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Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

ážení a milí spoluobčané,
podzim byl vždy jedním
z nejoblíbenějších období pro
směs sladkostí a nostalgie. Jemné
podzimní barvy nahrazují svěží
barvy rozmarného léta.
Naše MČ však v létě neodpočívala,
protože mnoho užitečných prací lze
provádět pouze v tomto období.
Rekonstruovali jsme naši část tzv.
vojenské lesní cesty, připravovali
zjednodušení dopravního značení,
revitalizovali ořezem některé aleje,
realizovali nákladné odvodnění
Rodovské a nikdy nekončící opravy
ve školce a škole. Část oprav
by nebyla nutná, pokud by se
v minulosti pracovalo svědomitěji.
Ale lépe pozdě, než nikdy.
Podařilo se nám domluvit bankomat
v Klánovicích, konečně.
Naši sousedé mohou mít radost,
že se posílila autobusová doprava
ze Středočeského kraje na
klánovickou železniční zastávku.
Je tedy ta správná chvíle, aby
i nejmilitantnější řidiči z okolních
obcí pochopili, že už nemůžeme
být parkovištěm pro neomezený
počet aut. Spíše mě ale mrzí, že
kompetentní orgány nenamalovaly
otočku tak, aby bylo všem ihned
jasné, kde se smí a nesmí parkovat.
Ale i tento problém, díky našemu
společnému upozornění, je na cestě
k definitivnímu vyřešení.
Vážení spoluobčané,
8.- 9. října přijďte prosím k volbám.
vaše starostka Zorka Starčevičová
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l odsouhlasila sérii usnesení,
kterými vyřešila vleklé nejasnosti
okolo vlastnictví soch vzniklých
v projektu Sochání pro Hedviku.
l schválila podporu tradičních
klánovických akcí Veletrh kroužků
Mini Adventure a ½maraton.
l za tržní cenu dočasně
pronajala pozemek Kavris, kde

Informujeme
Klánovické zóny jsou ochranou zájmů našich rezidentů, ochranou před násobným
nárůstem dopravy a živelným parkováním. Přinášíme aktuální informace.

vznikla deponie pro stavbu lesní
cyklotrasy.
l souhlasila s prodejem starého,
nevyužívaného malotraktoru.
l potvrdila výběr zhotovitele
zakázky na výsadby stromů
v rámci revitalizace třešňového
stromořadí v ulici V Pátém.
l schválila opravy komunikací.

Klánovice nejsou parkoviště
Klánovice nebyly postaveny jako
dopravní přestupní bod mezi auty
a vlaky. Prakticky celé území podél
trati vyplňuje les nebo zástavba.
Nejsou tu žádné volné rozvojové
plochy. Naše nerozšiřitelné
hlavní komunikace nejsou ve
špičce schopné pojmout více aut
než dnes. A naše vedlejší ulice
nemají dostatečnou šířku pro
parkování – projet s hasičským
nebo popelářským autem okolo
nelegálně stojících vozidel je již
dnes téměř nemožné.

Zastupitelstvo městské části:
Veřejná schůze ZMČ se konala 9. 9.
2021 a zastupitelé mj. schválili:
l zvolení klánovického občana
Rostislava Kocmana do
kontrolního výboru.
l rozšíření zóny placeného stání
po ulice Lovčická a Plačická.
l příspěvek 150 000 korun
pro FK Klánovice na údržbu
umělého trávníku, aby
nedocházelo k jeho nevratnému
znehodnocování.
l podporu magistrátu v jeho
snahách o adaptaci města na

změny klimatu. Členové rady
a tajemník se musí i do budoucna
řídit studií na zasakování
dešťových vod, tzv. Dešťovkou.
l zásadní rozhodnutí
v budoucnosti jižní části
Přímského náměstí, kde byly
přeskupeny soukromé a obecní
pozemky tak, aby byla zachována
část dnešního veřejného prostoru.
l odmítli projekt přístavby
dalších 12 bytových jednotek
v budově Hvězda na Slavětínské
ulici u zastávky Smiřická.

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

Neexistuje zázračné řešení

Ani parkovací zóny nejsou řešením
bez chyb. Mají své světlé i stinné
stránky. Nicméně je to nejlepší
řešení, které je momentálně
k dispozici. A pokud je nejlepší,
byla by chyba jej nevyužít.

Oblasti zón

Naši zastupitelé na doporučení
dopravních expertů schválili
mírné rozšíření parkovací zóny
směrem na sever. Důvodem je
to, aby se hranice mezi placeným
a neplaceným územím posunula až
za školu. Zpoplatněná část Klánovic
zasahuje území od železniční
trati po ulice Lovčická a Plačická
a zahájení provozu by mělo být od
poloviny příštího roku.

Volby 2021
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00
a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
jsou v budově Masarykovy základní školy, Slavětínská 200.
Je zřízen bezbariérový vstup s výtahem, pro jeho použití předem
kontaktujte paní Slezákovou z ÚMČ na čísle 605 272 431.

Zóny jen ve všední
dny od 9 do 16

Tamtéž můžete žádat o možnost volby do přenosné volební schránky
z důvodu zdravotní indispozice, a to nejpozději do 9. října do 8:45.
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 včas voličský průkaz.
Podrobné informace najdete na webu MČ Praha‑Klánovice.

Zóny by měly být vyznačeny společně
s legalizací řady parkovacích míst.
Celoroční stání pro obyvatele
FOTO: PETR VILGUS

V

Rada městské části:

F O T O T I T U L N Í S T R A N Y A TAT O S T R A N A : S T U D I O M A R C U S

Slovo starostky

Z MĚSTSKÉ ČÁSTI

Co
nám
přinesou
parkovací
zóny

?

zpoplatněných ulic s možností
zastavit kdekoliv v modré nebo
fialové zóně bude za 600 korun ročně.
Obyvatelé ulic mimo zónu, pokud
budou chtít parkovat v zóně, zaplatí
1200 korun za rok. Důchodci zaplatí
180, resp. 360 korun za rok. Pro
nerezidenty bude každá hodina za
20 a celý den za 90 korun. Zdarma
parkují mopedy a motokola. Pro
získání celoročního povolení je
nezbytné mít Klánovice v občanském
průkazu jako místo trvalého pobytu.

Stanovení značení

Pražský magistrát, celopražská rada
i klánovické zastupitelstvo se zónami
souhlasí. Stanovení značení by
měl provádět silniční správní úřad
v Praze 21 – Újezdě nad Lesy, kam
Klánovice spadají. Věříme, že tamní
úředníci zvládnou celou věc schválit
profesionálně a hlavně rychle.
Petr Vilgus, tajemník úřadu
Předchozí informace k tématu
přinesl KZ 9, 7-8 a 6/2020.

VÝHODY ZÓN PRO
KLÁNOVICKÉ OBČANY

1. Naše ulice se významně uvolní.
Sníží se počet parkujících
i jedoucích aut.

2. Uvolněné ulice – zejména
Slavětínská – nebudou vytvářet
„špunt“ pro MHD. Autobusy opět
budou k nádraží dojíždět na čas.
3. Na legálnost parkování
budou dohlížet automatizované
systémy a uvolní se ruce našim
strážníkům, kteří v poslední
době řeší jen problémy s auty.
4. Zpoplatnění bude platit jen
v pracovní dny od 9 do 16 hodin.
Ráno, večer a o víkendu nebude
parkování regulováno. Možnost přijet
do Klánovic například na návštěvu
mimo pracovní špičku se nijak
nekomplikuje.

5. Vzniknou nová, legální
parkovací místa.

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

Zprávy z úřadu

Revitalizace
stromořadí

Stromořadí na hlavní ulici, dřeviny
v parčíku u lékárny a na náměstí
Hedviky Vilgusové prošly novým
odborným posouzením, které
v terénu aktualizovalo nynější
pasport dřevin v této lokalitě.

bylo provedeno vyvětvení na pochozí
a podjezdovou výšku. Dřeviny, které
jsou již na konci životnosti, ale není
v místě možné realizovat novou
výsadbu, budou ponechány na dožití.
Další etapou od konce října bude
výsadba 45 ks kultivarů třešní, dojde
k výměně cca 20 ks neperspektivních
dřevin a bude provedena další nová
výsadba. Ve výběrovém řízení byla
jako zhotovitel vybrána firma Křeček
a Plundra s.r.o.
Informace poskytla
Ing. Magdaléna Jandová, ÚMČ

Konečně
bankomat!
Posouzení provedla znalkyně
v oboru zemědělství se specializací
dendrologie Ing. Součková a pro
ošetření přibližně 200 kusů lip
byla ve výběrovém řízení vybrána
firma Lesarb company s.r.o. Práce
probíhaly ve druhé polovině září,
a to od lékárny u nádraží po konec
Klánovic u Šestajovic. Náhradní
výsadba za dřeviny, které by
případně byly v tak špatném stavu,
že by byly určeny k pokácení, by se
prováděla v příštím roce.
STROMOŘADÍ V PÁTÉM
V půlce září proběhla první etapa,
a to arboristické ošetření přibližně
150 ks různých druhů třešní. Na
základě detailního dendrologického
průzkumu Ing. Součkové byl
proveden výchovný, bezpečnostní
a zdravotní řez, u některých dřevin
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Po dlouhém vyjednávání,
pečlivém výběru místa
a provozovatele budeme
mít konečně bankomat.

