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DIVOČÁCI SE TU NEPŘEMNOŽILI

ČEKÁRNA V NOVÉM

VÝSTAVBA ULIC KONEČNĚ ZAČÍNÁ

KLÁNOVICKÝ PODZIMNÍ FOTBAL

KLÁNOVICKÝ BIG BEN

ODEŠEL „NÁŠ“ BÁSNÍK

NA SLOVÍČKO S DVOŘÁKEM

JAK SE JÍ U DASCHŮ
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Slovo starosty

Výběr ze zpráv z jednání Rady městské části

RMČ 4. 11. 2016
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s negativy této pro nás nesmírně
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• Souhlasila s konáním akce „Adventní
trhy a zpívání v kostele“ na veřejném
prostranství v parku za kostelem.
Termín konání 6. 12. 2016 v době od
15 do 21 hodin.
• Schválila uzavření smlouvy o nájmu
nebytových prostor cukrárny,
Slavětínská 173, Praha – Klánovice se
stávajícím nájemcem Ing. Oldřichem
Kuklou, IČO 69178267, se sídlem Úvaly,
za cenu 5500 Kč/měsíc na dobu 5 let,
s účinností ode dne 1. 1. 2017 do 31. 12.
2021. Rada rozhodla o zřízení opčního
práva na dobu dalších 5 let.
• Schválila pronájem cykloboxu
na dobu 1 roku za cenu 800 Kč
panu Pavlu Horčičkovi, bytem
Praha – Klánovice.
• Souhlasí se zveřejněním výzvy na
podání cenové nabídky na dodavatele
stavby – Deponie, Smiřická
ul., (vytyčení sítí, zemní práce,
vodovodní + kanalizační šachty,
dopravní značení + zábory, uvedení
do původního stavu, geodetické
zaměření, IPR + PVK).
• Schválila zakoupení výstroje
a výzbroje pro JSDH Praha –
Klánovice ve výši 80 000 Kč. Finanční
prostředky jsou rozpočtovány, max.

dojde k přesunu v rámci kapitoly.
• Schválila poptávku na čištění
komunikací včetně vsaků
a zatravňovacích pásů a uzavření
objednávky prací u společnosti
FRAMAKA, spol. s r.o., IČ: 452 72 204,
se sídlem Praha 9 za cenu 820
Kč/hod bez DPH.
• Schválila zveřejnění záměru
pronájmu nebytových prostor
v K-CLUBU, V Jehličině, Praha
– Klánovice s účinností nové
smlouvy ode dne 1. 4. 2017, s dobou
nájmu 5 let + zřízení práva opce na
dobu dalších 5 let.
• Schválila poptávku na opravu příp.
výměnu stávajícího plynového
topení Smržovská 1.
• Schválila zveřejnění výzvy
k předložení cenové nabídky na
akci „Oprava plynové kotelny –
ZŠ Smržovská 1“.
• Nesouhlasí s prodejem
občerstvení při příležitosti konání
akce „Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu“.
• Neschválila zakoupení domku –
buňky z předložených nabídek
a pověřila úřad předložení
dalších nabídek.

Rada MČ schválila také:
Rozpočtové opatření č. 31
• Zvýšení rozpočtu městské části
o přijatou účelovou investiční dotaci
na akci č. 80291 „Areál KC Beseda
– rekonstrukce“ ve výši 750 000 Kč.
V rámci této akce bude provedena
rekonstrukce podlahy v Kulturním
centru Beseda včetně výměny sedaček.
Poskytnutí této dotace schválilo
Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým
usnesením číslo 20/7 dne 20. 10. 2016.
• Rozpočet bude zvýšen v kapitole
06 – kultura, oddíl 3319 – ostatní
záležitosti kultury, položka
6121 – stavby.
Rozpočtové opatření č. 32
• Úprava rozpočtu městské části
o částku 10 000 Kč v kapitole
09 – oddíl 6171 – místní správa
z důvodu nákupu laminovacího
stroje. O uvedenou částku bude
v tomto oddíle snížena položka 5156
– pohonné hmoty a o stejnou částku
bude zvýšena výdajová položka 5137 –
drobný hmotný majetek.
Rozpočtové opatření č. 33

• Zvýšení rozpočtu městské části
o přijatý dar na opravu komunikací
ve výši 20 000 Kč. O uvedenou
částku bude zvýšen rozpočet v oddíle
2212 – silnice.
Rozpočtové opatření č. 34
• Úprava rozpočtu městské části
v částce 30 000 Kč z důvodu
pořádání sportovního fotbalového
turnaje o pohár MČ Praha –
Klánovice. Rozpočet bude upraven
v kapitole 04 – sport takto: zvýšení
výdajové položky 5169 – ostatní
služby v oddíle 3419 – ostatní
tělovýchovná činnost a zároveň
snížení výdajové položky 6121 –
stavby v oddíle 3412 – sportovní
zařízení v majetku obce.
Rozpočtové opatření č. 35
• Úprava rozpočtu městské části
v částce 25 000 Kč z důvodu opravy
povrchu fotbalového hřiště, které
bylo poničeno divokou zvěří.
Rozpočet bude upraven v kapitole
04 – sport takto: zvýšení výdajové
položky 5171 – opravy a udržování
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v oddíle 3412 – sportovní zařízení
v majetku obce. O stejnou částku
bude snížena výdajová položka 6121 –
stavby ve stejném oddíle.
Rozpočtové opatření č. 36
• Úprava rozpočtu městské části
v částce 48 400 Kč z důvodu pořízení
zabezpečovacího systému v hasičské
zbrojnici. Rozpočet bude upraven
v kapitole 07, oddíl 5512 – požární
ochrana. O uvedenou částku bude
snížena výdajová položka 5137 –
drobný hmotný majetek a zvýšena

bude výdajová položka 6122 –
stroje a zařízení.
Rozpočtové opatření č. 37
• na základě kterého bude upraven
rozpočet z důvodu posílení finančních
prostředků v oddíle 2212, v kapitole 03
– silnice, položka 5169 – ostatní služby
(zimní údržba, vánoční osvětlení).
Rozpočet bude upraven v částce 119 600
Kč. O tuto částku bude snížena výdajová
položka 6121 – stavby v oddíle 3412 –
sportovní zařízení v majetku obce.
(ih)

Slovo šéfredaktora
Na jedné noze
Jezdím vlakem z Klánovic od svých
čtrnácti let. S výjimkou několika
roků, které jsem prožil v zahraničí
a mimo Klánovice, vlastně celý život.
Zažil jsem v nich ledacos, jednou
jsme někdy v osmdesátých letech
uvízli při sněhové kalamitě mezi

Zastupitelstvo městské části Praha Klánovice 3. 12. 2016

Libní a dnešní Masaryčkou, tehdy
ještě nádražím Praha Střed. Po víc
než hodině, kdy se vlak nepohnul

Schválilo uzavření smlouvy na akci
„Opravy kanalizace, drenáží a vstupu
do BD Bazar, Slavětínská 173, Praha –
Klánovice a opravy kanalizace a drenáží
u objektu Beseda, Slavětínská 120, Praha
– Klánovice firmou BB stavební s. r. o.,
se sídlem Praha 9, IČO 24279579 za cenu

589 579 Kč bez DPH a pověřilo RMČ ke
schválení smlouvy a případných víceprací.
Firma BB stavební s. r. o. předložila
nejvýhodnější nabídku a finanční
prostředky ve výši dle nabídky jsou ve
VHČ k dispozici.
Zpracovala Ivana Horská

