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Starosta Městské části Praha-Klánovice oznamuje:

V tomto
čísle najdete:
- Volby 2014



• Informace



• Výzva

- Slovo starosty

- Zápis z jednání RMČ





- Otázku měsíce věnovanou
lídrům volebních stran

- Klánovický kaleidoskop

10. října 2014
11. října 2014

14:00 – 22:00
08:00 – 14:00

Hlasovací místnosti: v Masarykově základní škole Praha-Klánovice

Volby

• Článek

- Referendum

Volby a místní referendum

•
•
•

do Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice
do Zastupitelstva hlavního města Prahy
do Senátu PČR

Místní referendum
•

odpověď na otázku:
„Souhlasíte s napojením klánovických komunikací na nově
vzniklé urbanistické celky na katastrálním území Horní Počernice
sousedící s Klánovicemi?“

Hlasovací lístky k referendu obdržíte v hlasovací místnosti



• Pozvánky
• Zajímavosti

- Společenské, sportovní
a kulturní informace

CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ



Foto Radomír Kůla: „Kterou stranu vybrat?“
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové, čtyřleté období činnosti uběhlo jako
voda a jsme před dalšími volbami.
Je čas se zamyslet a poděkovat
za vykonanou práci, upozornit na
nedostatky a snažit se poučit z chyb.
Pokud se ohlédneme za uplynulým
obdobím, tak současné zastupitelstvo Klánovice změnilo, například
jsme dostavěli školu, rozšířili kapacitu mateřské školky, opravili velkou
část prašných povrchů vozovek,
omezili jsme na vedlejších silnicích
rychlost na 30 km za hodinu. Naše
pozornost se zaměřila i na sport, kdy
jsme opravili nevhodný povrch
ve sportovní hale. V závěru dostala
„nový kabát“ i tělocvična Beseda.
Za našeho působení se sice pomalu, ale přece pokračovalo ve výstavbě nových komunikací.
Toto jsou některé hmotné výsledky
naší práce. Rád bych současným zastupitelům poděkoval i za výsledky
jejich práce, které nejsou na první
pohled vidět. Mezi ty můžeme zařadit profesionalizaci úřadu, všichni
současní úředníci mají složeny
zkoušky odborné způsobilosti. Úřad
se otevřel. Na úřadě jsou dvě stálé výstavy: Klánovice očima dětí
a Klánovice očima Tomáše Hradeckého. Není náhoda, že za působení současného zastupitelstva
došlo k nárůstu akcí pro klánovickou
veřejnost, např. Sochání pro Hedviku, Avon pochod, Veletrh kroužků,
Pohádkový les. Bylo naší věcí a ctí
tyto aktivity podporovat.
Domnívám se, že samotný přístup
klánovických zastupitelek a zastupitelů byl v tomto volebním období
inspirující i pro mnoho občanů, kteří naše snahy o lepší Klánovice
podpořili. Klánovice obdržely rekordní počet darů na opravy komunikací, obnovu zeleně, na bustu
pana Klána.
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, děkuji Vám za Vaší prací pro
Klánovice a přeji nám všem, kteří
jsme se rozhodli v nadcházejících
volbách opět kandidovat, volební
úspěch. Dovolím si jménem zastupitelstva poděkovat i Vám občanům. Bez Vaší pomoci a důvěry bychom nemohli být úspěšní.
Petr Soukup, starosta
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Informace z jednání Rady MČ
Rada MČ Praha- Klánovice („RMČ“) zasedala v měsíci září třikrát, ve dnech
3. 9., 17. 9. a 22. 9., termíny nejbližších jednání budou stanoveny v závislosti na povolební situaci a novém politickém uspořádání.
RMČ mj. schválila:
• Souhlas s podnájmem kavárny v Kulturním centru Beseda (provozovatel Nadosah o.p.s.) třetí osobě. Nájemné bude použito pro hlavní činnost KCB. Provozní výdaje a drobné opravy spojené s provozem
kavárny bude hradit v plné výši podnájemce.
• Formální podobu hlasovacího lístku pro místní referendum (10.-11. 10. 2014).
RMČ dále uložila starostovi Petru Soukupovi a radní Martině Petráčkové, aby vytvořili speciální výzvu pro oprávněné voliče MČ Praha-Klánovice k účasti v místním referendu a tento materiál ve formátu A4
připravili pro zveřejnění v KZ č. 10.
• Opravu střech na budovách Masarykovy základní školy. Práce na objektu
Slavětínská 200 byly zadány firmě Complet Service CZ (Praha – Koloděje)
za maximální konečnou cenu 264 584,65 Kč vč. DPH. Oprava střechy
na budově Smržovská 1 byla zadána firmě Zd. Jiroušek – stavební klempířství (Praha 4) za maximální konečnou cenu 142 042 Kč vč. DPH.
• Nominaci radní Martiny Petráčkové jako zástupce MČ do dozorčí rady
Spolku přátel Mateřské školy.
• Souhlas s podáním žádostí o dotace na projekty „revitalizace území –
Slavětínská ulice“ a „revitalizace území – oblast u železniční zastávky“.
RMČ zároveň vyslovila souhlas s objednáním studií na úpravu zeleně
a chodníků na uvedeném území.
• Vyhlášení výběrové řízení na akci „Svoz bioodpadu“ a jmenování komisí
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
• Opakované zveřejnění záměru pronájmu zahradnictví (v sousedství KC
Beseda), důvodem byla skutečnost, že ÚMČ po předchozí výzvě obdržel pouze jednu nabídku.
RMČ mj. projednala:
• V návaznosti na vyhlášení „celoměstských programů pro oblast volného
času dětí a mládeže, sportu a tělovýchovy“ RMČ vyzvala místní spolky
a tělovýchovné organizace k podání žádostí o přidělení grantů ve vyhlášených programech MHMP, navíc uložila ÚMČ poskytnutí součinnosti
pro jednotlivé žadatele.
• RMČ vzala na vědomí Informaci starosty o záměru vybudovat další lesní
hřiště pro širokou veřejnost (pravděpodobná realizace v roce 2015).
• Úbytkový seznam knih předložený pracovnicemi Místní knihovny.
Chcete se dozvědět více? Kompletní zápisy a usnesení z jednání RMČ najdete na internetu: www.praha-klanovice.cz, sekce „Městská část“ – Rada.
P.S.: Vzhledem k tomu, že se jedná o závěrečný článek této série, dovoluji si poděkovat kolegům v Radě MČ, v Redakční radě KZ a pracovníkům ÚMČ za příjemnou spolupráci. Všem, kteří budou i po volbách
pokračovat v úsilí pro Klánovice, přeji hodně dobrých nápadů, střízlivou
mysl a úspěchy při nelehkých jednáních. Držím Vám palce!
Jiří Karban
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Místní referendum k otázce:

„Souhlasíte s napojením klánovických
komunikací na nově vzniklé urbanistické
celky na katastrálním území Horní
Počernice sousedící s Klánovicemi?“
Místní referendum bude pro místní zastupitelstvo právně závazné,
pokud se referenda bude účastnit nejméně 35% oprávněných voličů.
Zastupitelstvo vyhlásilo místní referendum na podnět občanského sdružení Klánovice 2020. Postoj zastupitelů
městské části Praha-Klánovice je v této otázce jednotný. Investor záměru výstavby UBM Klánovice s.r.o. se obrátil
na Magistrát hl. m. Prahy a žádá, aby nesouhlas Klánovic byl nahrazen rozhodnutím Magistrátu. Ve své žádosti
investor uvádí: „V postupu Městské části Praha-Klánovice spatřujeme zjevnou svévoli a zneužití vlastnických
práv, svěřených jí hlavním městem Prahou.“ O zrušení vypsaného referenda se pokouší městská část Horní
Počernice, která žádá Magistrát o zrušení usnesení o vyhlášení referenda Zastupitelstva městské části PrahaKlánovice. Horní Počernice nechtějí znát odpověď klánovických občanů.
Vážené dámy, vážení pánové, prosím přijďte odpovědět na otázku položenou v místním referendum, odpovíte
i na to, zda současní zastupitelé jednali i ve Vašem zájmu.
Rada MČ
Ing. Martina Petráčková, Václav Švec, Mgr. Jiří Karban, Ing. Petr Soukup
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Zpráva o činnosti Zastupitelstva Městské části
Praha-Klánovice za období 2010-2014
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo Městské části Praha-Klánovice bylo po celé období 15 členné, a to v téměř nezměněném obsazení. Zastupitelstvo zasedalo celkem 32x. Přijalo celkem 257 usnesení.
Současné zastupitelstvo jako své poradní orgány zřídilo Finanční výbor, Kontrolní výbor a Výbor pro vypracování stanoviska MČ ve věci výstavby na katastru Horních Počernic
Rada
Rada zasedala celkem 105x a přijala 766 usnesení. Rada MČ
má zřízeny tyto své poradní orgány: Redakční rada Klánovického zpravodaje, Komise pro životní prostředí, Komise
pro výstavbu, dopravu a bezpečnost, Komise pro vizi Senior
centrum v Klánovicích, Komise sociální, zdravotní a bytová.
Úřad
Ve stálém pracovním poměru je 5 úředníků na plný úvazek
a dva úředníci na zkrácený úvazek. V knihovně pracuje jedna
pracovnice na plný úvazek a jedna na zkrácený úvazek. Technická četa má čtyři pracovníky. Dva pracovníci na plný úvazek
jsou zaměstnáni jako správci tělocvičen.
Hospodaření
MČ Praha-Klánovice v průběhu období 2010 - 2014 nesjednala žádné smlouvy o úvěru ani o půjčkách. Všechny závazky
byly hrazeny včas, v souvislosti se závazky nevznikly městské
části žádné sankce.