J

ednání proběhlo s ředitelem
Eduardem Šusterem, ředitelkou
Městské policie Praha 14 Danou
Hetzlovou a místním velitelem
Karlem Kuberou.

PROJEDNANÁ TÉMATA
l Zóny placeného stání a spolupráce
s Městskou policií při dohledu
a postihu nesprávného parkování.
l Zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun
do Klánovic, a to bez výjimek.
l Podpora spolupráce školy
a školky s psovody Městské policie,
kteří mají stanici v našem lese.
l Jednoznačná podpora Městské
policie pro Dům IZS v Klánovicích.

Rekonstrukce
zázemí fotbalu
se blíží

V

průběhu letošního podzimu
bude na hotelové škole COOP
na Slavětínské u zastávky BUS
Smiřická instalován bankomat
s vkladomatem Komerční banky.
Klánovičtí už nebudou muset jezdit
pro hotovost mimo Klánovice
a místní živnostníci a restauratéři
budou mít možnost uložit hotovost
i po zavíračce.

V září se konaly schůzky
fotbalistů, projektantů
a radních a následně
se stavební firmou Slivoň,
která vyhrála výběrové
řízení na zhotovitele.

A

mbiciózní, ale vzhledem
k nákladům naprosto nerealistický
projekt rekonstrukce jsme zdědili
po minulém vedení. Nechali jsme
ho přepracovat tak, aby původní

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

STROMOŘADÍ NA
SLAVĚTÍNSKÉ

Starostka a tajemník
jednali s Městskou
policií Praha.

FOTO: STUDIO MARCUS; PETR VILGUS

Klánovice získaly od
magistrátu dvě dotace
na ošetření a obnovení
alejí na Slavětínské
a V Pátém. Práce
odstartovaly v září.

Jednání s policií

náklady klesly zhruba na polovinu.
Získali jsme cca 20 milionů na
jeho výstavbu. Zakázku jsme
čistě a transparentně vysoutěžili.
Dodatečně jsme získali další dva
miliony z magistrátu, díky kterým
využijeme vyčištěnou dešťovou
a odpadní vodu ze sprch na zálivku
trávníku – uspoříme tak velké
množství vody, které by jinak
vyteklo do kanálu. Jestli vše vyjde
jak má, za rok bychom mohli mít na
hřišti vedle koupaliště V Jehličině
provozuschopnou budovu se
zázemím pro naše sportovce.

Aktuality
aneb co se
právě děje

ZÁSILKOVNA
Výdejní automat Zásilkovny
na Slavětínské byl dočasně
odstraněn. V jednání je jeho přesun
do vnitrobloku bývalé Včely.
Zásilkovna u koupaliště funguje
a bude doplněna Alzaboxem.
LAMPY
Společnost Technologie hl. m. Prahy
využila výkopů na pokládku kabelů
nízkého napětí v jihovýchodní části
Klánovic a vyměnila dožívající
stožáry veřejného osvětlení.

Doplňuje také
lampy tam,
kde chyběly.
Probíhá výměna
současných
sodíkových
výbojek za LEDky,
které jsou energeticky úsporné,
vydrží až 25 let, mají přirozenější
barvu světla, svítí pod sebe – tedy
nezpůsobují světelné znečištění
oblohy a méně lákají hmyz.
Koordinace a spolupráce naší MČ
s touto společností se plně zúročila.

ZASTÁVKY MHD
Od hlavního města jsme vyjednali
příspěvek cca půl milionu na
projektovou přípravu bezbariérových
zastávek Bazar a Smržovská v obou
směrech. Na nových zastávkách
nebudou mít problémy děti, senioři,
ani rodiče s kočárkem.
NÁZEV NOVÉ ULICE
Rada hlavního města v létě schválila
pojmenování nové ulice Radíkovická.

Radíkovická ulice vede mezi
Všestarskou a Výravskou. I tentokrát
místopisná komise při volbě jména
zalovila mezi názvy měst, vesnic
a obcí na Královéhradecku.

Jubilanti

S

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

JUBILANTI
ŘÍJEN 2021
Stanislav Laboutka
Růžena Matušková
Alena Richtrová
Jiří Doležal
Helena Kocourková

Vítání občánků
Po dlouhé covidové
pauze se vracíme
k tradici vítání občánků
a rádi bychom
pozvali všechny děti,
narozené od 1. července 2019
do 1. března 2020.
Vážení rodiče, pokud máte zájem
o účast na této akci, kontaktujte
paní Slezákovou: slezakova@
praha‑klanovice.cz nebo
605 272 431. Vítání občánků se
bude konat v listopadu v budově
Mateřské školy Klánovice.
Sledujte prosím aktuální
informace na webu MČ, konání
akce záleží na případných
dalších opatřeních vlády.
Petr Vilgus, tajemník úřadu

Připravili: Petr Vilgus, Zita Kazdová
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SOBOTA 9. 10. 2021
9:00–12:00
l Lovčická x Malšovická ul.
l V Jehličnině x Šlechtitelská ul.
SOBOTA 23. 10. 2021
9:00–12:00
l Přímské náměstí
l Želkovická x V Cestkách ul.

VOK KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
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)

MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A POTRAVIN. OLEJŮ
ÚTERÝ 2. 11. 2021
17:40–18:00
l Votavova ul. (u nákup. střediska)
18:10–18:30
l Krovova ul. (u rest. Katalpa)
18:40–19:00
l Šlechtitelská x Libčanská ul.
Kapalné odpady musí být pouze
v pevně uzavřených nádobách!

OTVÍRACÍ DOBA
DEPONIE 2021:
6. březen – 31. říjen
PONDĚLÍ
15:00 – 18:00
STŘEDA
15:00 – 18:00
PÁTEK
15:00 – 18:00
SOBOTA
9:00 – 12:00
O státních svátcích je zavřeno.

Kompletní přehled najdete na
webu městské části: PRAKTICKÉ
INFO – Kam s odpady.
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Zásahy hasičů

Prasata! Prasata?

l V uplynulém období vyjeli
klánovičtí hasiči 5. září ve
22:22 k požáru kontejneru
do ulice Kuchařské. Jednotka
vyjela s CAS 32 Tatra v počtu
1+3 a na základnu se vrátila po
úspěšném zásahu ve 22:58.

S podzimem se opět v Klánovicích objevila místa
rozrytá od divočáků. Je to kvůli tomu, že na polích
probíhá sklizeň a zvěř ztrácí místa pro úkryt.

N

ěkteří naši
obyvatelé se divokých
prasat bojí, jsou
naštvaní z rozrytých
trávníků, volají
na úřad, alarmují
městskou policii.

Shrnutí faktů

1. Celé území Klánovic, včetně
zástavby, je součástí Přírodního
parku Klánovice‑Čihadla,
největšího lesního komplexu
v Praze. Prasata do přírody patří.
Pokud prasata jen ryjí, pak není
důvod se znepokojovat. Rytí je
jedním z normálních životních
projevů divoce žijící černé zvěře.

běžec s čelovkou,
cyklista nebo hlasitá
rodina na houbách.
4. Neustálý stres,
kterému je zvěř
vystavena od volně
Tady všude byl...
pobíhajících psů,
cyklistů, běžců, houbařů atd.
způsobuje změny jejího životního
rytmu. Zvěř vychází až pozdě za tmy,
což velmi ztěžuje možnost jejího lovu.

Slavnostní září u hasičů
Úspěšný Sportovní den pro Soptíky a krásné Zábavné
odpoledne – to byly vydařené akce letošního září.

P

átého září se nejmenší
klánovičtí hasiči zúčastnili
Sportovního dne hasičských
přípravek v Českém Brodu. Naši
Soptíci předvedli dva bezchybné
požární útoky a obsadili krásné páté
místo. Celou akci podpořilo hezké
počasí a odměna pro malé hasiče.