Otázky a odpovědi
Klánovické nádraží se v poslední době podstatně vylepšilo a to jak díky
rekonstrukci, tak i novým vybavením nádražní haly. Kdo přišel s nápadem vybavit
halu pohodlným nábytkem, křesílky, knihovnou a pianinem? Kdo bude zajišťovat
úklid a pořádek v hale? Mohou i Klánovičtí přispět k vylepšení nádražní haly
např. zajímavým kouskem nábytku, obrazy, nápaditými plakáty či knihami?
Jedná se o jeden z projektů naší obecně prospěšné společnosti. Poděkování
za jeho realizaci však patří lidem, kteří oslyšeli naši prosbu o poskytnutí
vybavení. Nelze vyjmenovat všechny, tak uvedu alespoň Janu Rudyšovou, Martinu
Bergmannovou, Tomáše Studeníka a Petru Jeřábkovou. Obecní knihovna a další
dárci poskytli knihy. Úklid haly zajišťují pracovníci drah, kteří prodávají jízdenky.
Těm samozřejmě patří také velký dík za jejich pozitivní přijetí celého projektu.
Pokud by chtěl někdo přispět na vylepšení nádražní haly, musí kontaktovat mne
na mobilu 602 358 025, protože veškeré aktivity spojené s projektem podléhají
schválení SŽDC a zodpovědnost za to má neziskovka. To se ale netýká drobných
věcí, jako přinesení knížky nebo květiny. Rád bych, aby veřejnost vnímala čekárnu
jako „svoji“. Piano bylo zajištěno ve spolupráci se společností Piana na ulici pana
Ondřeje Kobzy. Přes zimu bude umístěno v hale a zpřístupněno k muzicírování
tak, aby nikoho nerušilo. V létě uvidíme, jak dál. (Robert Zoulík, člen Správní rady
Klánovice Spolu o.p.s.)
V září zajistil Úřad na Hornopočernicku opravu několika ulic k radosti
místních Klánovičáků. Bohužel se již objevuje několik výtluků na nově
opravených silnicích. Jakou technologií byly silnice opravené? Jaká je životnost
takto opravených silnic? Jaká je záruční doba v rámci této opravy a kdo je
na Úřadě zodpovědný za sledování stavu opravených silnic a v rámci záruky
vyžadovat nápravu od prováděcí firmy?
Drobné závady a nerovnosti na novém povrchu ze zpevněného recyklátu na
Hornopočernicku, jsme počátkem října po kontrole celého území reklamovali vůči
dodavateli stavby společnosti EUROVIA CS, a. s. Dodavatel obratem přislíbil místní
lokální opravy, které by měly probíhat v nejbližší době. V úsecích, kde se po sjetí
horní vrstvy vytvořil profil mělké rolety, je způsobeno válcováním vibračním válcem
a není na závadu funkčnosti povrchu. (Martin Lukeš)
Oprava: V KZ11 bylo v otázce č. 3 nesprávně uvedeno datum odstranění
zbývajících závad po revitalizaci AHB 30. 11. 2017. Správný termín je 30. 11. 2016.
Otázky i za vás pokládala Marie Mikušová. Svoje podněty a tipy zasílejte prosím na:
Majka.Mikusova@seznam.cz

ani tam, ani zpátky, jsme spolu
s jinými cestujícími hrubou silou
otevřeli dveře a pak jsme se závějemi
prodírali směrem k hotelu Olympic.
V posledních letech jsem měl
pocit, že se cestování vlakem mění
k lepšímu. Elefanty sice nejsou tak
hezké, jako předchozí panťáky, ale
mnohem pohodlnější. Zkrátily se
intervaly a na Masaryčku se dostane
člověk o pár minut dříve, zpoždění se
stala z pravidla spíše výjimkou, vlaky
začaly jezdit i po Praze a vytvořily
základ vysněné sítě, která by časem
mohla vytvořit pražský S bahn.
Jenže pak nějaký génius
vymyslel rozšíření modrých zón
na parkování a nahnal Středočechy
z aut do autobusů, a především do
příměstských vlaků. Vedle zcela
nesmyslného systému, který mimo
jiné vyhání parkující auta z centra
do vilových čtvrtí, kde modré zóny
nejsou, udělaly zóny z ranních
a odpoledních vlaků peklo, kde
stojíte na jedné noze, a ještě ne na
své. Kultura jízdy vlakem se vrátila
o dvacet, třicet let zpátky. Kdo jiný
než klánovická a újezdská radnice
by se měl kvůli tomu na Magistrátu
a u Českých drah ozvat!
Závěrem bych chtěl jménem
svých i celé redakce popřát Vám
všem krásný advent, klidné Vánoce
a klid a mír v duši během celého
příštího roku.
Váš Luboš Palata
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Téma čísla: Vystřílíme divočáky v Klánovickém lese?

V Klánovicích nikdy divočáci
přemnožení nebyli, říká Ján Koval,
předseda mysliveckého spolku Šesterák
Klánovice v rozhovoru pro KZ, a vyvrací
tak všeobecně rozšířenou představu
o dramatickém nárůstu počtu černé
zvěře v místních lesích.
Lidé si stěžují, že se přemnožují
divočáci. Ryjí na zahradách, na
fotbalovém hřišti, ničí okraje lesa,
v Mníšku pod Brdy se procházejí po
náměstí, v Berlíně po parcích. Co
na to myslivci?
Pokud jde o Klánovický les, tak tady
nikdy divočáci přemnožení nebyli. Letos
jich je dokonce méně než loni. On ten
problém s divočáky v příměstských
oblastech je podstatně komplikovanější
a zdaleka za něj nemůže jen zvýšený
počet černé zvěře. Může se zdát,
že se rostoucí populace prasat valí
lidem do zahrad, ale v podstatě je
to přesně naopak.
Tak to stojí za vysvětlení, nemám
pocit, že bych se já valil k prasatům
do bahniště a prováděl tam
nějakou neplechu…
Ale v podstatě je to tak. V okolí měst
lidská obydlí expandují do přirozeného
prostoru zvěře. A teď mluvím hlavně

o polích. Podívejte se, jak se zvětšují
Šestajovice nebo na haly, které vyrostly
u poděbradské silnice. Ještě před deseti
lety tu byli koroptve, bažanti, zajíci,
dnes tu není nic. Divočáci setrvávají, ale
rozhodně se nejedná o jejich přemnožení,
spíš se dostávají do stále menšího
prostoru a blíž k lidským obydlím.

Divočáci a obec
RMČ rozhodla o poskytnutí
finančního příspěvku mysliveckému
spolku Šesterák Klánovice ve
výši 300 Kč za každé odstřelené
divoké prase. Aby byla proplacena
tato částka, bude požadováno
zlikvidovat nejméně pětapadesát
kusů prasat. Pokud odstřel překročí
sto ulovených divočáků, budou
propláceny pouze samice (bachyně)
jakožto nositelky přírůstku
populace. Tzn., že maximální
náklady na redukci stavů divokého
prasete v Klánovickém lese činí
30 000 Kč. Výše odstřelu bude
vyhodnocena v prosinci 2016,
u každého kusu bude odstřel
doložen předložením protokolu
o vyšetření na trichinellu státní
veterinární správou.