Hospodářské výsledky VHČ
Rok Ztráta
Zisk
Pozn.
2011 440.886,74
Zateplení objektu BAZAR
2012 3.679.454,68
Oprava střechy na KC Beseda
2013
1.832.997,05

Hlavní činnost
Rok
2010
2011
2012
2013

Příjmy rozpočtu Výdaje rozpočtu
Saldo
29.069.975,80 27.974.763,91 +1.095.211,89
31.953.643,48 33.691.579,09 –1.737.925,61
29.264.928,64 26.567.578,63 + 2.697.350,01
16.824.971,85 20.212.566,11 – 3.387.594,26

Majetek a hospodaření s majetkem
Hala starosty Hanzala – oprava sportovního povrchu (podlahy) v hlavním sále. Stávající nevyhovující povrch byl nahrazen novým povrchem, který splňuje všechny požadavky na
bezpečnost a hygienu. Byly vyměněny stávající nevyhovující
šatní skříňky za nové a navýšena kapacita šatních skříněk.
Akce byla realizována v roce 2012 z finanční podpory grantu MHMP.
Budovy Besedy (Slavětínská 120)
Rok 2011 oprava kanalizace ve dvoře Beseda.
Rok 2011 kompletní oprava střechy nad prostorem kinosálu
KC Beseda.
Roky 2011 – 2012 kompletní oprava ZTI v prostoru KC Beseda.
Roky 2012 – 2013 proběhla digitalizace promítací techniky KC Beseda.
Roky 2013 – 2014 proběhla žádost o přidělení dotace na zateplení všech objektů Beseda. Z důvodu administrativních
požadavků na žádosti byly objekty Beseda rozděleny na dvě
části (Komerční část – restaurace, byty, kadeřnictví, neko-

merční část – tělocvična, KC Beseda). Pro obě tyto části byly
zpracovány projekty na zateplení a podány žádosti o podporu
z programů SFŽP ČR. Žádost o podporu zateplení komerční
části byla úspěšná, ale z důvodu neúspěšnosti v žádosti
na nekomerční část byla tato podpora odmítnuta.
Rok 2014 proběhla oprava interiéru tělocvičny Beseda.
Objekt Bazar (Slavětínská 169)
Rok 2011 proběhlo zateplení objektu Bazar (střecha a poslední severní stěna).
Roky 2012 – 2014 probíhaly v objektu práce spojené s údržbou objektu.
Smržovská 1 (základní škola a byty)
Rok 2012 kompletní oprava zastřešení nad vstupní částí
do objektu včetně nového okapního systému.
Rok 2013 oprava elektroinstalace v prostoru šaten ZŠ.
Rok 2014 provedena sanace vlhkého zdiva v suterénu (šatny
ZŠ). Dále byla provedena výměna čerpadla dešťové kanalizace.
Slavětínská 200
Roky 2010 – 2013 v uvedených letech probíhala oprava a dostavba ZŠ. První etapa byla kompletní oprava ZTI (voda, kanalizace, elektro, IT). Druhá etapa byla vestavba učeben do podkroví
objektu. Třetí etapa byla realizace bezbariérového přístupu do objektu ZŠ (výtah). Dokončením třetí etapy byl projekt vestavby učeben a opravy ZŠ dokončen. V rámci tohoto projektu byla realizována kompletní oprava kotelny ZŠ. Realizovaná akce byla
financována z prostředků MHMP dotace na rozvoj školství.
MŠ V Žáčku
Rok 2010 proběhla akce zateplení objektu MŠ včetně architektonického řešení fasády.
Rok 2012 proběhla úprava akustiky ve víceúčelovém sále MŠ.
Roky 2013 – 2014 proběhlo rozšíření kapacity MŠ. Rozšíření
proběhlo ve dvou etapách, kdy první etapa byla realizace
učebny v podkroví objektu MŠ a druhá etapa byla realizace
rozšíření učebny (plochy učebny na úkor skladu).
Dotace
Rok 2013 proběhlo úspěšně získání dotace z programu snižování emisí z prostředků SFŽP ČR. Z přidělených prostředků
byl pořízen čistící stroj (zametací stroj).
Rok 2014 získána dotace na svoz bioodpadu a v současné
době probíhá zadávací řízení na koupi technologie svozu bioodpadu (svozové vozidlo, kontejnery, vysavač).
Rok 2014 nyní probíhá zpracování žádosti o dotaci z prostředků
MHMP OPPK na revitalizaci zeleně. Předpokládané rozhodnutí o
přidělení dotace bude známo na začátku roku 2015.

Infrastruktura
Orientační čísla :
ve spolupráci a po projednání s příslušným odborem MHMP
bylo provedeno prověření všech stávajících staveb i dosud nezastavěných parcel za účelem přidělení orientačních čísel
Odsvěření řadů kanalizačních a vodovodních:
po předání dokumentace k těmto stavbám budoucímu no-
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vému správci sítí PVS byly zjištěny nesrovnalosti v seznamech staveb budoucího správce a seznamech MČ Klánovice. Ve spolupráci s pracovníkem PVS jsou k nejasným
stavbám (zvl. staršího data realizace) dohledávány chybějící doklady, popř. jsou tyto vyžádány od Stavebního úřadu
v Újezdě n. Lesy, nebo příslušného odd. MHMP
Pozemky:
- projednání a příprava podkladů pro provedení výmazu
záznamů v KN ve věci omezení vlastnických práv (MŠ),
duplicitního vlastnictví (plochy komunikace u bývalé Sempry) ve spolupráci s právníkem, vlastnictví části pozemku
ve veřejné komunikaci ve správě MČ Klánovice (dohledávání vlastníků či dědiců) apod.
- příprava podkladů pro pronájem nebo prodej (včetně vyhotovení příslušných smluv) pozemků v parcelách soukromých vlastníků v ul. Šlechtitelské

