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, 190 14, tel. 281 960 216, IČO 00240281; Redakce: Zita Kazdová, kzsefredaktor@seznam.cz;
Grafická úprava: Dagmar Kyjovská; Tisk: Tiskárna Grafotechna +; Náklad: 1400 výtisků; Příjem inzerce: Knihovna Klánovice, Smržovská 1, 190 14,
Praha-Klánovice, tel. 281 963 496, e-mail: knihovna.klanovice@seznam.cz; Zasílání příspěvků elektronicky na e-mail: kzsefredaktor@seznam.cz;
Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny.
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UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 15. ZÁŘÍ 2021.
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Školní rok 2021/22

JIRNY
Navrátilova 69

www.sofiaschool.cz
ČESKO-ANGLICKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vzdělávací bilingvní MŠ již 9 let • kvalitní
každodenní příprava na ZŠ • logopedie • český
i anglický učitel v jedné třídě • odpolední
kroužky v ceně školného • nadstandardní
kroužky: keramika, IQ kroužek, sportovky,
věda, logopedická prevence • laskavý a
individuální přístup k dětem • příjemné
moderní prostředí • zahrada • tělocvična •
hřiště • akreditace MŠMT • otevřeno 7 – 18
hod.

ČESKO-ANGLICKÁ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Přijímáme žáky do 1. a 2. třídy!

termíny, popisy a ceny kroužků na stránkách
aktivity.sofiaschool.cz

Fotbal
Tanečky s prvky baletu
Angličtina
Flétna
MTV styl pro nejmenší

pro děti 6-12 let pro děti i dospělé
Contemporary dance
Parkour
MTV styl
Judo
Fotbal
Malý astronom
Keramika
Šperky
Kresba a malba
Angličtina

info@sofiaschool.cz
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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.
Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

Už od 1. třídy 8 hodin angličtiny týdně • od 3. třídy
další cizí jazyk • rodilí mluvčí • vzdělávací program
s přípravou na gymnázia • rozvoj logického myšlení
a samostatnosti v řešení úloh • skupinové práce •
školní notebook k dispozici pro žáky už od 1. třídy •
klidné moderní prostředí vybavené nejmodernější
technikou • všechny učebnice ve vašem počítači
doma • zahrada • tělocvična • hřiště • začátek
výuky 8:30 • odpolední družina do 17:30.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST

pro děti 3-6 let

Aktuálně hledám

Klavír
Zpěv
Bodyforming

tel. 775 031 603

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.

Jazykové kurzy
pro každého
Zápis do kurzů v ZŠ Klánovice:
13., 15., 21., 23. 9. 2021 vždy 17-19h
KURZY PRO DOSPĚLÉ I PRO DĚTI
ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA,
NĚMČINA, RUŠTINA, ARABŠTINA A ČÍNŠTINA
ČEŠTINA PRO CIZINCE
DOPOLEDNÍ KURZY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Více informací na www.deltaschool.cz

Akceptujeme:

tel.: 733 392 675 www.deltaschool.cz
DELTASCHOOL@LTITEK.COM

ZÁŘÍ 2021
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PRODEJ – stavební pozemky na dostavbu
OC Šestajovice a výstavbu rodinných
domů o celkové výměře 61.579 m2,
Šestajovice

30 let zkušeností
v realitách

30.
KCBESEDA
BESEDA
30.9.9.2021,
2021, 19:30,
19:30, KC
VSTUPENKY
WWW.KCBESEDA.EU
VSTUPENKYONLINE
ONLINE NA:
NA: WWW.KCBESEDA.EU

Ing. Zdirad Pekárek

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

PRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
ZAHÁJEN

PRON

A J AT

O

PRONÁJEM – samostatný byt 2+1 v rodinném
domě, podlahová plocha 90m2 + dvougaráž
+ zahrada, Borovská ul. Újezd nad Lesy

Doporučitelská
provize

cena 49.000.000,-Kč

Pro naše VIP klienty
hledáme nemovitosti
k prodeji i pronájmu
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích, Šestajovicích
a okolí.

REZE

RVAC

E

až 1%

PAVEL DUFEK

MOJE OČI
Výstava fotografií
od 21.9.2021 do 15.11.2021
Místo
KC Beseda Klánovice, Praha 9
Vernisáž výstavy
21.9.2021, 18.30

z prodejní ceny
PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah,
podlahová plocha 578 m2, pozemek
1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice

22
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PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ

www.kcbeseda.eu
www.paveldufek.com

ZÁŘÍ 2021
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PROGRAM
BESEDA
kulturní centrum

1/9 středa

kavárna

kino BESEDA kulturní centrum

kavárna

kino BESEDA

září 21

KONCERT V ZAHRADĚ 19.00

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ piano MATOUŠ KOBYLKA saxofon