Rady na závěr

Pokud nechcete mít rozrytý trávník,
nesekejte jej na „golfovou výšku“,
okraje lesa neudržujte vůbec a pokud
možno nevyřezávejte ani roští.
Nevyvážejte bioodpad do lesa – toto
2. Prase a člověk nejsou ve vztahu
vše jsou věci, které prasata lákají.
predátor versus kořist. Naopak,
Prasat se nebojte. Nejlepším
člověk je predátorem pro prasata
přístupem je zvyknout si na jejich
a ta se v případě ohrožení stáhnou
přítomnost a ignorovat je tak, jako
do lesa. Pokud se přesto cítíte
se ona snaží ignorovat nás. Pokud
intenzivně ohroženi, volejte 156.
je potkáte, vyhněte se očnímu
Policisté přijedou, zatleskají nebo
kontaktu a v klidu odejděte.
zakřičí a tím prasata odeženou.
Neběhejte, nejančete, nelezte na
Určitě je nebudou chytat ani střílet,
stromy. Děti by měly být poučeny
náboj ze služební pistole by prase
o tom, jak reagovat na setkání se
nezabil, pouze zranil a bolestí
zvířetem tak, jako rodiče v centru
a strachem vydráždil.
města poučují děti o setkání se
stříkačkou odhozenou narkomanem
nebo o přecházení světelných
3. Lov v našem lese provádí
křižovatek. Psi
myslivecký spolek
v lese by měli být
Šesterák. Stavy zvěře
Nesekejte
trávník
na vodítku, protože
jsou na rozumné
na tzv. golfovou
když se v nich
úrovni. Střelba
probudí lovecké
v našem lese je
výšku, okraje lesa
pudy, prase je může
z bezpečnostních
neudržujte vůbec
v sebeobraně zranit
důvodů pro myslivce
a nevyřezávejte
nebo zabít.
velice obtížná.
ani roští.
Petr Vilgus,
U zastavěného území
Nevyvážejte
tajemník úřadu
to nejde vůbec,
bioodpad do lesa.
Předchozí informce
hlouběji v lese pak
v KZ 1-2/2021
lov pokazí každý

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

BIO VOK KONTEJNERY
NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Co vás zajímá
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DĚTI ZACHRÁNILY
MEDVÍDKA
Jedenáctého září se konal sedmnáctý
ročník Zábavného odpoledne
s hasiči. I přes krátkou dešťovou
přeháňku se soutěží zúčastnilo 170
dětí. Po absolvování šesti úkolů
dostali soutěžící medaili. Každou
půlhodinu byly soutěže přerušeny
a probíhaly ukázky. Naši mladí hasiči
předvedli dvakrát požární útok,
jeden na sportovní terče a druhý na
hořící makety domečků, doplněný
o záchranu medvídka a jeho ošetření
s transportem na nosítkách.
Klánovická výjezdová jednotka také
hasila dvě makety domečků pomocí
jednoho proudu C a vysokotlaku
z Iveca CAS16, které
doplňovala vodou
naše Tatra 148 CAS32.

Již tradičně celou akci
ozdobila historická
hasičská technika:
koňka z Dobročovic

a Praga AN dobrovolných hasičů
z Českého Brodu. Na závěr jsme
nemohli vynechat pěnu, letos se
nechalo zlákat ke skotačení v pěně
i několik dospělých. Kdo chtěl,
mohl se pak od pěny omýt vodou
z naší Tatry CAS 32.
VŠEM DĚKUJEME
Chtěl bych poděkovat městské
části Praha-Klánovice, která je
spolupořadatelem této akce, za
spolupráci a podporu. Děkuji našim
hasičským kamarádům z Českého
Brodu, Dobročovic, Újezdu nad
Lesy, Škvorce a Běchovic, kteří k nám
přijeli předvést svou hasičskou
techniku. Velký dík patří všem, kteří
nám přišli pomoci se zabezpečením
celé akce a také bych chtěl poděkovat
všem soutěžícím a návštěvníkům, že
vytvořili tak příjemnou atmosféru.
Těším se na všechny příští rok.

V sobotu 18. září slavili kolegové
z Újezdu nad Lesy 95. výročí založení
sboru. Na oslavách jsme jim pomohli
zajistit jedno
stanoviště s úkoly
a s dětmi z kroužku
jsme předvedli
požární útok.
Martin Žebro,
starosta SDH
Klánovice

l 11. září jednotka pomohla
Sboru dobrovolných hasičů
s pořádáním Zábavného
odpoledne s hasiči, kde
předvedla ukázku zásahu při
požáru a pro děti připravila
pěnu. Po celé odpoledne jsme
vystavovali mobilní
techniku, kterou užíváme.

l 14. září se zástupci hasičů
zúčastnili slavnostního otevření
zrekonstruované zbrojnice
u kolegů v Újezdě nad Lesy.
l Průběžně jsme se věnovali
údržbě budovy, výstroje
a výzbroje, výcviku a údržbě
svěřené techniky.
Pavel Jaroš, velitel JSDH

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

Medvídek byl zachráněn.

Ř ÍJ E N 2 0 2 1
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Okénko do historie

V E Ř E J N Ý P R O S TO R

Babiččina Beseda:

nová tvář klánovické tradice

RESTAURACE BESEDA

V srpnu 2020, před druhým
lockdownem jsme začali znovu jezdit
ve velmi komorní rodinné podobě,
nicméně ani to nemělo dlouhého
trvání. Za měsíc jsme s velkými
ztrátami museli kvůli nové covidové
vlně opět zavřít. Festival letos naštěstí
proběhl, z toho jsem měla obrovskou
radost, ačkoliv na přípravu byly jen
dva měsíce a do nich mi ještě vpadlo
přebírání Babiččiny Besedy.

Historie Besedy, někdejší
Uránie, započala na hlavní
třídě v Klánovicích v roce 1896.
Roku 1902 byl
k restauraci
přistavěn sál
s jevištěm
a po třiceti
letech biograf.
To už byl majitelem Okrašlovací
spolek Klánovice, ale jen do

Babiččina Beseda je známá
útulným, starosvětským
prostředím a českou kuchyní.
Budete v tomto trendu pokračovat?
Atmosféra Babiččiny Besedy
nás okouzlila na první pohled.
Na lodích se nám hosté střídali,
v Babičce nám učarovalo domácké
prostředí, stálí hosté, kteří se
pravidelně vrací, a krásné rodinné
prostředí Klánovic. Tohoto ducha
a dobrou českou kuchyni rozhodně
zachováme a budeme je postupně
ladit a vylepšovat.

roku 1948, kdy byla na majetek
spolku uvalena národní správa.
Sál se stálým jevištěm, hostinské
místnosti, obchody, biograf a dvůr
měly být předány místnímu

taktovkou komunistické strany.
V poválečné historii zde byla na
čas školní jídelna i tělocvična
a pohostinství dlouho vedli
manželé Pražákovi. Kino se až do
roku 1965 přestěhovalo do sálu
v Lázních Klánovice.
Na podzim 1991 se stala
provozovatelkou restaurace
Beseda paní Růžena Zvelebilová.
Objekt, který byl již několik let
uzavřen a v dezolátním stavu,
povýšila na nejvyhledávanější
restauraci v širokém okolí.
Dnešní restaurace Babiččina
Beseda je součástí komplexu
budov na Slavětínské, který tvoří
ještě tělocvična, čtyři obecní byty,
dva prostory pro obchodní aktivity
(dnes kadeřnictví a butik) a areál
kulturního centra. Celý tento blok
je v majetku MČ Praha‑Klánovice

Kdo by neznal průčelí restaurace na Slavětínské, po léta
známé jako Babiččina Beseda. Je to taková stálice, že
možná jen málokdo zaznamenal změnu provozovatele.

O

d 1. srpna je provozovatelem
společnost JAZZMIL a majitelku
společnosti, paní Lucii Staňkovou,
jsme požádali o rozhovor.
V Klánovicích je Vaše společnost
nová, nováčky v pohostinství ale
rozhodně nejste. Jaké zkušenosti
a jaké projekty máte za sebou?
V pohostinství se pohybujeme
již mnoho let. Od roku 2007
provozujeme s kolegou Liborem
Parákem na Vltavě jazzovou loď
JAZZBOAT, která je koncipována
jako kavárna a restaurace během
denních projížděk a jako zážitková
restaurace s živým jazzovým
koncertem a několikachodovou
večeří každý večer v roce. V roce
2012 jsme k JAZZBOAT připojili
ještě druhou loď, Danubio, určenou
pro denní vyjížďky a soukromé akce.

a ta jednotlivé prostory pronajímá
různým provozovatelům
a nájemcům.
Zdroj: Klánovice na starých
pohlednicích (Lukáš – Fischer),
klánovická kronika, Nová Beseda
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Kromě lodí se každoročně
podílíme na pořádání Slavonického
filmového festivalu Ondry Trojana,
kde máme na starosti celou gastro
sekci. Pohostinství je ostatně
nedílnou součástí naší rodiny.

Manžel již více než 25 let úspěšně
vede firmu s domácím vybavením
Pottenpannen Stanek a dcera
Emma, společně s nejlepšími
českými šéfkuchaři, letos
s podporou vydavatelství Albatros
vydává svou první kuchařku.
Podnikání ve Vašem oboru prožilo
opravdu kritické „kovidové časy“.
Dolehly i na Vaši společnost?
Vzhledem k tomu, že cílovou
skupinou pro naše lodě jsou téměř
výhradně zahraniční hosté, covid
na naši společnost dolehl naprosto
fatálně a 13. března 2020 jsme
odehráli poslední koncert.

„

V Babičce nám
učarovalo domácké
prostředí, stálí hosté
a krásné rodinné
prostředí Klánovic.
Tohoto ducha a dobrou
českou kuchyni
zachováme.