Komunikace a doprava
Opravy komunikací
V tomto volebním období byly opraveny metodou „vialit“ následující ulice:
Smidarská (západ), Bezejmenná, Podlibská (Riegrova –
Smidarská), Výravská, část Zádražanské, Holohlavská, Úprkova, Dohalická, Černilovská, část V Jezevčinách, Rodovská, část Boušovy, Obědovická, Všestarská (Jeníkovická –
V Trninách), V Trninách (Všestarská – Trávnická), Želkovická
(Trávnická – Jeníkovická),
V ulici K Rukavičkárně byl v úseku Malšovická – Slatinská
položen nový asfaltový koberec, čímž byl dokončen v této
ulici nový asfaltový povrch v celé délce.
Ostatní ulice s asfaltovým povrchem - zejména Šlechtitelská,
dále Krovova, Jeníkovická, Krňovická – jsou dle nutnosti neustále záplatovány.
Byla přespádována Slatinská na křižovatce s Chudoměřickou, aby se zabránilo zaplavování Chudoměřické
v těchto místech.
Kromě výše zmíněných oprav pokračovala stavba č. 0196
– TV Klánovice, etapa 0002, která je plně hrazena Magistrátem hl. m. Prahy a je zcela v jeho režii. Jednalo se o ulice:
V Pátém (V Soudním – Votavova), Lochenická, Mechovka
(V Soudním – Utěšilova), Utěšilova, U Besedy, V Žáčku,
Ke Znaku, Plačická (Medinská – V Pátém).
Naše MČ při této stavbě usiluje o sladění často zastaralých projektů se současnými požadavky občanů a vynucuje tzv. „změny stavby před dokončením“. Tuto činnost vyvíjíme rovněž i při přípravě etapy 0003.
Midibus
V roce 2012 začala v Klánovicích mezi nádražím ČD a Nepasickým náměstím jezdit místní midibusová linka č. 262.
Nyní jsou zrealizovány 4 zastávky. Zastávka Sendražická
směr nádraží je opakovaně předmětem stavebního povolení.
Dopravní značení a zóna „30“
V roce 2011 bylo v Klánovicích dokončeno pomocí dopravního značení vytvoření zóny „30“ všude, kromě Slavětínské.
Na několika místech (Mechovka, Habrovská, Plačická mezi
Medinskou a V Pátém, Šlechtitelská mezi V Jehličině
a V Březině) byla tato zóna „30“ zpřísněna na obytnou zónu,
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kde je maximální povolená rychlost 20 km/h. Dopravní
značení neustále udržujeme, obnovujeme a doplňujeme.
Generely
Naše MČ nechala v roce 2012 zpracovat od Ing. Pavla
Krause – RAIN nový generel dopravy v pohybu a od M.O.Z.
Consult s.r.o. analýzu dopravy v klidu v okolí nádraží ČD.
Oba tyto dokumenty jsou pro nás velmi důležité při jednáních s Magistrátem. Např. při vyjednávání změn již vydaných
stavebních povolení stavby č. 0196 – TV Klánovice, jednak
při budoucím zřizování tzv. „modrých parkovacích zón“.
Parkování u nádraží
Byla snaha řešit mnohaletý a neustále se stupňující problém
parkování v okolí nádraží zřízením tzv. „zóny se zvláštním režimem parkování“. Zóna měla být ohraničena ulicemi Slavětínská (nebyla zahrnuta), Blešnovská (včetně), Kuchařská
(včetně) a U Trativodu (včetně). V tomto prostoru mělo být
povoleno parkování od 8 h do 10 h pouze na povolenky vydané
ÚMČ Praha – Klánovice, v ostatním čase mělo být parkování
volné, ovšem pouze na místech vyhovujících zákonu. Řešení
bylo odsouhlaseno Silničním úřadem v Újezdě nad Lesy
(OŽPD), dopravní značení objednáno, a byť bylo radou požadováno, nebylo v poslední fázi odsouhlaseno zastupitelstvem.
Požadavek zastupitelstva byl, aby zóna byla rozšířena ještě
na druhou stranu za Slavětínskou. Pozměněná žádost o vytvoření větší zóny byla zamítnuta. Následně byl Ing. Kraus požádán o nové, odlišné řešení prostoru. Nový návrh neřeší
zónu globálně, ale v po ulicích, kde jsou vytipována jednotlivá
místa vhodná pro parkování. Nová parkovací místa by měl
i zklidňovat dopravu. Nyní je projekt ve fázi, kdy je třeba, aby
se k němu vyjádřilo budoucí zastupitelstvo a určilo počet parkovacích míst, regulaci parkování a omezení parkování pro nerezidenty.
Železniční koridor – Modernizace Traťového úseku
Praha Běchovice - Úvaly
Úsilí Klánovic je završeno výstavbou nového podchodu.
MČ v procesu stavebního povolení dbala, aby v projektu
zůstaly protihlukové stěny a aby jejich ztvárnění odpovídalo estetickým požadavkům našich občanů.
Připojení na komunikace
MČ dává souhlas ke každému nově vzniklému vjezdu
ze soukromé parcely na komunikaci, která je v její správě.
Vlastní povolení k připojení na komunikaci pak dává Silniční úřad v Újezdě nad Lesy (OŽPD). V letech 2011 –
2014 jsme se vyjadřovali k 51 nových připojení.
Vjezdy nad 6 t, resp. 3,5 t
Komunikace v Klánovicích nejsou dimenzovány na zátěž
těžkými vozidly s častým opakováním. Proto je do Klánovic
omezen vjezd vozidlům nad 6 t, do některých míst nad 3,5 t.
Při realizaci nejrůznějších staveb se však bez těžké techniky
často neobejdeme. Nicméně MČ dohlíží na investory, aby
pokud možno, byla tato technika využívána v co nejmenší
možné míře a dále, aby Klánovice nebyly používány
k průjezdu. V letech 2011 – 2014 jsme se vyjadřovali k 85
vjezdům těžké techniky do Klánovic. Vlastní povolení pak
opět dával Silniční úřad v Újezdě nad Lesy (OŽPD).
Petr Soukup
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Předvolební fakta a zajímavosti
Dlouho očekávané klání spojené s novými nadějemi je za dveřmi. Ve dnech 10. a 11. října proběhnou volby
do Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice, do Zastupitelstva hlavního města Prahy a také do Senátu PČR.
Na klánovické půdě se navíc uskuteční místní referendum související s plánovanou výstavbou v těsném
sousedství Klánovic. Čtvery volby v jednom termínu, to tu ještě nebylo!