Jsou to ale relativně plaší tvorové,
proč jdou tak blízko a nezůstávají
skryti na polích a v lesích?
Prasata se chovají přirozeně, jestliže
je v jejich blízkosti měkký, dobře
pěstěný trávník plný žížal, tak to je pro
divočáka jako za odměnu. K obydlím
u lesa je také lákají sami lidé, kteří
vyvážejí na jeho okraje listí a rostlinný
odpad. V něm jsou červy, brouci, myši…
Stačí se projít Mechovkou a pochopíte,
že to nemůže být jinak.
Jaký je roční biologický režim
divokého prasete?
Přes zimu jsou v lese, zjara se jim
narodí selata, se kterými pobývají
v lesním porostu tak do věku dvou
měsíců. Jakmile v okolních polích začne
růst obilí, stěhují se tam a setrvávají zde
až do listopadu, nejčastěji v kukuřici,
která se sklízí až naposled. Víme, že
momentálně se ještě zdržuje velký
počet divočáků v rákosu vysázeném ve
Škvorecké oboře.
Můžete nám přiblížit, v čem
spočívá činnost vašeho spolku
Šesterák Klánovice?
Spolek si pronajímá od Lesů ČR tzv.
honitbu v Klánovickém lese, do níž je
zahrnuto území od Úval po Běchovice.
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Pronájem honitby činí několik set tisíc
ročně a vše si musíme financovat sami.
Staráme se o srnčí zvěř, navážíme
na zimu seno a sůl a letos jsme také
instalovali směrem na Štamberk pachové
ohradníky, aby zvěř nevbíhala na
koleje. Od Magistrátu máme na odstřel
vysoké zvěře přesně stanovené kvóty.
Pokud jde o divoká prasata, tam žádné
limity neplatí, v minulém roce jsme
zastřelili okolo čtyřiceti prasat, letos
máme dohodu i s vaší městskou částí na
pětapadesát kusů.
Jak probíhá lov divočáků
a jak je při něm zaručena bezpečnost
návštěvníků lesa?
Prasata se loví hlavně večer a za
rozbřesku na čekané. Rozhodně se
nepořádají žádné hony a nesestavují
rojnice. To bychom nahnali k hradbě
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možná víc lidí než divočáků a bylo
by to skutečně nebezpečné, protože
v rekreačním lese se pohybuje mnoho
lidí i po setmění. Odstřel divočáků je
časově náročný, každá trofej se musí tzv.
vysedět a většinou jich za noc neulovíte
více než jeden kus.
Můžeme se tedy proti škodám, které
prasata způsobují, nějak bránit?
Můžete se pokusit jich co nejvíce
postřílet, pak budete mít měsíc klid,
dokud se sem nestáhnou divočáci
z okolních revírů. Neměli bychom ale
zapomínat na to, že prasata jsou také
užitečná, jako všežravci čistí les od
mršin a různých škůdců. Nejlepší je
se s nimi naučit žít, ostatně v celém
Klánovickém lese jich momentálně
nebude více než stovka.
Robert Zoulík

Vidrholec bez divočáků? To ne

Klánovická radnice asi trochu
přestřelila. Pokud mají pravdu
klánovičtí myslivci, a vzhledem
k jejich znalosti prostředí jim není
třeba nevěřit, tak by finanční podpora
střílení černé zvěře ve Vidrholci vedla
k vystřílení všech, nebo téměř všech
divočáků. To je v prostoru, který
je z velké části přírodní rezervací
a chráněným územím, plán špatný.
Divočáci, kteří se na některých
místech odvažují až téměř do zahrad
a k domům, sice občas, mohou
způsobit nějaké škody, ale na druhé
straně jsou přirozenou součástí
přírody, která by pro naši obec, ležící
uprostřed lesa, měla být hodnotou na
prvním místě. Už to, že se od počátku
letošního roku mohou divočáci lovit
celoročně, je věc, která může přispět
k výraznému omezení jejich populace.
Nemělo by ale dojít k úplnému
vystřílení a likvidaci černé zvěře v naší
přírodě, z níž v posledních desetiletích
zmizelo mnoho dříve početných druhů.

Divočáci jsou přirozenou součástí
Klánovického lesa, stejně jako srnky,
zajíci, lišky a kdysi třeba i jezevci.
Finanční podporu masivního odstřelu
divokých prasat by měla klánovická
radnice přehodnotit s ohledem na
skutečný stav černé zvěře v našem
lese. A ve spolupráci s okolními
obcemi bychom se možná měli začít
starat o to, co se děje s krajinou
a přírodou v našem širším okolí, kde
se nejlepší úrodná zemědělská půda
mění na krajinu obřích skladišť. Mizí
tím životní prostor nejen zvířatům,
ale i nám lidem.
Černá zvěř proto hledá v našem
lese jen útočiště, na které má právo.
Stavy divokých prasat by se proto
měly ve Vidrholci udržovat v rozumné
míře nejméně několika desítek kusů
a neměli bychom usilovat o jejich
faktické vystřílení. Při ohleduplném
chování nás lidí je i v našem lese pro
pár desítek divočáků místa dost.
Luboš Palata

Ze života Klánovic

Klánovický Big Ben
Od 23. listopadu zdobí park před
školou nekomplikovaná hranolovitá
věž se svítivě žlutým ciferníkem na
svém vršku. Klánovický Big Ben, jak
s notnou dávkou nadsázky glosoval
jejich podobu jeden s návštěvníků
při slavnostním uvedením hodin do
provozu. V této souvislosti je důležité
zmínit, že sloupové hodiny na tomto
místě stávaly již ve 30. a 40. letech
minulého století a nápad na jejich
obnovu byl inspirován právě touto
skutečností, návratem k tradici.
Zároveň však podoba nových hodin
byla pojímána jako snaha o originál.
Autor projektu, architekt Zdeněk
Rychtařík, v této souvislosti řekl:
„Když jsem přemýšlel nad jejich
podobou, věděl jsem, že repliku
udělat nechci, už jen proto, že ji ani
udělat neumím, nemáme původní
plány ani původní materiálové
řešení. Vytvořili jsme proto jakýsi
remake, základní tvarovou strukturu
a navázali ve spolupráci s grafickým
studiem Najbrt na to, že původně
byl sloup hodin používán jako
plakátovací plocha.“ Realizaci
hodin zajistila nezisková organizace
Klánovice Spolu o.p.s. Zvláštní
poděkování patří panu Michalu
Čtrnáctému, který zajistil technickou
přípravu a výrobu hodin a Šárce
Volešové, díky jejímuž entuziasmu se
podařilo od sponzorů nastřádat na
jejich realizaci potřebné finance.
Robert Zoulík
Foto KZ – Jakub Oubrecht
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Hydepark
Projektování a výstavba uliční sítě v Klánovicích
V minulém čísle KZ vyšel obsáhlý článek o problémech projektování a výstavby
uliční sítě v Klánovicích. Jako radní, který zodpovídá za tuto oblast, bych měl
k vyváženému článku pouze jednu připomínku. Místní komunikace se navrhují
podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, v případě obytných ulic dle
TP 183. Oba předpisy stanoví dostatečný prostor pro kvalitní návrh i v klánovických
podmínkách. Podmínkou je ale určitá kompetentnost práce s nimi. Tedy si
nemyslím, že potřebujeme často „schválení výjimky“, správně souhlas s odchylným
řešením, který beztak může vydat pouze MD. Jednosměrku u tenisu máme i ve
schváleném generelu a v kombinaci se šikmým parkováním bych zrovna zde Policii
ČR osobně nic nevyčítal. Je to spíše o kompetentních projektantech, kteří občas
dokážou i na Praze 21 a Policii ČR obhájit v rámci normy i příhodnější řešení.
Karel Horníček (Spolu pro Klánovice)
Jak dál s černou zvěří?
Přemnožení divočáků v Klánovickém lese dosáhlo v posledních letech stadia,
kdy dochází k ohrožování zdraví a majetku. Zvěř v touze po potravě ztrácí zábrany,
přibližuje se k lidským obydlím a překonává zdánlivě nepřekonatelné překážky.
V nastalé situaci nemá smysl hledat viníka (stejně bychom ho těžko našli), má
smysl hledat řešení. Zdá se mi jasné, že musíme zvolit kombinaci různých zásahů,
abychom dosáhli alespoň přijatelného efektu. Co tedy děláme a chystáme se dělat?
1) na jednání RMČ dne 2. 9. 2016 jsme schválili finanční příspěvek myslivcům na
redukci stavu (odstřel) divokých prasat; 2) zvýšeně chráníme klánovický majetek
(mj. vypsána poptávka na stavbu pevného plotu kolem areálu fotbalového klubu); 3)
informujeme veřejnost o rizicích pohybu v lese a učíme poskytovat první pomoc při
napadení zvířetem (mj. takto tematicky zaměřený kurz první pomoci 8. 11. t. r.); 4)
napravujeme již vzniklé škody.
Ferdinand Polák (ODS)
Další oslovení zastupitelé příspěvek nezaslali