“

FOTO: S TUD I O M AR C US; J Í D LO: L UC I E STAŇKO VÁ

dopadla „reorganizace“ pod

FOTO: S TUD I O M AR C US; A R C H I V TO M ÁŠ E R. H R A D EC K É H O

Sokolu, na který ovšem také

Menu doplňujeme o nová jídla,
rozšíříme tradici víkendových
akcí jako jsou zvěřina, zabijačka
nebo svatomartinské husy.
V plánu máme bohaté vánoční
a možná i štědrovečerní menu
a silvestrovskou večeři. S naším
dodavatelem vín od českých vinařů
plánujeme pravidelné řízené
degustace vín. S sebou si po večeři
můžete odnést Babiččiny chuťovky
ve skleničkách, od října bych ráda
vrátila zpět fantastické pečící směsi
od Fat Brothers a bylinné čajové
směsi z naší rodinné bylinkové
farmy Hortus Fara v podhůří
Prachovských skal.
Můžeme si najít menu, novinky,
případně rezervaci ještě než se
k vám vypravíme?
Určitě ano. Právě pracujeme na
nových webových stránkách, ty
budou hotové do konce září.

„

Rozšíříme tradici
víkendových akcí.
A v plánu máme bohaté
vánoční a možná
i štědrovečerní menu
a silvestrovskou večeři.

“

Původní stránky babiccinabeseda.cz
jsou samozřejmě stále v provozu
s denním i víkendovým menu.
Babička ovšem drží krok s dobou
a stará se i o své sociální sítě
facebook a Instagram, kde najdete
denní i víkendová menu, nabídky
a spoustu fotek toho, co právě
vaříme. Rezervace jsou hosté spíše
zvyklí objednávat po telefonu nebo
mailem, to respektujeme.
A na jakou specialitu byste
naše čtenáře pozvala?
V září začínáme vařit lehce
pozměněné podzimní menu, kam
jsme zařadili více sezónních surovin
jako jsou dýně, houby, podzimní
ovoce, ořechy a těžší smetanové
omáčky. Znovu jsme zařadili
oblíbená hovězí líčka, kančí kýtu
na smetaně, pstruha duhového,
hříbkové rizoto.

Nahoře: u pípy se
pro Zpravodaj sešla
paní Lucie s partou
zděděných" milých
"
pracovníků. Kuchařem
Ivanem, číšníky
Petrem a Vaškem
a kuchařkou Káťou.
Vpravo shora:
v Babiččině Besedě
si opět můžeme
pochutnat na
hovězích líčkách
na červeném víně
s bramborovou
kaší a nově i na
grilovaném ovčím
sýru na míchaném
listovém salátu
a na dalších
pochoutkách.

Zkusili jsme též specialitu –
francouzský recept – kohouta na
víně. Ovšem naše tradiční kulajda
s hříbky nebo vepřová panenka
dijon, ty samozřejmě zůstávají.
Za rozhovor děkuje, hodně
zdaru a dobrou chuť přeje
Zita Kazdová
Ř ÍJ E N 2 0 2 1
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V polovině září platilo, že
místním tématem číslo jedna je
problematika parkování. Podle
příspěvků na Vivat Klánovice
(a nejen tam) bylo zřejmé, že
výbušný středobod Klánovic se
přesunul na točnu u nádraží. Nové
pořádky limitující parkovací místa
na nevelkém prostoru
stejně jako novinky
v autobusové dopravě
vzbudily zájem
diskutérů. Silné názory
se střídaly s trpělivou
argumentací.
Jako důkaz, že společenský život
v Klánovicích je občas příjemný
a veselý, posloužila série fotografií
ze sousedského setkání
v Mechovce. Z úsměvů účastníků
bylo zjevné, že „Mechfest!“ se
vydařil. Puntík za dobrý skutek si
zaslouží sdružení Plíce Prahy.
Na Klánovickém politickém
kolbišti se objevil odhad výsledků
sněmovních voleb: 70 procent
zdejších voličů odevzdá hlasy
dvěma koalicím demobloku. Jak
to skončí doopravdy, to si spolu
s příznivci Pirátů, Starostů, ODS,
TOP 09 a KDU‑ČSL řekneme
9. října večer.
FB stránka MČ srdečně zvala na
zářijový benefiční koncert
a v několika dalších příspěvcích
dala pro změnu na vědomí, že
spolupráce městských policistů
a vedení Klánovic je momentálně
intenzivnější, než by si leckterý
svéhlavý řidič dokázal představit.
Jiří Karban

10
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Aktuality, pozvánky a rozhovory JANY PEXOVÉ

Intimní koncert:

Listujeme starými novinami. Co se psalo
v Klánovických novinách o prázdninách roku 1991?

Drobné provozovny
na zastupitelstvu

V čísle 7/1991 přinesly Klánovické
noviny informaci o sporu na
jednání místního zastupitelstva,
kdy bývalí zaměstnanci Drobných
provozoven (pamětníci je znají
i pod jménem Komunální služby)
vznesli námitky ke způsobu jejich
dalšího provozování i k podmínkám
pronájmu areálu. V návazném
článku obhajoval člen zastupitelstva,
Ing. Ratibor Majzlík, postup úřadu.

Drogerie v Libřické

Pan Vladimír Přibáň oznámil
otevření prodejny drogerie
v Libřické ulici – jedné
z prvních soukromých prodejen
v Klánovicích. Pro soukromé
prodejny a zejména pro pana
Přibáně mi přijde charakteristická
i věta za výčtem prodejních
hodin: „I mimo tuto dobu Vás
rádi obsloužíme.“ Na to jsme
z dřívějších časů nebyli zvyklí…

Konkurs na Kolomaznou
Pec a parkování náklaďáků
KN zveřejnily výtku Komise
výstavby panu Vilému Štálovi,

V pátek 15. října od 19:30 vystoupí v Kulturním
centru Beseda na Slavětínské ulici hudebníci
MARKÉTA FOUKALOVÁ a MARTIN BRUNNER.

S

Markétou Foukalovu jsme se
sešly na kafi a povídaly si o hudbě,
básních i o Klánovicích.

KN též oznámily vyhlášení
konkursu na využití Kolomazné
Pece u otočky autobusu u nádraží.

Pronájem Besedy

Klánovické noviny v čísle 8/1991
přinesly pod názvem „Štamgasti,
těšte se“ informaci, že v konkursu na
pronájem areálu Beseda s restaurací
zvítězila paní Růžena Zvelebilová. Se
znalostí „věcí příštích“ doplním, že
paní Zvelebilová pak restauraci řadu
let úspěšně provozovala.

Setkání členů a příznivců ODS
Zájemci si mohli přečíst reportáž ze
setkání členů a příznivců klánovické
ODS. Nově vzniklá strana měla
v Klánovicích hodně sympatizantů,
její Místní organizace se přihlásila
k řešení nejožehavějších problémů,
které v té době klánovické občany
trápily: budování vodovodu
a kanalizace, vytvoření obecní policie
a zrušení podniku na recyklaci
stavební suti v Běchovicích.

Být hrdý na svou obec

Zamyšlení nad tím, co by se ve
vztahu občanů ke své obci mohlo
a mělo změnit, přinesla v reportáži
z rakouského městečka Hallstatt
pod názvem „Být hrdý na svou
obec“ paní Jaroslava Housková. Po
třiceti letech se situace v mnohém
zlepšila, ale řekl bych, že pořád ještě
máme co dohánět.
Z Klánovických novin 7 a 8/1991
vybral Tomáš Ruda

Návštěva v Besedě

zhudebněné básně Věry Koubové

provozovateli prodejny potravin,
ohledně parkování nákladních aut
při dodávkách zboží do obchodu.
Otiskly odpověď pana Štála
a v následujícím čísle (8/1991)
také redakční zamyšlení, jestli
naše radnice měří všem místním
podnikatelům „stejným metrem“.

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

Nálady ve facebookových
skupinách pro Klánovice se
střídají jako den a noc. Zkuste
do nich také nahlédnout
a třeba i něco napsat.
Fantaziím se meze nakladou.

Klánovice před 30 lety

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

Co se děje na síti
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Markéto, 15. října budete mít
v KC Beseda speciální koncert
s Martinem Brunnerem, na co se
můžeme těšit?
Připravili jsme zhudebněné pásmo
básní Věry Koubové, kterou mohou
lidé znát díky ocenění Magnesia
Litera jako překladatelku z němčiny.
Její básně si vzal jako inspirační zdroj
skladatel a klavírista Martin Brunner
a napsal krásné písně, se kterými
spolu přijedeme do Klánovic.
Z těch písní mám radost. Člověk
se díky nim zastaví a může si užít
takový zpomalený záběr v hudbě.
Pozastavená emoce, zhudebněná
fotografie. Mimochodem, Věra
Koubová své básně píše právě podle
svých fotografií.
Jak jste přišli právě na Věru
Koubovou? A přijde na koncert?
Věru Koubovou pro mě objevil
Martin, který se už dlouho
poohlížel po textech, které by
k němu promlouvaly. Dlouho
jsme si o různých básních, textech
a jejich tvůrcích povídali. Jenže
k inspiraci se člověk nutit nemůže.
Ta se buď stane, nebo ne. Po delším
a pečlivém pátrání se tento okamžik
podařil. Byly to právě texty Věry
Koubové, díky nimž Martin
napsal tohle krásné pásmo. Paní
Věru jsme na koncert pozvali.
Z písniček má radost podobně
jako já, tak si třeba udělá výlet do
podzimních Klánovic.