Boj o Klánovice: 6 volebních stran
Tradičně největší zájem veřejnosti vzbuzuje boj o křesla v zastupitelstvu naší městské části. Kouzlo těchto voleb je dáno třeba jen tím, že mnohé kandidáty znáte
ze sousedství, ze spolkové činnosti, z třídních schůzek,
z kulturních či sportovních akcí, z veřejných dopravních
prostředků…
O patnáct mandátů usiluje šest volebních stran a celkem 90 kandidátů. Jen pro porovnání: před čtyřmi lety
se voleb zúčastnilo sedm volebních stran a v součtu
95 kandidátů (lidovci minule postavili nekompletní,
pouze pětičlennou kandidátku). Potřetí v celé polistopadové historii vzejde z voleb patnáctičlenné zastupitelstvo – poprvé se takto volilo na podzim 1990, podruhé
v roce 2010. V ostatních volebních obdobích měly Klánovice vždy devět zastupitelů.
O hlasy voličů se letos ucházejí tyto volební strany:
KLÁNOVICKÁ PRAVICE, SPOLU PRO KLÁNOVICE, STAN Klánovice, ČAS NA ZMĚNU, KDUČSL, HLAS KLÁNOVIC. Na většině těchto kandidátních listin dominují kandidáti bez politické příslušnosti. Výjimkou je pouze KLÁNOVICKÁ PRAVICE, na její soupisce najdete osm členů ODS oproti sedmi „nezávislým“. Další straníky objevíte na kandidátce Hlasu Klánovic (4 členové ČSSD), KDU-ČSL
(4 členové této strany), Času na změnu (1 člen Pirátů). Tedy: 17 kandidátů se stranickou příslušností. Celkové skóre jasně hovoří pro nestranické kandidáty, kterých je 73. Za čistě nestranické, chceteli „nezávislé“, lze považovat volební strany SPOLU
PRO KLÁNOVICE a STAN KLÁNOVICE.

Silné zastoupení čtyřicátníků
Z další statistické informace musejí mít radost zastánci rovnosti pohlaví: do zastupitelstva městské části kandiduje 41 žen a 49 mužů. Za zmínku stojí fakt,
že 42 z letošních 90 kandidátů se zúčastnilo i minulých voleb, přičemž 14 kandidátů od té doby
změnilo volební stranu.
Z hlediska věkové struktury se ukazuje, že veřejná
angažovanost je nejbližší čtyřicátníkům (lidem ve
věku 40 -49 let), kteří tvoří zhruba třetinu (přesně 31)
všech uchazečů. Druhou nejpočetnější skupinou jsou
šedesátníci (60-69 let), těch je 19. Po nich následuje
nejmladší generace (18-29 let), kterou zastupuje
13 lidí, padesátníků (50-59 let) je 10, třicátníků (3039 let) pouze 9 a seniorskou generaci 70+ reprezentuje na kandidátních listinách 8 lidí. Nejmladší

kandidátkou je Natálie Milerová (20 let) z HLASU KLÁNOVIC, nejstarší Alexandra Mikulová (87 let) z KLÁNOVICKÉ PRAVICE. Průměrný věk kandidátů je
48,9let. Při porovnávání věkových průměrů volebních
stran se pohybujeme v rozpětí 47 – 52,4 let. Nejmladší je HLAS KLÁNOVIC, nejstarší STAN Klánovice.
Pozoruhodné je, že většina kandidátů se pyšní akademickým titulem, takto se letos prezentuje 55 uchazečů o mandát v klánovickém zastupitelstvu. Nejpočetnější zastoupení mají inženýři (29) a magistři (12).
Nejdůsledněji otitulovanou volební stranou je SPOLU
PRO KLÁNOVICE, kde se vysokoškolským vzděláním
může pochlubit všech patnáct kandidátů.