Zprávy z Úřadu městské části
Jak jsme se učili zachraňovat životy
Po šest úterních podzimních podvečerů jsme s profesionály z pražské záchranky
učili zájemce z řad klánovické veřejnosti poskytovat první pomoc v různých
nepříjemných situacích. Nešlo o žádné suchopárné přednášky, každý si vše
mohl sám vyzkoušet a naučit se to dělat správně – srdeční masáž, vyproštění
z havarovaného auta, stavění krvácení tlakovým obvazem a spoustu dalších
užitečných činností. To hlavní ale je, že ti, kteří chodili, už nyní vědí, že pomoci
v nouzi může každý a že tak složité to vlastně ani není. Vědí, jak se zachovat
u člověka v bezvědomí, jak při různých úrazech, epileptickém záchvatu nebo třeba
při napadení divočákem. Možná to nikdy nebudou potřebovat, možná ale jednou
někomu zachrání život.
Ferdinand Polák, místostarosta MČ
Sběr použitých rostlinných olejů a tuků
Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných olejů a tuků. Použitý olej budou
moci občané odevzdávat na všech sběrných dvorech. Na každém sběrném dvoře
je umístěna nádoba s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání
použitých kuchyňských olejů z domácností.
Podmínkou je, aby oleje zbavené zbytků jídla byly v uzavíratelných obalech avšak
v žádném případě ne skleněných, ale pouze v plastových obalech: PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanystrech. Sběr a přistavení nádob je ze strany Viking
group s. r. o. totiž realizován zdarma, a město navíc získá finanční odměnu dle
vysbíraného množství, kterou může investovat do dalšího rozvoje městského
odpadového systému.
Alena Janoušková, ÚMČ

Ze života Klánovic
Svaz tělesně postižených:

Podzimní výlety jsme zakončili
opakovanou návštěvou Kerska, kde
jsme nejdříve navštívili ateliér pana
Kuby a zakoupili drobnosti z jeho
vánoční nabídky. Odpoledne jsme
samozřejmě zakončili posezením ve
známé restauraci Hájenka a k večeři
jsme byli spořádaně doma.
Poslední letošní cvičení bude
v pondělí 2. 12. a potom se budeme
jen věnovat přípravě Vánoc.
Po Novém roce začínáme hned
zostra – v pondělí 2. 1. 2017 a to
cvičením od 16 hodin.
Další pondělí – 9. 1. 2017 bude od
15 hodin výbor a budou se rozdávat
přihlášky na rekondiční pobyty.
Všem našim členům přejeme
klidné prožití vánočních svátků
a dobrý start do dalšího roku.
Výbor Místní organizace
STP Klánovice

Jubilanti
Prosinec 2016
Jaroslav Paroubek
Anna Freyová
Jaroslav Hladík
Jaroslav Nyklíček
Eva Musilová
Anna Nahodilová
Miloslav Holada
Franz Weinmann
Zdeněk Šimůnek
Vlasta Němcová
Hanna Petroušková
Zdeňka Rynešová
Všem oslavencům gratulujeme!
Kácení a dosadba lip
Městská část nechala odborně
posoudit provozní bezpečnost lip v ulici
Slavětínská v úseku od ulice Bělečská do
ulice V Soudním. V odborném posouzení
bylo navrženo pokácení 6 lip, vykáceno
bylo 5 lip (1 mladší lípa bude zachována
a ošetřena). Do stromořadí budou
dosazeny 4 lípy, neboť v rozhledových
trojúhelnících křižovatek se nesmí
vysazovat stromy. Současně budou
odborně ošetřeny všechny lípy v této
části ul. Slavětínská. V ulici V Pátém bylo
dosazeno 15 ks třešní.
Alena Janoušková, ÚMČ
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Událost měsíce

Klánovický kaleidoskop
Vánoční jarmark
Tradiční hand made výrobci – oděvy,
hračky, šperky, vánoční dekorace,
ozdoby a mnoho jiného Výtvarné
dílny pro děti i dospělé.
Vstup zdarma, cena
workshopů 30–100 korun
KC Beseda 4. prosince,
od 14 do 18 hodin
Koncert Jaroslava Svěceného
Tradiční Vánoční koncert Jaroslava
Svěceného, který představí a zahraje
za klavírní spolupráce Václava
Máchy proslulou hudbu Josefa Suka
z pohádky Radúz a Mahulena, kterou
napsal Julius Zeyer. Dále zaznějí
svátečně laděné skladby A. Dvořáka,
B. Smetany, J. Masseneta a dalších
autorů. Součástí večera bude
autogramiáda J. Svěceného.
KC Nová Beseda Čt 15. 12. 19.30

Josef Dvořák po představení v Klánovicích
Foto KZ – Jakub Oubrecht

Josef Dvořák rozesmál Klánovice
Na přelomu října a listopadu se sál
KC Nová Beseda doslova otřásal smíchy.
I přes zavřené dveře byly slyšet salvy
nadšení pobaveného publika. Nebylo
divu, vždyť na pódiu byl jeden z našich
nejlepších komiků, herec Josef Dvořák.
Svým vystoupením přijel podpořit
projekt Sochání pro Hedviku. Čekal
jsem, že po dvou hodinách na jevišti
přijde utahaný a vyčerpaný herec,
kterému nebude moc do řeči, ale Josef
Dvořák vypadal, jako by přišel z nějaké
dobíjecí odpočívárny. „Přijel jsem díky
svému starému příteli z divadla Semafor
Karlu Vilgusovi, abych podpořil to
vaše Klánovické sochání pro Hedviku,“
říká hned na úvod.
Ve svých čtyřiasedmdesáti letech
zvládá stále neuvěřitelné množství
představení, jezdí s nimi po celém
Česku, mimo jiné hrál nedávno své
nejslavnější představení „S Pydlou
v zádech“ v divadle v Horních
Počernicích. „Uvidíme, možná
přijedeme zahrát i sem k vám,“ usmívá
se Dvořák. Když kroutím hlavou
nad jeho životním tempem, tak mi
odpoví, že ho publikum prostě nabíjí
a že dokud bude stát na nohou, tak
chce na divadelních prknech zůstat.