Budete hrát i své
kytary a houslí,
vlastní písně?
pro něž Martin
Ano, doplníme pásmo
Milí klánovičtí, zhudebnil sonet
Williama Shakespeara
i našimi dalšími
zvu vás na
skladbami. Sama jsem
hudební lahůdku v překladu Martina
Hilského. Já jsem
na to zvědavá. Přes
a večer velkých
byla Duem oslovena,
léto jsem se ponořila
„POPRVÉ“.
abych sonet zpívala
do tvorby svých písní
Můžete
být
a Martinův rukopis
a textů a za pomoci
u toho.
mě hned zaujal. Jedná
Martina bychom snad
se o líbivé, ale přitom
pár z nich mohli poprvé
inteligentní a nevtíravé
vynést na světlo. Bude
skladby. Později jsme se setkali
to večer velkých "poprvé". Budu ráda,
na vánočním projektu Concept
když i Martin přispěje a obohatí
Art Orchestra, za který si formace
repertoár svými úžasnými skladbami.
vysloužila nominaci ceny Anděl
v kategorii jazz. A ještě později
Jak vznikla Vaše spolupráce
jsme se setkali i na několika
s Martinem?
koncertech mé kapely Lanugo, kde
S Martinem jsme se poprvé setkali
Martin doplnil naši sestavu.
přes Duo Teres, to je spojení klasické
MARKÉTA FOUKALOVÁ

V

ystudovala jazzový zpěv, ale
zpívala už od třinácti v nejrůznějších
kapelách. S klavíristou Viliamem
Bérešem založila žánrově se
nevymezující skupinu Lanugo.
Někdo v jejich hudbě může slyšet pop,
jiný příměs jazzu či soulu s doteky
elektroniky.(Zdroj: CelebWiki.Blesk)

Přijíždíte do Klánovic poprvé?
Na klánovickém nádraží jsem
párkrát navštívila hospodu
Black Pes, to je ale hodně dávná
historie. Pamatuju si, že se mi tam
moc líbilo (smích). Vím taky, že
Klánovice jsou nádherná vilová
čtvrť se vzrostlými stromy a tuším,
že golfovou klubovnou, kde jsem
jednou zpívala na nějaké slávě.
Ten stín vzrostlých stromů si
pamatuju dodnes. Těším se na to,
jak se Klánovice změnily a jsem
zvědavá, zda jsem si vzpomínku na
ty stromy uchovala dobře, nebo zda
jsem si něco za ta léta nepřikrášlila.
Za rozhovor děkuje a na koncert
Markéty Foukalové a Martina
Brunnera do KC Beseda srdečně zve
Jana Pexová, Živá Beseda
Ř ÍJ E N 2 0 2 1
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Na jednom z horských
výletů.

Jak šel čas aneb životní příběhy klánovických občanů

Gastrotip

Co hory přenáší a růže přináší
Vlastní bydlení si Šimůnkovi
zařídili až v roce 1975, kdy se
uskutečnila trojsměna a dům se
konečně uvolnil, kromě jednoho
pokoje s příslušenstvím, ve kterém
ještě pár let bydlela nájemnice. V té
době byl zaveden plyn a radiátory
a opravil se přívod vody.

stavbách a v průběhu zaměstnání
stihnul vystudovat stavební
průmyslovou školu.

Život spjatý s rentgenem

Z Klánovic k PTP

Řeč se stáčí i na minulost Klánovic.
Pan Zdeněk se chodil koupat do
Lázní, pamatuje si zde cukrárnu
Šrekovi, obuv Hes, elektro Tůma,
restauraci Praha, filmovou školu,
papírnictví Rudyšovi, kadeřnictví
i smíšené zboží Pospíšil a vzpomíná
na vyprávění o tom, že na místě
dnešního Bazaru býval rybník.

aní Marie Šimůnková, kultivovaná
a elegantní dáma, se právě v brance
popnuté růžemi loučí s jednou
z dcer. Obě dcery se svými rodinami
bydlí nedaleko. Jdeme si sednout
na zahradu a přichází pan Zdeněk
Šimůnek. Nedávám na sobě nic znát,
ale připadám si poněkud zchátrale.
Manželé Šimůnkovi totiž působí
i vypadají o patnáct let mladší…

Rodinná historie

Dědeček pana Zdeňka – ředitel
svobodárny v Libni – koupil
pozemek v Klánovicích a postavil
na něm dům, do kterého se rodina
Šimůnkových nastěhovala krátce
po Zdeňkově narození. Dům z roku
1933 zůstal dodnes v nezměněné
podobě v původním stavu, pouze
část zahrady byla v průběhu času
prodána.
Po roce 1948 soudruzi nastěhovali
do přízemí domu Šimůnkových
12
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cizí rodinu a Šimůnkovi byli
vystěhováni do podkroví. Paní
Marie byla doma se dvěma dětmi,
pro vodu chodila do studny a topilo
se v kamnech. S manželem a dvěma
dcerami bydleli v pokoji o výměře
16 m2 a ve vedlejším pokoji bydleli
rodiče pana Zdeňka.
Vpravo: v 1952 byl
Zdeněk povolán do jednotek
černých baronů".
"
Dole: krásnou svatbu měli
Marie a Zdeněk na Staroměstské
radnici v září v roce 1961.

Jako dorostenec hrál Zdeněk tenis,
občas i s Karlem Koželuhem. Za
provozování tohoto „buržoazního
sportu“ a za aktivní účast
rodiny na předválečném
občanském a politickém
životě – tatínek pana
Zdeňka, Josef Šimůnek
například vykonával
krátce funkci starosty
Klánovic – obdržel Zdeněk v roce
1952 povolávací rozkaz do jednotek
PTP (Pomocného technického
praporu). Coby „pétépák“ neboli
„černý baron“ se ocitl na zámku
Zelená Hora, po měsíčním výcviku
putoval na různá pracovní místa po
celé republice, nakonec a nejdéle
sloužil ve Sliači. Poté až do důchodu
pracoval jako stavební projektant
v Chemoprojektu a ve Vojenských

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

P

Do školy v Klánovicích chodil
pan Zdeněk do roku 1945, potom
na reálné gymnázium v Praze.
V Klánovicích chodil do skauta, který
tenkrát vedl Ing. Jiří Laušman, jehož
otec byl ředitelem místní základní
školy a léta psal kroniku Klánovic.

FOTO: STUDIO MARCUS A DOMÁCÍ ARCHIV MANŽELŮ ŠIMŮNKOVÝCH

Tentokrát jsme se vydali za manžely Šimůnkovými.
Za paní Marií a panem Zdeňkem, kteří v září oslavili
diamantovou svatbu, tedy 60 let společného života.

Paní Marie, za svobodna slečna
Petráková z Prahy, chtěla studovat
uměleckou školu, ale skončila
na škole zdravotní. Po maturitě
nastoupila jako rentgenová
laborantka do centrálního RTG
oddělení. Pak přešla do nově
zřízeného Výzkumného ústavu
výživy lidu, kde se zasadila o zřízení
RTG oddělení. Během práce si
na popud MUDr. Františka Pirka
udělala atestaci. Po pár letech
dojíždění potkala doktora Jágra
s nabídkou zaměstnání zdravotní
sestry v jeho obvodní ordinaci
v Klánovicích. Konečně bez
cestování po Praze – ale musela
kvůli tomu složit rozdílovou
maturitu. Během čtrnácti
let se podílela v Klánovicích
a Šestajovicích na „Akci Tetanus“
v rámci Československého
červeného kříže, s cílem proočkovat
populaci proti této nemoci. Pak se
paní Marie vrátila ke své profesi na
RTG pracoviště na 2. Chirurgické
klinice na Karlově náměstí a poté ve
Spálené ulici na oddělení rentgenu.

používá počítač. Když skončila se
zaměstnáním, hodně cestovala.
Pan Zdeněk dodnes vykonává
drobné domácí a zahradní práce
a často jezdí na kole na nákupy a na
poštu. Dodržují společný rituál: po
snídani kávu a dvě deci bílého vína.
Paní Marie si libuje, že po letech
konečně nemusí vařit, protože obědy
mají objednané v Bazaru. Když
nejsou v Klánovicích, rádi tráví čas
ve svém druhém nejoblíbenějším
místě, jímž je Pec pod Sněžkou.

Všechno nejlepší!