Šestice lídrů. A starostovat bude…?
Mezi šesti lídry, tedy předpokládanými uchazeči o post
starosty, letos figurují dvě ženy a čtyři muži. Konkrétně:
Marie Jágrová (ČAS NA ZMĚNU), Jana Jochová - Trlicová (KDU-ČSL), Ferdinand Polák (KLÁNOVICKÁ
PRAVICE), Karel Horníček (SPOLU PRO KLÁNOVICE), Petr Soukup (STAN Klánovice), Pavel Jaroš
(HLAS KLÁNOVIC). Tři z nich (starosta Petr Soukup,
zastupitelka Marie Jágrová, zastupitel Ferdinand Polák) byli zvoleni už v minulých volbách. I když je v posledních letech zvykem, že starostou Klánovic se po volbách zpravidla stává lídr vítězné kandidátky, nutno upozornit, že do této funkce může být nakonec zvolen
i člověk, který původně kandidoval na jiné pozici či
za některou z „nevítězných“ volebních stran. Záleží nejen na voličských preferencích, ale především na povolebních dohodách patnácti zastupitelů.
Ze současného zastupitelstva se o voličské hlasy uchází
jedenáct žen a mužů. Kromě tří jmenovaných ještě Jana
Martinová, Ondřej Voleš a Robert Zoulík (všichni za
SPOLU PRO KLÁNOVICE), Martina Petráčková a
Milan Ročeň (oba za STAN Klánovice), Zorka
Starčevičová (ČAS NA ZMĚNU), Václav Švec a Petr
Kubíček (oba za HLAS KLÁNOVIC). Čtyři současní
zastupitelé do ZMČ v letošních volbách nekandidují
(Ladislav Hrabal, Giuseppe Maiello, Tomáš Ruda a autor
tohoto článku). Na kandidátních listinách najdete i bývalé
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klánovické politiky - za KLÁNOVICKOU PRAVICI
kandiduje dlouholetý místostarosta David Dušek
a bývalý zastupitel Daniel Stangl, zatímco STAN
Klánovice vyslal do boje někdejšího starostu Jiřího
Hladíka a ex-zastupitele Jindřicha Lukáše.

Boj o Prahu: mnoho kandidátů,
jen čtyři z Klánovic
Pojďme o ligu výš. Pražany (a tedy i obyvatele Klánovic) čekají také volby do Zastupitelstva hlavního města
Prahy (ZHMP). Změna volebního systému, kdy se Praha proměnila v jeden velký volební obvod, je zatěžkávajícím testem nejen pro ty, kteří budou vybírat a hlasovat, ale také pro členy volebních komisí, které čeká
velmi pracné počítání hlasů. Stejně jako ve volbách do
zastupitelstva městské části je zde možnost zaškrtávat
kandidáty napříč volebními stranami. Maximálně však
můžete hlasovat pro 65 kandidátů. V případě, že stanovený počet překročíte, váš hlas se stává neplatným.
Volebního boje o Prahu se účastní tři desítky volebních
stran. Peloton účastníků je pro někoho pestrý, pro jiného nepřehledný a těžko uchopitelný. A protože představení jednotlivých volebních stran by bylo nad prostorové kapacity Klánovického zpravodaje, spokojme se pouze se sdělením, že mezi kandidáty jsou i obyvatelé naší
městské části. Najdete je na čtyřech různých kandidátních listinách.
Starosta Klánovic Petr Soukup kandiduje
za TROJKOALICI (SZ, KDU-ČSL, STAN) na
32. místě. Klánovický zastupitel a vysokoškolský
učitel Giuseppe Maiello (jinak člen Liberální
ekologické strany) je na 10. místě kandidátní listiny
České pirátské strany. Lékař Ivan Šterzl se stal lídrem
uskupení s názvem ROZUMNÍ. Technik Václav
Prokop kandiduje na 27. místě volební strany LEV 21
– Národní socialisté. Nechme se překvapit, jakou
podporu dotyční kandidáti nakonec získají od svých
spoluobčanů.

Zvolte si senátora!
V rámci volebního obvodu č. 24 – Praha 9 mají voliči z Klánovic možnost ovlivnit volbu senátora,
která se koná po šesti dlouhých letech. Senátní
volby, které jsou obecně proslulé nejnižší volební
účastí, mohou být právě letos pozitivně poznamenány rekordním zájmem voličů. Předpokládá se
totiž, že díky termínovému souběhu bude účast
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ve všech zmiňovaných volbách přinejmenším srovnatelná. Jinou otázkou je, kolik lidí se zúčastní případného druhého kola senátních voleb, které by se
konalo o týden později.
Na rozdíl od volebního klání v roce 2008, kdy do
Senátu v dresu Strany zelených kandidoval tehdejší starosta Klánovic Ladislav Hrabal, letos žádného „místního koně“ nenajdeme. Mezi jedenácti
uchazeči figurují pouze dvě ženy – Zuzana Baudyšová (ANO 2011) a Ilona Picková (SZ). Mandát
obhajuje Tomáš Kladívko (ODS), který se o přízeň
voličů podělí také s dalšími osmi muži - s jmenovcem prvního náměstka primátora Jiřím Vávrou
(TOP 09 + STAN), letcem ve výslužbě a někdejším
náhradníkem kosmonauta Remka Oldřichem Pelčákem (ČSSD), bývalým starostou MČ Praha 14
Miroslavem Froňkem (Konzervativní aliance
2014), legendárním popovým skladatelem a muzikantem Petrem Hannigem (Rozumní), dále pak
s Františkem Křížkem (KSČM), Ivanem Noveským (DOMOV), Františkem Peckou (Svobodní)
a Ludvíkem Vaníkem (Republika).
Jen pro zajímavost, před šesti lety se k senátním
volbám v Klánovicích v prvním kole dostavilo
46,25 %, ve druhém pak 39,18 % voličů. Kolik jich
bude letos?