12/9 čtvrtek

KINO 19.30

RESPECT režie: Liesl Tommy

15/9 neděle

KINO pro děti 16.00

DIVOKÝ SPIRIT režie: Elaine Bogan, Ennio Torresan

17/9 úterý

BIO SENIOR 14.00

HOVORY S TGM režie: Jakub Červenka

19/9 čtvrtek

KINO 19.30

ZÁTOPEK režie: David Ondříček

10/9 pátek

KINO filmový klub 19.30

KAŽDÁ MINUTA ŽIVOTA dokument Eriky Hníkové

12/9 neděle

DIVADLO pro děti 16.30

POHÁDKA O DOBRÉM JÍDLE divadlo VOCAĎ POCAĎ

14/9 úterý

KONCERT v zahradě 19.00

JUMP INTO THE FIELD charismatický písničkář s kytarou

16/9 čtvrtek

KINO 19.30

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL režie: Patrik Hartl

19/9 neděle

živá hudba v zahradě 18–21

DUO DUKO kytara a saxofon

21/9 úterý

BIO SENIOR 14.00

JAN WERICH režie: Martin Slunečko, Miloslav Šmídmajer

VERNISÁŽ 18.30

PAVEL DUFEK – MOJE OČI výstava fotografií

23/9 čtvrtek

KINO 19.30

ZBOŽŇOVANÝ režie: Petr Kolečko

24/9 pátek

KINO filmový klub 19.30

SVÉRÁZ ČESKÉHO RYBOLOVU režie: I. Miloševičová-Pauerová

26/9 neděle

STORYTELLING 18.30

JUSTIN SVOBODA vypravěčský jukebox – příběhy na přání

30/9 čtvrtek

DIVADLO 19.30

GEDEONŮV UZEL režie: P. Strnad, hrají: V. Cibulková, A. Stanková

30/9

21/9

Kapacita míst je omezená, vstupenky objednávejte
Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

26/9

na kcbeseda.eu

Karel Vilgus, Klánovické fórum a Městská část Praha Klánovice

b
eneﬁční
3.
koncert
POŘÁDAJÍ

na počest Hedviky Vilgusové

ÚČINKUJÍ

Claireton Chorale Světlany Tvrzické

Hudba Hradní stráže a Policie ČR
sólisté
hosté

moderuje
šéfdirigent

Gabriela Urbánková, Miroslava Časarová, Tomáš Savka zpěv

Zdeněk Svěrák, Petr Brukner,
David Smoljak
Miroslava Časarová
plk. Václav Blahunek

Klánovice, Hala starosty Hanzala, 21. září 2021, 19:00

Karel Vilgus, Klánovické fórum a Městská část Praha Klánovice

beneﬁční
koncert
3.
POŘÁDAJÍ

na počest Hedviky Vilgusové

Výtěžek z koncertu je určen na Pozdravení, objekty vznikající
v rámci sochařského sympozia Sochání pro Hedviku.
Tentokrát budou ﬁnance věnovány na sochařský objekt herce
a režiséra Ladislava Smoljaka a objekt Milana Kopřivy,
předního českého typografa.

Malířka a ilustrátorka Hedvika Vilgusová

30. DUBNA 1946-12. LISTOPADU 2007

Podle portálu NASA krouží mezi Marsem a Jupiterem asteroid
98127 «vilgusova». Takto jej pojmenovali v roce 2008 astronomové AVČR.
Obelisk věnovaný její památce vytvořil v roce 2018 sochař Milan
Kuzica. (Hmota. Zrcadlení. Energie.)
Spodní část, přírodní kámen, připomíná 22477 pozemských dnů
umělkyně. Horní část obelisku je vytvořena z nerozlišitelné anorganické hmoty a je zrcadlovým odrazem kamene. Obrací se k nebi
a stává se jeho součástí. Odráží se v ní pozemská existence a energie, měnící se v energii spirituální. Vrchol obelisku se uzavírá geometricky konkávní plochou o pomyslném obvodu 22477 jednotek. Zrcadlící předěl «protíná» obelisk a je spojením s nebem. Zlatá
plocha má schopnost odrážet vše co do ní hledí. Zemi nebe a nebi
zem.
Kruh pozemského života HV se uzavřel.

Vstupné 250 Kč, děti a mládež do 14 let zdarma (k stání)
Vstupenky můžete zakoupit a vyzvednout
na ÚMČ Praha Klánovice, U Besedy 300
u paní Aleny Janouškové, tel. 281 960 216,
email: janouskova@praha-klanovice.cz
nebo u paní Romany Kubíčkové, Klánovické fórum,
nadační fond, tel. 604 288 076,
email: romanakf@icloud.com.
Platba v hotovosti nebo po předchozí domluvě
převodem na účet.
Zbylé vstupenky můžete zakoupit v den koncertu
od 17:00 u vstupu do haly.

!

Při vstupu do haly respektujte v daném čase
platná protiepidemická opatření.