Přivezli oběd, pan Zdeněk
netrpělivě čeká, až s jeho ženou
doklábosím a budou se moci
společně naobědvat. Než odejdu,
paní Marie mi zašeptá: „Zdeněk mi
za celý život neřekl špatného slova.
Je to moc slušný člověk.“
Tak tohle možná bude recept
na dlouhý a spokojený společný
život. Respekt, slušnost, vstřícnost,
trpělivost a pokora.
Klánovický zpravodaj děkuje
za rozhovor i životní inspiraci
a srdečně gratuluje manželům
Šimůnkovým k životním jubileím
a diamantové svatbě.
Připravila
Zuzana Vyskočilová

Společná cesta
začala na nádraží

Marie a Zdeněk se seznámili v roce
1957 na nádraží v Mariánských
Lázních. Paní Marie s úsměvem
vzpomíná na to, jak poprvé uviděla
Zdeňka přicházet a jaký dojem na
ni udělal. Během jízdy do Prahy ji
pozval na rande a výsledek už známe.
Šedesát let společné cesty, dvě dcery,
tři vnoučata a dvě pravnoučata.
Paní Marie ráda kreslí, miluje
turistiku, fotografování a aktivně

GURMÁNSKÝ
OBČASNÍK HANY
MICHOPULU
Můj dnešní gastrotip je Ikasu,
U Hostavického potoka 26,
které vzniklo shodou covidových
náhod. Jeho majitel, někdejší
šéfkuchař pražského Buddha
Baru a poté head chef Nozomi
v Dubaji Lukáš Želechovský,
totiž v pandemii tak trochu uvízl
v Čechách.
Neprodloužená víza ale nebyla
důvodem zahálet, a tak Lukáš
otevřel v Dolních Počernicích
jednoduchý sushi bar, ovšem
s jídlem, v němž se odráží
roky zkušeností s vybranou
asijskou kuchyní. Dostanete tu
jak japonskou klasiku, kde
dominuje samotná chuť ryby –
nigiri a hosomaki z teplé rýže,
tak různé moderní fúze, které
zas odráží euroamerické chutě,
jako jsou rolky s výraznými
omáčkami, poke bowls, ohněm
opálená ryba atd.
Z vyzkoušených jídel mi chutnaly
úplně všechny, tak zmíním jen
skrytý poklad, do kterého byste
to možná neřekli:
kadeřávkový salát
s jablky, sezamem
a opečenými
rajčaty. Oceňuji štědré používání
bylinky shiso, známé i jako
perila. Není z dalekých krajů,
roste v Ikasu za oknem. Také
si tu infuzují sojovou omáčku
vlastními příchutěmi a sem tam
se v nabídce objevuje i tuňák
v nadstandardní kvalitě. I tím
tento sushi bar předhání nejen
blízkou, ale i leckterou vzdálenou
konkurenci. Zaváží i k nám do
Klánovic s objednáním přes
e-shop na ikasu.cz.
Hana Michopulu

Zpod loubí růžového keře se s námi
manželé Šimůnkovi rozloučili.

Ř ÍJ E N 2 0 2 1
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TŘI PRO ZDRAVÍ

Pokud jste z Klánovic, neplatíte za
děti startovné. I pro ty nejmenší
do šesti let je připraven závod na
60 metrů. Větší děti se samozřejmě
proběhnou dále, starší žáky čekají
celé dva kilometry.
BĚŽCI TAŽENÍ PSY
Tradiční součástí Klánovického
půlmaratonu jsou také závody
v canicrossu, neboli běhu se psem.
Ti absolvují trasu dlouhou 5 km,
obvykle ve velmi rychlém tempu.
Tuto neskutečnou podívanou si
nemůžete nechat ujít.

K

lánovický les letos pošesté –
protože vloni připravený 6. ročník
se konat nemohl – zaplní běžci,
kteří se vydají na trasu dlouhou 21
nebo 10 km, na štafetu 11+10 km
či na 5 kilometrový canicross.
Kapacita oblíbeného závodu
(1700 míst v hlavním závodě) byla
v předchozích ročnících naplněna
Větší děti poběží 2 km.

s velkým předstihem a velký zájem
o běh v největším pražském lese je
i letos. Prvenství bude obhajovat
aktuální mistr ČR v Maratonu Vítek
Pavlišta, který v roce 2018 zazářil
traťovým rekordem 1:07:11.
Samozřejmě sledujeme pečlivě
situaci ohledně Covid-19. Ale
máme zařízeno mobilní testování,
účast bude podmíněna doložením
o očkování nebo prodělání
onemocnění, nebo testem a bude se
řídit aktuálně platnými opatřeními.
DĚTI Z KLÁNOVIC
STARTUJÍ ZDARMA
Nedělní program otevírají dětské
závody, všechny děti jsou zvány.
Na běžce se
psem čeká
trasa 5 km.

Malé děti běží závod na 60 m.

14
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PRVNÍ VLAŠTOVKA PARTICIPACE

Venkovní učebna

V

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
V neděli 17. října bude do 16 hodin
platit zákaz vjezdu a zastavení v ulici
V Soudním a v části Mechovky
(V Soudním – Plačická). Ulice
V Soudním a parkoviště před
halou budou sloužit jako zázemí
a místo startu a cíle pro běžce.
Prosíme o přeparkování vozů. Zákaz
zastavení bude platit také v ulici
U Trativodu, kudy závod probíhá.
Prosíme o trpělivost a děkujeme za
pochopení nutných omezení, aby
bylo možné akci uskutečnit.

Více informací o závodě a programu
na www.klanovickypulmaraton.cz
Akce se koná ve spolupráci s MČ
Praha-Klánovice
Zdroj: Ondřej Brouček,
Tři pro zdraví

červnovém Zpravodaji jsme
informovali o tom, že vítězným
projektem participativního
rozpočtu v Klánovicích, takzvaného
Pébéčka, se stala venkovní učebna
v altánu. Stavba se právě dokončuje

FOTO: ZASLALA DENISA MIKELOVÁ

Po roční vynucené pauze se jeden z nejkrásnějších
českých závodů podzimu uskuteční v neděli 17.
října 2021 a Klánovice opět ožijí půlmaratonem.

FOTO: JAKUB NEDBAL

Klánovický půlmaraton pošesté

SKVĚLÁ TRASA I ZÁZEMÍ
Klánovický půlmaraton je
terénní závod s minimálním
převýšením, který vede po lesních
cestách Klánovického lesa.
Zázemí závodu je ve sportovní
hale (kde jsou k dispozici šatny
i úschovna zavazadel), start a cíl
závodů pak v ulici V Soudním.
Také na trase bude o běžce
postaráno, občerstvovací stanice
jsou rozmístěné po cca 3 km
a samozřejmě také v cíli. Specialitou
závodu jsou koláče, které dostanou
všichni účastníci po doběhu místo
účastnické medaile.

a koordinátorka projektu, paní
Denisa Mikelová, nám poslala
fotodokumentaci průběhu stavby.
Prostřednictvím Zpravodaje též
posílá poděkování školy členům
sboru dobrovolných hasičů, kteří ve

svém volném čase pomáhali učebnu
sestavit a truhlářství Romana Krále
ze Šestajovic za zhotovení patek
k dřevěným trámům.
Natírání již hotové konstrukce
se účastnily i děti z 9. A, autoři
tohoto projektu.
Projekt Participace 21 iniciovala
a částkou 50 tisíc korun financovala
MČ Praha‑Klánovice.
Zpracovala Zita Kazdová

Nahoře: sestavujeme altán.
Dole: pomáhají nám hasiči.
Vpravo: autoři projektu, děti z 9. A.

Ř ÍJ E N 2 0 2 1
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Aktuální podzimní program
Aktivní činnost nám pomůže být fit a v kondici.
mohli připlatit výlet na zámek
Blatná, kde se nám líbil nejen
opravený areál, ale i obora, kde jsme
mohli krmit volně pobíhající daňky.
Udělali jsme si výlet i do Tábora.

V

polovině září jsme se vrátili
z rekondičního pobytu v Sezimově
Ústí. Pobyt se nám vydařil,
absolvovali jsme všechny ozdravné
procedury, které jsou v ceně pobytu,
zvláště jsme si užili hotelový bazén.
Díky našim sponzorům jsme si

Pozvání na výlet

Nyní, 5. října, máme zajištěný
jednodenní autobusový výlet
do Roudnice, lázní Mšené
a Panenského Týnce. Odjezd
bude v 8 hodin z obvyklých
autobusových zastávek, cena 100
korun se bude vybírat při nástupu.
Věříme v bohatou účast.

Hydepark zastupitelů

Připravujeme členskou schůzi
Další velká podzimní akce bude
členská schůze, a to v úterý 9. 11.
2021 od 15 hodin v místní hotelové
škole. Věříme, že situace s covidem
nám toto setkání všech členů po
dvou letech umožní. Pozvánky
s programem obdrží každý domů.