Místní referendum podruhé
O důvodech konání místního referenda, které se
uskuteční ve stejném termínu jako komunální a senátní
volby (ovšem v jiných volebních místnostech), jste se už
mohli dočíst v předchozích vydáních KZ nebo na jiném
místě tohoto čísla. Důležité je, že místní referendum
není pro obyvatele Klánovic úplnou novinkou.
V listopadu 2009 se v naší městské části konalo
referendum, které mělo později zásadní vliv na vývoj
v kauze les a golf, přesněji řečeno na schválení změny
územního plánu (ZHMP, únor 2013).
Rozdíl v situaci před pěti lety a nyní, je například
v tom, že současná kauza plánované výstavby
na okraji sousedního katastru Horních Počernic
není v rámci Klánovic konfliktní. Zdá se, že i věčně
rozhádaná politická reprezentace je v této věci ve
vzácné shodě a dosud nebyla zaznamenána veřejná
aktivita, která by hájila výstavbu a připojení na klánovické komunikace. Očekává se účast vysoko nad
požadovaným limitem a drtivě jednoznačný výsledek.
Pokud se letošního referenda zúčastní ještě více lidí
než před pěti lety (tehdy přišlo volit 62,5 %), budou
mít nově zvolení zástupci Klánovic patrně silnější
mandát pro další jednání se zkušenými soupeři.
Je třeba vzít v úvahu, že možnost podpory, jakou nabízí volba v referendu, se už nemusí opakovat.
Jiří Karban (i s použitím zdroje www.volby.cz)
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Otázka měsíce

Proč by měli občané v nadcházejících komunálních volbách volit právě vás?

1

2

3

Proč volit KLÁNOVICKOU PRAVICI?
V situaci, kdy v Klánovicích nekandidují Svobodní ani TOP09,
zůstává KLÁNOVICKÁ PRAVICE
jediným skutečně pravicovým volebním uskupením. Kandidátní listinu jsme skládali s jednoznačným
cílem dát dohromady tým lidí, kteří
už v životě něco dokázali, prosadili se ve svém oboru a jsou ochotni svoje zkušenosti, schopnosti
a čas věnovat v příštích čtyřech letech rozvoji Klánovic. Záměrně
jsme náš tým postavili tak, aby
v něm byly zastoupeny všechny
klíčové odbornosti, které z hlediska správy naší městské části považujeme za důležité. Při jeho
sestavování jsme nedodržovali
žádné kvóty stran věku ani pohlaví, zajímala nás pouze profesionalita a odpovědnost. Volební program máme velmi ambiciózní, ale
zcela realistický. Dáte-li nám silný
mandát k jeho realizaci, dokážeme
vám, že i Klánovice lze spravovat
rozumně a efektivně.

Jsme jediná nestranická kandidátka v Klánovicích, to ale
neznamená, že jsme apolitičtí.
Myslíme si ale, že do komunálního prostředí malých obcí velká
politika se všemi svými nešvary
nutně nepatří. V zastupitelstvu
budeme klást důraz na schopnosti, profesionalitu a věcné
řešení problémů obce, tedy na
principy, které jsou základem
středo-pravicové politiky. Naše
činnost bude spočívat v efektivním využívání finančních prostředků a schopnosti žádat
o granty a dotace. Pokud budeme za naše peníze stavět, budeme garantovat kvalitu prováděné a předané stavby. Pokud budeme přebírat projekty uliční
sítě, nebude to přebírání automatické, ale po pečlivé kontrole.
Budeme vždy přirozeně skeptičtí
k projektům typu golfové hřiště
místo lesa nebo pokus developera o parazitování na naší dobré
adrese na Hornopočernicku.

STAN Klánovice je tým lidí,
za kterými stojí konkrétní výsledky, např. midibus, plošné zavedení zón s omezenou rychlostí
30 km/hod, nové stojany na kola,
opravená škola, rozšířená kapacita školky, opravené komunikace,
výstavba nového železničního podchodu, oprava tělocvičen, rozvoj
kulturního a spolkového života,
zlepšení stavu zeleně, pokračování
výstavby komunikací, oprava lesních rybníků, nová lesní hřiště, vydání knih o Klánovicích, busta
pana Klána a otevřený úřad.
Jsme připraveni se poprat s dalšími „slabostmi“ Klánovic, např. parkování u nádraží, správa klánovické zeleně, generální oprava komunikací, dostavba školy. Vážíme
si Vaší podpory a pomoci, kterou
jsme od Vás za uplynulé období
obdrželi. Tato podpora nás motivuje
a dává nám sílu hledat dobrá řešení pro nás všechny. Jsme STAN
a nabízíme Vám: Slušnost, Toleranci, Aktivní přístup, Neúplatnost.

Ferdinand Polák,
lídr kandidátky

Ing. Karel Horníček,
Spolu pro Klánovice

Petr Soukup
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Vyjádření lídrů subjektů kandidujících v městské části Praha-Klánovice dle vylosovaného pořadí na hlasovacím lístku.