„Patřím asi mezi ty herce, kteří chtějí
umřít na jevišti,“ usmívá se. Na jeho
současném kočovném životě ho baví
i to, že poznává divadelní sály doslova ve
všech koutech Česka. „To byste neřekl,
jaká to jsou občas krásná divadla,
o kterých přitom skoro nikdo neví,“
říká herec. S divadelní společností se
svým jménem hraje vedle „Pydly“ také
představení Divotvorný hrnec, Chudáka
Harpagona, nebo Taneční hodiny pro
starší a pokročilé.
S láskou vzpomíná i na víc než stovku
dílů večerníčků, v nichž dal kresleným
postavičkám jako Maxipes Fík nebo Bob
a Bobek svůj hlas. Přestože si v poslední
době zahrál i v televizních seriálech,
divadelní prkna má stále nejradši.
„Natáčení seriálů je dnes strašně rychlé
a je to úplně jiný druh herecké práce
než divadlo. Ale určitě to není tak, že
bych se tomu bránil,“ říká herec, který
i ve svých letech pravidelně holduje
tenisu. Když mu na závěr říkám, že
v létě, až přijede jako patron zahájit
další ročník Sochání pro Hedviku, si
můžeme jít zahrát i tenis na klánovické
kurty, tak se jen vesele usměje.
„Uvidíme, můžeme to zkusit.“
Luboš Palata

Noc a den v Šikulce
Přespání ve školičce Šikulka pro
děti 3–7 let. Vánoční výtvarná dílna,
návštěva lesní obory s daňky, krmení
zvířátek, večerní vycházka k Betlému,
vánoční tradice, cena 590 Kč
O bjednání míst: tel. 604 315 231,
j.dlaskova@email.cz
16. 12. 2016 od 16 hod. o so
17. 12. 16 hod.
Vánoční divadlo
Srdečně zveme malé i velké, děti
i dospělé, na divadelní představení
Vánoční příběh. Čeká vás příběh plný
recitací, zpěvu, živé hudby (housle,
viola, ﬂétna, akordeon klavír). Hraje
pražský hudební soubor Karamelija.
KC Nová Beseda 18. 12. v 15 hodin
Tříkrálová sbírka
V prvních lednových dnech proběhne
17. ročník celostátní akce Tříkrálová
sbírka. Farní charita Neratovice
je zapojena do tohoto projektu
již od začátku, a to od roku 2001.
Naši koledníci se zúčastní sbírky
ve dnech od 3. ledna do 9. ledna
2017. Tímto děkuje všem, kdo vlídně
přijme koledníky a přispěje do jejich
pokladniček. Získané prostředky
budou použity pro přímou pomoc
potřebným a přispějí k udržení
a k rozvoji sítě sociálně zdravotních
služeb v našem regionu.
Sestavil Luboš Palata.
Chcete informovat o své akci? Napište
do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz
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Z klánovického sportu

Fotbalový podzim 2016
Zajímavý a změnami prošpikovaný
byl fotbalový podzim v Klánovicích.
Za uplynulou půlsezonu byla k vidění
rekordní výhra, modernizace areálu,
divoká zvěř z lesa a samozřejmě také
nespočet kvalitních výkonů hráčů FKK, od
nejmladší přípravky po borce z áčka.
Začněme odshora, tedy vlajkovou
lodí klubu, klánovickým A-týmem.
V kádru i v realizačním týmu se po
neúspěšné anabázi v I. B třídě událo
několik změn. Tým převzal klánovický
patriot a dosavadní trenér dorostu Jan
Silovský (mnoho lidí říká, že byla tato
klánovická rošáda inspirací k výměně
trenérů na Spartě) a jako asistenta si
vybral bývalého hráče Milana Šafuse.
Áčko začalo pod novým vedením skvěle.
Poprvé ztratilo body až v sedmém kole,
když v nastavení zachraňoval remízu
s Juniorem útočník Škvor, jinak všechny
úvodní zápasy vyhrálo a v každém
nastřílel nově nabuzený tým minimálně
tři branky. Nakonec skončili klánovičtí

fotbalisté po první části soutěže na třetím
místě s minimálním odstupem na první
dva celky tabulky a mohou se pyšnit
největším počtem nastřelených gólů.
Dalším primátem je rekordní vítězství
v prvním kole pražského poháru proti
Benicím – klánovický ofenzivní stroj
nasázel nebohému benickému brankáři
šestnáct branek.
Zajímavé výkony a přísliby do
budoucna se ukazovaly o úroveň níže,
tedy ve starším dorostu. Parta vedená
zkušeným trenérským duem Svoboda–
Tumpach se prezentuje dlouhodobě
dobrým fotbalem založeným na krátkých
přihrávkách a dravém napadání. Jména
jako Jan Kutzendorfer, Václav Honc, nebo
Danielové Bartoň a Bezpalec si dobře
zapamatujte. Je možné, že je zanedlouho
budeme vídat i v rozpisu utkání mužů.
Starší dorost se ve své soutěži pohybuje
v popředí tabulky, momentálně je na
čtvrtém místě – u této kategorie jde
ovšem především o integraci hráčů

do dospělého fotbalu a samozřejmě
o radost ze hry.
Radost nejen ze hry, ale i z navázání
nových přátelství a z pohybu celkově mají
i ostatní klánovické mládežnické celky.
Nadšení na trénincích ať na trávníku,
umělce či v tělocvičně bylo znát po celý
podzim a pochvalu zaslouží všichni, kdo
se na tomto fotbalovém poli pohybují
a zadarmo pomáhají vychovávat nové
hráče pro klánovickou kopanou. Velkou
a nezměřitelnou práci dělá správce areálu
a velký fotbalový nadšenec Michal Fuchs,
kterému patří dík nejen za neustálou
modernizaci klubových prostor, ale i za
řešení nenadálých situací, se kterými se
jistě nepotká každý. Jedna taková nevšední
situace nastala právě letos v říjnu, kdy
se do areálu několikrát pokoušelo dostat
stádo divokých prasat ze sousedního lesa.
Naštěstí se už situace uklidnila, závěr
podzimu byl ale pro mnohé z nás tak
trochu divoký.
Matěj Nejedlý

Ze života Klánovic

Nádražní regtime
V ranních hodinách dne 3. listopadu
2016 rozezvučely vlakové nádraží
v Klánovicích tóny pianina, které zde
bylo umístěno v rámci projektu „Útulné
nádraží“. Křest piana a jeho uvedení
do provozu završil aktivity neziskové
organizace Klánovice SPOLU, která
interiér zastávky vybavila pohovkou,
křesílky a knihovnou. Křtu se také
zúčastnila ředitelka společnosti „Piana
na ulici“ paní Michaela Hečková, která
na úvod řekla: „Jedná se o třetí piano
umístěné na nádraží v Praze, jedno je na
Hlavním nádraží, druhé na Masarykově
nádraží a třetí v Klánovicích. Takže

při troše štěstí budou mít cestující
možnost slyšet začátek jedné skladby
při odjezdu z centra a doposlechnout
si její závěr v Klánovicích.“ V průběhu
celé akce s nádechem happeningu byly
cestujícím nabízeny koláče, káva a pro
odvážnější i šampaňské. Zazněly zde
známé skladby v podání profesionálních
hudebníků, jejichž vystoupení bylo
prokládáno recitací básní. Ambicí
do budoucna je pořádat na nádraží
několikrát za rok tzv. ranní koncerty,
tedy dopředu ohlášená vystoupení
s pevným programem skladeb.
Robert Zoulík