Pravidelné aktivity

Každé pondělí od 16 hodin pokračuje
cvičení na židlích a ve čtvrtek
pravidelné posezení od 13 hodin.
Sledujte další zprávy na nástěnce
a choďte mezi nás, jedině aktivní
činnost nám umožní přečkat ve
zdraví všechny virové nákazy.
Olga Paplhamová, Místní
organizace STP Klánovice

STOPA KLÁNOVICE

Ohlédnutí
za létem

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

O

Pavla FISCHEROVÁ

hlížíme-li se za posledními měsíci
činnosti Stopy, na mysli nám vytane
nejprv společné zakončení online
prožívané celoroční hry Cesta kolem
světa za 80 dní, kdy jsme s vypětím
všech sil včas dorazili do Londýna.
Letos se konal na Moravě. Čtrnáct
dní her, šifer, pobytu v přírodě, výletů
a dobré společnosti uplynulo opět až
příliš rychle; zbytek prázdnin jsme
však smysluplně využili k přípravě
dalších dobrodružství.
V září se naše činnost opět rozeběhla,
hned první výprava nás zavedla na
Sraz oddílů.
Díky patří vedle všech vedoucích
a instruktorů našim sponzorům: MČ
Praha-Klánovice, Nadaci pro obnovu
a rozvoj Michala Voráčka, MHMP
a MŠMT.
David Trojan, MOP Stopa Klánovice
www.stopaklanovice.cz
facebook.com/stopaklanovice/
16
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Vrcholem roku byl tábor
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KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za STAN

Kdo sleduje dění v Klánovicích,
určitě si všiml, že došlo ke změnám
ve finančním (dále jen „FV“)
a kontrolním výboru (dále jen
„KV“). Na dubnovém zasedání
ZMČ opoziční zastupitelé
rezignovali na svá místa právě
v těchto výborech. Svým usnesením
zastupitelé na dalším jednání,
v červnu, nominovali nové členy
a stanovili jejich počet. FV má mít
pět členů a KV sedm. Jako nově
zvolená předsedkyně KV bych
chtěla navázat na práci předchozího
složení a dohnat dlouhou půlroční
prodlevu v kontrolách. Už nyní
mám od opozičních zastupitelů
několik podnětů, na které by se měl
KV zaměřit. Proč tedy rezignovali,
když je zjevně práce zajímala
a bavila? Členové KV by se chtěli
i nadále scházet jednou měsíčně,

tak jak to mu bylo doposud, a svoji
práci odvádět jak nejlépe to půjde.
Držte nám palce. Děkuji.
—
Marie JÁGROVÁ
KOALIČNÍ ZASTUPITELKA
za ČAS NA ZMĚNU

Zatímco se já se v tuto chvíli, večer
15. září, teprve těším na 3. benefiční
koncert na počest Hedviky
Vilgusové, tak už tento kulturní
počin je minulostí.
Nikdy bych nevěřila, že v naší
sportovní hale je tak úžasná
akustika a lze si zde nebývale
vychutnat kulturní zážitek, jaký nám
v minulých ročnících Hudba Hradní
stráže a Policie ČR se svými hosty
přichystala. Poklady italské opery
zněly stejně svěže a impozantně
jako výběr filmových a populárních
melodií. Spojení tohoto tělesa
s Michalem Pavlíčkem bylo pro
mne jen těžko představitelné, ale

jejich podání písní Sandonoriko,
Veliké lalulá nebo Na václavským
Václaváku je nezapomenutelné.
Milou atmosféru vždy navodí
i „předskokan“ klánovický dětský
sbor Claireton Chorale pod
vedením sbormistryně Světlany
Tvrzické. Tentokrát se těším i na
zajímavé hosty Zdeňka Svěráka,
Petra Bruknera a Davida Smoljaka.
Tak bude i legrace.
—
Pavel JAROŠ
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za HLAS KLÁNOVIC

Názor na zřízení parkovacích zón
v Klánovicích rozděluje nejen
občany, ale i místní politiky. Můj
názor je, že zavadění jakéhokoliv
opatření není ideální, ale
z ohledem na neukázněnost řidičů
a bezohlednost při parkování jiná
dostupná možnost není.
(Pokračování na str. 18)
Ř ÍJ E N 2 0 2 1
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Slavomír JAROŠ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Na „Kavrisu“ místo
multifunkčního hřiště konečně
něco roste. Jestli jste se začali
radovat, tak vás uklidním, je to
deponie stavebního odpadu. Ten
sem naváží firma, která opravuje
pro MČ lesní cyklotrasu. Dále
zde nyní parkuje těžká stavební
technika. Tyto aktivity ruší
okolní obyvatele. Firma, která si
za uskladnění odpadu ze stavby
na skládce napočítala v zakázce
několik položek v řádu statisíců,
totiž pozemek městské části možná
využívá do dnešního dne zadarmo
bez řádné smlouvy o pronájmu.
Žádná totiž nebyla zveřejněna.
Což jistě nekoresponduje
s prohlášeními o transparentnosti
a řádném hospodáři, které neustále
slyšíme od vedení obce. Po
několika urgencích opozice vedení
MČ společně s úřadem začalo
18
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konat. Pokusí se uzavřít smlouvu
o pronájmu od 30. září 2021. Jsem
zvědavý, jak se popasují s faktem,
že pozemek je druhou stranou
možná užíván bez právního
důvodu již od konce srpna 2021.
—
Alena KOLOVRÁTKOVÁ
OPOZIČNÍ ZASTUPITELKA
za ODS

Na posledním jednání ZMČ bylo
schváleno posunutí hranice zóny
placeného stání až do ulic Plačické
a Lovčické. Zavedení modrých zón
se může v prvních letech jevit jako
vhodné řešení v městských částech,
kde rezidenti nemají možnost
zaparkovat v blízkosti svého
bydliště. Tento problém ovšem
v Klánovicích většina rezidentů
nemá. Pokud budou modré zóny
opravdu zavedeny, je zde vysoká
pravděpodobnost, že dojde pouze
k přesunu aut parkujících v oblasti
u nádraží do dalších ulic, zvýší
se provoz na dosud klidných
komunikacích uvnitř zóny,
nepřímo bude zónami rezidentům
diktováno, kdy za nimi může přijet
autem návštěva a v neposlední řadě
zóny mohou mít i negativní dopad
na místní podnikatele. I přesto
naši radní s podporou některých
zastupitelů rozhodli pro řešení
situace s parkováním u nádraží
tímto způsobem, a já si kladu
otázku, zda někdy slyšeli pořekadlo
„Dvakrát měř, jednou řež!“?
—
Karel LOUCKÝ
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

V minulém KZ se mne koaliční
zastupitel pan Maiello veřejně
zeptal, proč jsem jako předseda

kontrolního výboru od voleb
2018 neřešil hospodaření úřadu
před těmito volbami. Je slušné
mu odpovědět. Bylo to proto, že
kontrola úřadu v té době příslušela
kontrolnímu výboru, jehož
předsedou byl současný radní
a členkou současná paní starostka,
a tento výbor žádné nedostatky
nenašel. Tím bychom mohli být
s odpovědí hotovi. Dotaz koaličního
zastupitele ale dobře ilustruje
chybné chápání kontrolního výboru
ze strany koalice. Kontrolní výbor
není vyšetřovací orgán ani nástroj
politického boje; má být partnerem
současné radnici, upozorňovat na
chyby a spolupracovat na jejich
odstranění. Stálá neochota koalice
toto pochopit vedla k odchodu
opozičních zastupitelů z výboru.
Přál bych si, aby ve svém doplněném
složení byl výbor aspoň na zbývající
rok vnímán jako partner radnice,
ku prospěchu nás všech.
—

asi svépomocí a neexistuje k tomu
ani stavební dokumentace. Ale kazit
poutavý příběh pravdou v KZ
asi nechtěli.
—

Ferdinand POLÁK

1. Podle slov paní starostky
v KZ 9 se problematika trhu
táhne z minula. Já tedy o žádných
problémech trhu z minula nevím.
Problémy se vyskytly, až když
současné vedení MČ začalo házet
klacky pod nohy paní Svobodové.
Ukázalo se, že nahradit původní
trhy, vyštvané do sousedních
Šestajovic, není vůbec jednoduché.
Nepomohla ani nadstandardní
ekonomická a mediální podpora
radnice. O trhy jsme tedy díky
přístupu radnice k těm původním
asi po 11 letech definitivně přišli.
2. O víkendu 4. a 5. 9. došlo
k výraznému omezení parkovacích
míst na otočce u nádraží. Náš
úřad podrobný projekt zveřejnil
až v neděli 5. 9. večer, přičemž na
občany změny dopadly 6. 9. ráno.
Akce se přitom připravovala řadu
měsíců. Takto se transparentní
úřad k občanům tedy rozhodně
nechová. Navíc se nabízí otázka,
zda se autobusy z nových
odstavných stání vůbec vytočí
na zastávku Klánovice sever, aby
mohly nabrat cestující.
—

V minulém čísle KZ jsme se dočetli,
jaké stavební problémy se prý musí
v mateřské školce nyní řešit, jaká
tam v minulosti vznikla pochybení
a jaký je to všechno šlendrián.
„Nestranný“ úředník ve svém
článku sice (asi nedopatřením)
opomene uvést důležitá technická
fakta, zato vhodně vloží do
textu jména bývalého starosty
a místostarostky. Zastupitelé
z ČASu se o školku dosud
nezajímali, nyní ale „náhodou“
zjistili podezřelé informace, tak
se o ně chtějí v KZ podělit…
Člověk by až nabyl dojmu, že
školka asi brzy spadne. A že za
všechno samozřejmě můžou Polák
s Martinovou – na to jsme si tak
nějak už také zvykli. Naštěstí je
ale všechno trochu jinak. Např.
problémy s odvodněním se ve
školce řeší dlouhodobě, protože
třeba napojení na kanalizaci bylo
před mnoha a mnoha lety uděláno

Giuseppe MAIELLO
KOALIČNÍ ZASTUPITEL
za ČAS NA ZMĚNU

Může být vyřčena čistá lež, jako
např. „Starostka nechce postavit
multifunkční hřiště a nemá
ráda děti“. A může být uvedena
polopravda, jako např. „Úpravy na
otočce autobusu byly provedeny bez
řádného povolení“, bez upřesnění,
že ta chyba nastala v Újezdě. A to
pravděpodobně úmyslně, aby z toho
čtenář (Vivatu) mylně pochopil,
že chyba nastala v Klánovicích.
Nebo se dá mlčet o závažných
problémech a naopak zdůraznit
problémy menšího formátu.
Příkladem může být mlčení
ohledně důvodů větších nákladů na
rekonstrukci školky, a naopak velký
humbuk kolem neexistujících kauz.
Dezinformovat je neetické.

A neetické chování je
neospravedlnitelné. Ani těmi, kteří
si myslí, že „politika je špinavá!“.
Určitě špinavá byla, ale to není
dostatečný důvod s neetickými
taktikami a hrami pokračovat. Chtít
poctivost od politiků není naivita,
měl by to být jasný požadavek
každého dospělého občana.
—

OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Srdečně zveme

Petr ŠAFRÁNEK
OPOZIČNÍ ZASTUPITEL
za ODS

Vážení spoluobčané,
přijměte pozvání
na společnou připomínku
vzniku

SAMOSTATNÉHO
ČESKOSLOVENSKÉHO
STÁTU
ve čtvrtek
28. října 2021
v 16 hodin,
u památníku osvobození
v parku u kaple
Nanebevzetí Panny Marie
v Klánovicích.
Za MČ Praha‑Klánovice
vás srdečně zve
Zorka Starčevičová, starostka

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

Výstavba parkoviště – kde a kdo ho
zaplatí? A výzkumy potvrzují, že
každé parkovací místo generuje
nárůst dalších vozidel. Zóny
přesouvají vozidla do míst, kde
zóny nebudou – ano, proto by
bylo lépe zřídit zóny po celých
Klánovicích. Čemu zóny pomůžou?
Rozmělnění parkujících vozidel
a zajištění bezpečného vjezdu
k domům, omezení parkování
v křižovatkách a dodržování
předpisů. Budou moci přijet a na
ulici zaparkovat návštěvy? Ano,
zóny budou platné v pracovní dny
od 9 do 16. Co je cílem? Zvýšit
bezpečnost v ulicích a přinutit
řidiče k respektování pravidel. Co
sousední Újezd n/L? Dle mého
názoru i zde zóny vzniknou, jen je
otázka kdy a jaké.
—

Hydepark zastupitelů

pokračování ze strany 17
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Jazzová kavárna

MODERNÍ FIRMA EKOLANDIA

přijme zaměstnance na pozice:
1. Pomocný kuchař/ka, pracovní doba 6:00-14:30
2. Řidič, 4 hodiny denně,pracovní doba 8:00-12:00,
odměna 800 Kč/ den
Kuchyně se nalézá v Čelákovicích. Práce je od pondělí do pátku.
Možnost dlouhodobé spolupráce.

V případě zájmů mě kontaktujte na TEL.:+420 734 854 704.

–––LACO–––

so 9/10 19.30

LIBOR ŠMOLDAS
ORGAN TRIO

Začínáme tradici jazzových večerů
Přijďte ochutnat naše podzimní menu
a k tomu si poslechnout živý jazz.
Kontaktujte nás pro rezervaci stolu.
Termíny koncertů: na FB, webu a v restauraci.
Tel. 224 318 059, www.babiccinabeseda.cz
info@babiccinabeseda.cz

Jakub Zomer / varhany B3 Hammond
Libor Šmoldas / kytara

tradice, ale silně se opírající o blues, funk a soul 60. let. Ke spolupráci přizval vynikajícího varhaníka Jakuba Zomera
a o generaci mladšího Marka Urbánka, jednoho z nejžádanějších bubeníků české scény. O charakteristický zvuk tria
se starají kromě kytary a bicích také autentické varhany Hammond B3, nástroj v našich zemích málokdy k vidění a slyšení.
Připravte se na hodně jazzu, blues, funku a pořádnou dávku spontánní improvizace a radosti.
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7 2 2 9 6 8 8 11
RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

A CELULA NEW YORK

NEDĚLE 10/10/2021

OTEVŘENÍ KLUBOVNY 15:00
ZAČÁTEK KONCERTU 17:30

KLUBOVNA KLÁNOVICE, AXMANOVA 260
VSTUPNÉ: PŘEDPRODEJ 350,- NA MÍSTĚ 390,- KORUN

VICE INFO NA FACEBOOKU

15. 10. 2021 19:30

kc BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

vstupenky v KC BESEDA nebo online: kcbeseda.eu

pásmo básní bude doplněno vlastními
skladbami Markéty a Martina

Martin Brunner (klavír)

Markéta Foukalová (zpěv)

zhudebněné básně Věry Koubové

INTIMNÍ KONCERT

Marek Urbánek / bicí

Libor Šmoldas Organ Trio vás překvapí přívalem pozitivní energie, s níž hraje vlastní skladby, vycházející nejen z jazzové

vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu
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Profesionální péče u Vás doma,
pedi mokrá i suchá (skalpel, bruska).

i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Foto © Alžběta Jungrová

NOVÁ MOBILNÍ PEDIKÚRA

... to vše za

563.900 Kč

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz
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Aktuálně hledám
Pozemek či dům k rekonstrukci pro klánovickou
rodinu se 4 dětmi, kteří by rádi zůstali v lokalitě.
Pronájem menšího domu nebo bytu pro
2 dospělé osoby, vše v Klánovicích.

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

Budu velmi ráda za každé doporučení. Z uzavřeného
obchodu získáte doporučitelskou provizi.
Nabízím nezávazné ocenění nemovitosti.

30 let zkušeností
v realitách

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.

Ing. Zdirad Pekárek

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

PRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
ZAHÁJEN

cena 49.000.000,-Kč

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

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

REZE

RVAC

E

Atelier4M

interiérový design
Ing. Marek Trešèák
+420 608 202 179
marek@atelier4m.cz
www.atelier4m.cz

až 1%

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
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vstupenky objednávejte na kcbeseda.eu

PROGRAM
BESEDA říjen 21

Kulturní centrum BESEDA, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice

12/ 10 sobota

KINO 19.00

Zátopek režie: David Ondříček

15/ 10 úterý

POKEC v BESEDĚ 19.00

Petr Vizina a jeho host: Tatiana le Moigne

16/ 10 středa

BIO SENIOR 14.00

Dámský klub režie: Bill Holderman

17/ 10 čtvrtek

KINO 19.30

KAREL režie: Olga Malířová-Špátová

18/ 10 pátek

KINO filmový klub 19.30

CHYBY režie: Jan Prušinovský

19/ 10 sobota

Jazzová kavárna, koncert 19.00 LIBOR ŠMOLDAS ORGAN TRIO

10/10 neděle

KINO pro děti 16.00

Myši patří do nebe režie: Denisa Abrhámová, Jan Bubeníček

12/10 úterý

vědomostní týmy 19.00

Na Kvíz Poskládejte tým 2–6 přátel a poměřte síly s dalšími!

13/10 středa

hudebně-zábavný pořad 19.30

Klánovický svařák Jan Nejedlý a hosté

14/10 čtvrtek

KINO 19.30

Atlas ptáků režie: Olmo Omerzu

15/10 pátek

KONCERT 19.30

MARKÉTA FOUKALOVÁ (zpěv) a Martin Brunner (klavír)

17/10 neděle

Kouzelník 16.00

kouzelnické představení MAGISTRA KELLYHO pro malé i velké

KINO 19.00

James Bond – Není čas zemřít režie: Cary Fukunaga

19/10 úterý

vědomostní týmy 19.00

Na Kvíz Poskládejte tým 2–6 přátel a poměřte síly s dalšími!

20/10 středa

BIO SENIOR 14.00

Šarlatán režie: Agnieszka Hollandová

21/10 čtvrtek

KINO 19.30

Deníček moderního fotra režie: Jan Haluza

24/10 neděle

KINO pro děti 14.00

Tlapková patrola ve filmu režie: Cal Brunker

26/10 úterý

NA STOJÁKA 19.30

Ester Kočičková a Karel Hynek stand up

28/10 čtvrtek

KINO 19.30

Festival pana Rifkina režie: Woody Allen

29/ 10 pátek

KINO filmový klub

19.30 Okupace režie: Michal Nohejl

5/ 10

9/ 10