Hasiči informují
Ve čtvrtek 27. 10. ve 3.03 každého
člena výjezdové jednotky vzbudilo
vyzvánění mobilu. Jednalo se
o výjezd na požár galvanovny do ulice
Štěrboholská v Hostivaři. Tento zásah
patřil k závažnějším, vzhledem k tomu,
že v hale byly uskladněny chemikálie
a tlakové lahve. Jednotka vyjela s oběma
cisternami. Ze zásahu se hasiči všech
zasahujících jednotek vrátili v pořádku.
V úterý 15. 11. jednotka provedla
uzavření přípojky a čerpání vody

ze šachty pod pítkem v Parku
Hedviky Vilgusové. Voda unikala
s poškozeného potrubí.
Na státní svátek 28. října drželi
členové naší jednotky čestnou stráž
u pomníku ke Dni vzniku samostatného
československého státu.
19. 11. Proběhlo školení členů jednotky
na téma „Vnikání do uzavřených
prostor“. Jednotky zároveň získala
vybavení – sadu na otvírání oken
a dveří. Díky proškolení a novému

vybavení může jednotka pomoc
občanům i při zabouchnutí dveří
či ztrátě klíčů.
Hasiči Klánovice přejí všem občanům
klidné prožití Vánočních svátků
a šťastný nový rok.
Zároveň připomínáme dodržování
bezpečnostních opatření při používání
otevřeného ohně, včetně hořících svíček
na adventních věncích apod.
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prodej Vánočních kaprů v prostorách parkoviště
u základní školy.
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DROGERIE
NOVĚ OTEVŘENO

Ryby Vám na místě rádi upravíme dle Vašich přání.
V případě dotazů, nás kontaktujte na:
kontakt@rybarstvi-miskovice.cz

Nově otevřený obchod s drogerií, kosmetikou,
potřebami pro děti, máme i něco pro domácí
mazlíčky, dekorační předměty, papírenské zboží.
Kde: ul. Ke Znaku 3, Klánovice (dříve obchod
s hračkami, naproti Bazaru)

Těšíme se na Vaší návštěvu!!

Otevírací doba: Po-Pá 9-18 hod. So 9-12

ŠKOLNÍ SVÁČA ZJ
Kde: denně výdej ve škole
V kolik: denně od 7:40 do 8:00 hod.

NEHVIZDY, KLÁNOVICE
ÚJEZD nad LESY, ZELENEČ

ONLINE OBJEDNÁVÁTE - MY PŘEDÁVÁME
Pro všechny rodiče, kteří chtějí svým dětem dopřát vyváženou
a zdravou stravu a ne vždy mají na její přípravu čas.
Je to jednoduché. Pojďte s námi vyzkoušet zdravé, ale chutné svačinky.

Přihlaste se k nám na www.skolnisvaca.cz, vyberte si svačinu
z variant a my ji přivezeme přímo do Vaší školy.
každý den svačiny z čerstvých surovin
dítě si vyzvedne svačinu v prostorách Vaší školy
každý den výběr z několika variant zdravé svačiny
možnost objednání až měsíc dopředu
možnost stornování 24h předem
možnost ½ svačiny
v nabídce – několik druhů pečiva, uzeniny s vysokým
obsahem masa, kvalitní sýry, čerstvá zelenina,
čerstvé ovoce,mléčné výrobky, nápoje
Vaše dotazy zodpovíme na:
skolnisvaca@seznam.cz

Tel.: 608 111 592 a 608 111 597

císlo 11 | 2016
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ÚKLIDOVÁ FIRMA
Mgr. Jaroslav Šafařík
- Úklid RD, bytů, zahrad
- mytí oken, podlah
- montáž a servis klimatizací
- stroj. čištění koberců
- mokrou metodou
- sekání trávy, sběr listí

Čistá domácnost od nás
Objednávejte na tel.:
723 703 968
e – mail:

info@ostrahauklid.cz
www.ostrahauklid.cz

Pavel Hokr – hudební škola; Středisko volného času Všenory

klavír, kytara (akustická i elektrická), flétna, akordeon,
rychlokurz klavíru pro dospělé
 učíme se hrát pro vlastní potěšení, písničky si sami vybíráte
 první 2 hodiny nezávazné, koncertujeme 2x za rok
 v učebně nebo u Vás doma, výuka je individuální
UČEBNA: Bělečská 36 (Studio Yoon)
PŘIHLAŠOVÁNÍ: e-mail: info@pavelhokr.cz, tel.: 608 745 262

www.pavelhokr.cz

.KLÁNOVICKÉ..TAXI.
TEL.: 737 157 956
Objednávky a info o ceně 7-19h
www.taxi-klanovice.cz
E-mail: taxiklanovice@seznam.cz
J&V partners, s.r.o.

císlo 11 | 2016
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Stehlík Jiří
Hlavní 47, Tuklaty
Tel.: 723 614 889
- Prodej a servis zahradní, lesní a stavební techniky zn. Husqvarna,
GARDENA, Partner, McCulloch, rozbrušovací pily, řezné kotouče
na beton a ocel
- Servis strojů zn. STIHL a OLEOMAC
- Prodej a servis strojů VARI, štípače dřeva, štípací sekery, kalače, klíny,
násady aj.
- BROUSÍME: řetězy do motorových a el. pil (na počkání), žací nože
do sekaček, nože do křovinořezů, zahradní nůžky ruční, nůžky na živé
ploty, pákové nůžky na větve a trávu, sekery, kuchyňské nože a nůžky,
kotoučové pily a pily vidio (max. do 24 hod. i na počkání) aj.
- Opravy motorů B&S, HONDA, KOHLER, KAWASAKI

OTEVŘENO:
DUBEN-ŘÍJEN
PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-18.00
SOBOTA: 9.00-11.00
LISTOPAD-BŘEZEN
PO-PÁ: 9.00-12.00 13.00-17.00
SOBOTA-NEDĚLE: ZAVŘENO
E-mail: stehlik.zahradales@centrum.cz
Web: www.stehlik-zahradales.cz
Fcb: www.facebook.com/HusqvarnaTuklaty

Nejvýhodnější podmínky při
prodeji nemovitostí.

100% služby
0% provize
dále
PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA NABÍZÍME
tržní analýzu

mediační služby
právní služby advokáta
úschovu kupní ceny u advokáta / notáře

průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
+420 602 228 236 | info@maternovo.cz | www.maternovo.cz

Zveme Vás do naší nově otevřené prodejny a e-shopu
zdravotně nezávadné certiﬁkované obuvi, která splňuje
požadavky pro zdravý vývoj dětských nohou.
Prodejna je otevřená od září 2016 v Centru Blatov vedle
lékárny a tanečního sálu Danceport.
Našim cílem je vždy poradit a poskytnout maximální servis
ohledně výběru botiček správného typu, střihu a velikosti.
Dobře zásobený sklad zaručí, že si vždycky vyberete.
Širokou nabídku kvalitní zdravé obuvi od velikosti bot 17
do 42 – výběr z několika desítek druhů bot. Celoroční
nabídku doplňují domácí obuv, holínky a další druhy obuvi,
v současnosti aktuální dětské sněhule.
U nás najdete zastoupení těchto značek obuvi:
Superﬁt, Richter, Primigi,Merrell, Pegres, Protetika, Fare,
DPK, Jonap, Kornecki, Befado, Demar, Maximo a další...
A maminky si zde bude budou moci vybrat něco i pro sebe.
Nabízíme dámskou obuv značek Tamaris, Caprice, Ara, Högl,
Rieker, Hujo, Fiore punčochy ponožky atd.,
sportovní obuv Merrell a New Balance.
Samozřejmostí jsou i kabelky, peněženky,
a rukavice jako doplněk v barevné
kombinaci s obuví.
Kabelky různých značek
(Tamaris, Laskara, Verde, Capaciolle atd).
Vánoční sleva
20 % na vybranou
dámskou obuv.

císlo 11 | 2016
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ING. JARMILA DUBOVÁ
realitní makléř senior
+420 724 221 948
jarmila.dubova@4property.cz
www.4property.cz

PROPERTY a. s., Donská 275/9, 101 00 Praha 10

Naše úklidová ﬁrma nabízí jednorázový, pravidelný či generální
úklid domácností a kanceláří, domácnosti, úklid po malířích a
řemeslnících.
Mytí oken ,čistění koberců ,čistění čalounění a žehlení prádla.
V případě zájmu na tel kontakt 777/161575,777/313760,
email: uklidzcukru@seznam.cz, web : www.uklidzcukru.cz.
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
A PROŘEZÁVÁNÍ STROMŮ
STŘECHY, OKAPY, FASÁDY A JINÉ
VÝŠKOVÉ PRÁCE
MARTIN BALCAR, TEL.: 603 326 965

císlo 11 | 2016
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Kompletní právní a realitní servis

•

Prodej za nejvyšší možnou tržní cenu
Nezávazná konzultace
Doporučitelská provize až 10 000 Kč

•

Klára Tumpachová
Realitní makléřka RE/MAX Well
pro tuto oblast

775 069 068
klara.tumpachova@re-max.cz

GYNEKOLOGIE – MUDr. Jitka Ždichyncová
ZPĚT V KLÁNOVICÍCH – ordinuji v:
Praha 9-KLÁNOVICE, Axmanova 131
ve Zdravotním centru PATEO
Spojení: bus MHD 261 a 303 st.Smidarská,
Ordinace: ÚT-13.- 17.00, PÁ- 9.-13.00 h.
Tel.: 727829688 (605360221)
Přijímáme nové pacientky

císlo 11 | 2016
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Viladům Jižní terasy, Starokolínská ul.,
Praha 9 – Újezd nad Lesy

ProdEJ - Viladům Jižní terasy
Starokolínská ul., Praha 9 – Újezd
nad Lesy, 5 bytů
2 e
 4+kk/G, přízemí
ac
99m
+ terasa
zerv
2 re
26m
e terasa
 4+kk/G, 1. patro,
96m
a c2 +
zerv
2 re
18m
2 e
 4+kk/G, 1.patro,
96m
+ terasa
ac
zerv
2 re
18 m
 3+kk/G, podkroví, 90m2 + terasa
23m2, cena 4.890.000,-Kč
2
 3+kk/G, podkroví, 91m
a c e+ terasa
v
r
e
23m2 r e z

POSLEDNÍ BYT
K PRODEJI!

PENB - rozhraní tříd B - A (velmi úsporná
až mimořádně úsporná budova).

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

Makléř roku 2014 a 2015 rEMAX Horizont
Makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
Makléř roku 2015 rEMAX Čr

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

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

cena 8.950.000,-Kč

ProdEJ - luxusní byt 4+kk/T, 113 m2,
terasy 82 m2, 2 parkovací stání, Rezidence
Klánovice, ul. Ke Kostelíčku, Klánovice.

rv
reze

zdirad.pekarek@re-max.cz

cena 8.400.000,-Kč

reze

rvac

e

ProdEJ – průmyslový areál se skladovou
halou a kancelářemi, pozemek 3200 m2,
Kostelecká ul., Praha 9 – Čakovice
cena 16.000.000,-Kč

ace

ProdEJ –luxusní RD 6+1/2G/T,
užitná plocha 250 m2, pozemek 825 m2,
Čekanovská ul., Praha 9 –Újezd n/ L

www.zdiradpekarek.cz

ProdEJ – vícegenerační ŘRD s dispozicí
2 x 3+1, další pokoj v 1.NP + garáž + prádelna,
podlahová plocha 270 m2, pozemek 367 m2,
Borovská ul., Praha 9 – Újezd n/L

ProdEJ - RD 6+kk/2G/T + bazén, podlahová plocha 370 m2, pozemek 1.283 m2,
Trnková ul., Šestajovice

císlo 11 | 2016
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PROGRAM prosinec 2016

Výstava
JAN PÍSAŘÍK:
KLÁNOVICKÉ SETKÁNÍ 2
Tvorba malíře, graﬁka a ilustrátora Jana Písaříka osciluje mezi naivním
uměním a surrealismem. Výstava je prodejní.
1. 12. čtvrtek, 18:00 - Akce měsíce
LADIES NIGHT
Zapomeňte na předvánoční stres v přeplněných obchodech a přijďte
nakoupit dárky na vánoční tržiště, pochutnat si na sushi do KC
Nová Beseda. Chybět nebude ani oblíbená módní přehlídka, bohatá
tombola a promítání ﬁlmu Matky na tahu. REZERVACE NUTNÁ!
4. 12. neděle,14:00 Jarmark

KLÁNOVICKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
Zakoupit si můžete originální výrobky českých výtvarníků,
řemeslníků a návrhářů.
4. 12. neděle, 16:00 a 5. 12. pondělí, 9:00 a 10:30 - Divadlo pro děti
O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI
Poetická pohádka o kouzelném vánočním čase. Divadlo Pro malý.

13. 12. úterý,19:30 - Přednáška
VLASTA ČERV - VÝPRAVA DO SVĚTA TICHA!
Pojďme v prosincových dnech, plných hluboké tmy dlouhých nocí,
navštívit vnitřní svět ticha a prázdnoty, která se zdá být tmou, ale není
jí. Dovolme sami sobě poznat svět blaženosti.
14. 12. středa, 20:00 - Kino

PAŘBA O VÁNOCÍCH
Komedie o tom, jak se dokáže vymknout z ruky jeden klasický
ﬁremní vánoční večírek. USA/2016/komedie/nevhodný mládeži do 15
let/s českými titulky
15. 12. čtvrtek 19:30 - Koncert

JAROSLAV SVĚCENÝ s hostem
- VIOLIN SOLO z pohádky RADÚZ A MAHULENA (Josef Suk)
Tradiční Vánoční koncert Jaroslava Svěceného, kde nebudou
samozřejmě chybět ani ryze vánoční melodie. Součástí
večera bude i autogramiáda J. Svěceného. Tento koncert je
podporován MĆ Praha 21.
16. 12. pátek, 19:00 - Kino

5. 12. pondělí, 17:00-19:00 - Akce pro děti

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikuláš, čert a anděl se po roce opět těší na Vaše děti. Nezapomeňte
balíček a povídání pro Mikuláše.
7. 12. středa, 20:00 - Kino
SPOJENCI
Romantický ﬁlm s Bradem Pittem a Marion Cottilard na pozadí druhé
světové války. USA/2016/drama, romantický, thriller
8. 12. čtvrtek, 19:30 - Každý 2. čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.
Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!
9. 12. pátek, 19:00 - Kino pro děti
ANDĚL PÁNĚ 2
Nové dobrodružství anděla Petronela a čerta Uriáše. ČR/2016/
pohádka, komedie/90 min
11. 12. neděle, 16:00 - Kino pro děti
ANDĚL PÁNĚ 2
Nové dobrodružství anděla Petronela a čerta Uriáše. ČR/2016/
pohádka, komedie/90 min
12. 12. pondělí, 20:00 - Filmový klub
HEDI
Tuniský snímek o muži, který se vzepřel diktátu své matky a zruší
předem domluvený sňatek. Tunisko, Belgie/2016/drama/88 min/
nevhodný mládeži do 15 let/s českými titulky

ROGUE ONE: STAR WARS STORY
Příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby
splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol - ukrást plány Hvězdy smrti.
USA/2016/akční, dobrodružný, sci-ﬁ
18. 12. neděle 15:00 - Akce měsíce
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Tradiční vánoční akce, na které se spolupodílí neziskové organizace
NADOSAH, o.p.s. a Klánovice spolu o.p.s. Přijďte si již pošesté
s lucerničkami pro Betlémské světlo, kterými si rozsvítíte své domovy.
DIVADLO v rámci Betlémského světla
15:00 - Srdečně zveme malé i velké, děti i dospělé na divadelní
představení „VÁNOČNÍ PŘÍBĚH“. Čeká Vás příběh plný recitací,
zpěvu, živé hudby (housle, viola, ﬂétna, akordeon, klavír). Hrají:
pražský hudební soubor Karamelija
KONCERTY v rámci Betlémského světla
14:00-15:00 - Vystoupení dětského smyčcového orchestru NF
Harmonie - děti zahrají VÁNOČNÍ KOLEDY přímo v kavárně.
16:15 - Vystoupení pěveckého sboru SBORKLAN pod vedením
Daniely Emanovské, který zazpívá známé i méně známé koledy, např.
Sedzi vrabček, V půlnoční hodinu, Sedí pantáta, Byla cesta ušlapaná.
Nakonec si společně zazpíváme tradiční vánoční písně a koledy.
20. 12. úterý, 19:00
poklábosení v angličtině
KAŽDÁ STŘEDA

SOCIAL CLUB
MODERNÍ YOYOVÁNÍ

BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu divadelních
představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů
Změna programu je vyhrazena

KAVÁRNA Beseda Café s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
www.kcnovabeseda.cz

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den v otvíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300,
tel. 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 12: 2. 12. 2016. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Jana Jochová, Pavla Fischerová, Radomír
Kůla, Marie Mikušová, Robert Zoulík, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz. Příjem inzerce: Úřad
MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí
vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk: Grafotechna plus, s. r. o. Registrační
číslo MK ČR E 12804. Následující uzávěrka čísla: 20. 1. 2017. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1350 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma,
ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Vzpomínka

Tip na výlet

Valdštejnsko aneb konec starých časů

Básník z nástupiště

Jsou básníci, kteří na básníky
vypadají už z dálky. Jaroslav
Holoubek, kterého jste mohli
léta potkat téměř každé ráno na
nástupišti klánovického nádraží,
takovým básníkem byl. Mohutný zjev,
mušketýrsky zatočený knír, veselé,
a přitom snivé oči, mužný hlas a vždy,
téměř vždy úsměv. Nebyl z Klánovic,
žil v domku v téměř sousedních
Kolodějích. Ale měl to tu tak rád, že
poruším nepsaný úzus a naposledy se
tu s ním i za vás rozloučím.
Poprvé jsem se s ním potkal
v polovině osmdesátých let, kdy mně,
mladíkovi sotva dvacetiletému, otiskl
povídku v sobotní Mladé frontě,
povídku o lásce z klánovického kina.
Potkali jsme se po letech na
lodi, kterou jsme se plavili sladkou
Francií, zemí, do které Jaroslav
Holoubek jakoby přirozeně
patřil. Svými verši plnými krásné
živočišnosti, lásky k ženám, vínu,
dobrému jídlu a životu. Byl nejen
okouzlující vypravěč veselých
historek, s nímž strávit večer byl
zážitek, ale především to byl básník
s velkým B. Možná z trochu jiné,
jakoby už minulé doby, ale i to
k němu vlastně patřilo.
Měl mnoho básní o lásce, vášni
a ženách a pro ženy a ženy ho také
milovaly, zbožňovaly, obdivovaly.
Inu básník. Napsal víc než deset
sbírek básní, vydal i prozaickou
knihu, pořádal autorská čtení,
učil a přednášel.
Zemřel příliš brzy a příliš
nešťastně, v pouhých sedmdesáti,
než aby se s tím člověk jen tak smířil.
Pro mě a pro mnoho dalších, co
jsme ho znali, klánovické vlakové
nástupiště po jeho skonu 6. listopadu
osiřelo. Je na něm o básníka méně.
O básníka našeho kraje, básníka
Jaroslava Holoubka.
Luboš Palata

Nedaleko Bělé pod Bezdězem se
uprostřed lesů nachází Valdštejnsko –
pozoruhodné místo, původně určené
aristokracii k loveckému odpočinku.
V současnosti je to trochu zpustlá
kruhová mýtina, která při pozornější
prohlídce odhaluje svá tajemství starých
dobrých vančurovských časů. V jejím
středu je stále patrný umělý pahorek,
na kterém stávala besídka. Ta ležela
uprostřed parku a byla centrálním
bodem, od kterého se paprskovitě
rozbíhalo osm lipových alejí ke krajům
lesa, kde na ně navazovalo osm průseků.
Některé aleje se dochovaly dodnes.
Valdštejnsko je pozůstatek eremitáže
(poustevny dle šlechtických představ),
kterou nechal vybudovat František
Arnošt z Valdštejna ve 20. letech 18.
století. Po obvodu mýtiny stálo v kruhu
několik pavilonů a kaple Panny Marie
určené k odpočinku hostů. Všechny
budovy až na dva pavilony byly v roce
1903 zbourány. V ústí jednoho z průseků
dodnes stojí dvě strašidelné sochy
granátníků v nadživotní velikosti ze
40. let 18. st. Výlet na Valdštejnsko

započneme v městě Bělá pod Bezdězem,
které samo o sobě stojí za pečlivou
prohlídku. Ve městě, kde trávil své
dětství nevýznamnější český básník
Vladimír Holan, návštěvníka překvapí
rozlehlé náměstí, které si společně
s centrem města zachovalo svůj původní
gotický půdorys. V jeho blízkosti
naleznete zámek, jehož zvláštností je
pětikřídlé geometrické uspořádání,
augustiniánský klášter a impozantní
českou bránu, pozůstatek městského
opevnění, kterou se vydáme na náš
výlet. Zelená značka nás dovede z města
až na Valdštejnsko a po stejné barvě
se můžeme přes Březinskou studánku
vrátit zpět. Okruh má cca 9 km.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

U Daschů to pořád není ono
Bývala to po léta nejlepší restaurace
v Klánovicích. Uměřeně moderní
interiér, šmrncovní, mexickou kuchyní
líznutý jídelní lístek, slušné víno,
dobré pivo a rozumný poměr cena–
výkon. Prostě za své peníze jste dostali
odpovídající kvalitu. Pak se ale něco
stalo, změnil se nábytek, šmrncovní
jídelní lístek, podivně se vymalovalo,
zmizelo pár příjemných drobností
a pár jiných, méně příjemných přibylo,
a kouzlo bylo pryč.
Nejsem asi sám, kdo přestal
k Daschům na jídlo chodit a stavil se
občas jen na zahrádce v létě na pivo,
které tu pořád točí slušně. Denní menu,
které jsem zahlédl křídou na tabuli, mě
svojí neinvencí vždy spolehlivě odradilo,
nehledě na onen nový interiér, který
opravdu neláká.
Je to pár týdnů, kdy jsme se synem
zůstali v neděli sami doma, vařit se
nám nechtělo a brzy odpoledne jsme
měli program v Praze, takže jsme se

rozhodli zatnout zuby a dát restauraci
u Daschů šanci.
Výsledek byl nad očekávání dobrý.
Obsluha rychlá a profesionální, dršťková
z hlívy trochu nevýrazná, ale to se dalo
dosolit a dopepřit, svíčková v pohodě,
sekaná s bramborovým salátem také,
pivo mělo správnou míru. Podobně
dopadla i návštěva z dalšího víkendu.
U Daschů pořád ještě není restaurace,
kam by teď člověk zašel na sváteční
večeři nebo tam pořádal oslavu. Ale na
obyčejný víkendový oběd – nakonec
proč ne. I když po těch krásných starých
dobrých časech se mi pořád stýská.
Luboš Palata
Restaurace U Daschů
Slavětínská 84
Klánovice
Otevřeno každý den od 11–22, v pátek
a sobotu do 23, v neděli do 20.
tel. 281 960 200, 724 135 990
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