4

5

6

V Klánovicích téměř žádná kandidátka není striktně stranická.
I my nejsme politická strana, ani
neprosazujeme zájmy nějaké politické strany. Důležité jsou pro
nás Klánovice, ale jsme si vědomi významu vazby na magistrát
v souvislosti s financováním
obce, a proto nepohrdáme žádnou celopražskou stranou. Máme
navíc přímé osobní vazby s piráty, zelenými a TOP09. Jsme
uvážlivá síla, jejímž cílem není
obsadit „posty”, ale chce být aktivní a nepřipustit, aby si kdokoli z Klánovic učinil své léno. Klánovický volič je rozvážný a rozumný, a pokud jde volit, chce,
aby ho někdo skutečně reprezentoval. Víme, že většině spoluobčanů, stejně jako nám, jde
o zájem obce a budováním
Potěmkinovy vesnice se nenechají zlákat. Občané, kteří chtějí
pozitivní změnu, se na nás mohou spolehnout.

Milí spoluobčané,
představuji vám kandidátku KDUČSL a věřím, že to proč nás volit si najdete sami. Překvapuje
mne, proč v tak krásném místě
se lidé neumí dohodnout. Přitom
vedle u sousedů to tak dramatické není. Napadá mě, že „malá“
komunální politika je odleskem té
velké. Nepomůže nadávat, proto
jsem se rozhodla do toho jít!
Mám tu velkou politiku doma
skoro pořád, manžel často nějakým slavným i neslavným politikům radil, a tak jsem dobře
vyškolená; změnit „malou“ politiku v Klánovicích je pro mě výzva.
Mnozí lidé na naší kandidátce
jsou mladí a v politice noví, mají
své ideály i konkrétní představy,
jak něco změnit k lepšímu. A to
lze jen tehdy, když dané slovo
platí, práce se odvádí a hodnoty nejsou jen slova. Více najdete
na letáku, který je doručován
do Vašich schránek.

Ideální Hlas Klánovic
Klánovice nejsou obyčejná čtvrť
Prahy. Klánovice jsou výjimečné.
Hlas Klánovic nabízí pro Klánovice výjimečné lidi. Umíme přinést kulturu, hospodařit s rozpočtem i zajistit investice. Klánovice potřebují jak aktivní občany
a občanská sdružení, tak spojení na pražskou radnici. Naši kandidáti nabízí obojí. Hašiče, kteří
na ochranu Klánovic neváhají
nasazovat životy. Na prvním
místě Pavla Jaroše, který se dvě
desetiletí podílí na životě obce
a zná Úřad městské části jako
své boty. Na naší kandidátce je
bývalý starosta, velvyslankyně
a ministryně, úspěšný podnikatel
a filantrop, či známý novinář.
Lidé, jež dokáží Klánovice
povznést. Nabízíme spojení na
ČSSD, jednu z rozhodujících sil
na pražském magistrátu, přímou
linku na investice do Klánovic.
Jsme ideální pro Klánovice. Jsme
Hlas Klánovic.

MUDr. Marie Jágrová

Jana Jochová

Kandidáti HLASU Klánovic
s Pavlem Jarošem v čele
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Jubilanti
V září oslaví své narozeniny
Jaroslav Papež
Josef Říha
Alena Patočková
Václav Mencl
Petr Douša
Miroslav Vojík
V říjnu oslaví své narozeniny
Marie Vlasáková
Stanislav Laboutka
Jarmila Dvořáková
Pavla Doušová
Břetislav Horák
Alexej Fried
Zdeněk Mrázek
František Pech
Stanislav Rak
Jana Hladíková
Břetislav Jančík
Quido Seidel
Marcela Machová
Věra Svoboda
Václav Švec
Helena Kocourková
Václav Fereš
Jiřina Jarošová
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Smutný pátek a další osobní ztráty
V plném shonu kolem organizace dalšího z mnoha výletů pro členy Svazu tělesně postižených došlo v Klánovicích ke smutné události. Zcela náhle zemřela paní Věra Houžvičková, energická, pracovitá, přímočará a tudíž
nepřehlédnutelná klánovická osobnost, hospodářka místní organizace Svazu
tělesně postižených v ČR.
Paní Houžvičková byla aktivní v občanském životě i v dění naší městské části.
Mnoho let byla členkou sociální komise a dlouhodobě se zasazovala o vznik
centra pro seniory v Klánovicích. Tohoto cíle se jí bohužel nepodařilo za života
dosáhnout. Doufám, že jí tento dluh brzy jako zastupitelé splatíme. Právě to
jsem jí, směrem tam nahoru, slíbil při posledním rozloučení dne 11. září 2014.
I takto jsem tedy vyjádřil, jménem naší městské části, naší úctu k její práci
a poděkování za její život a činorodost.
Bohužel nebyla v tom období sama. V sobotu 6. září, po krátké nemoci, náhle
zemřela ve věku 57 let Ing. Helena Trojanová, CSc. I jí bych chtěl takto
na dálku poděkovat a vyjádřit tím pozůstalým naši upřímnou soustrast.
A aby ztrát pro Klánovice nebylo málo, tak přímo při psaní tohoto článku jsem
se dozvěděl další mimořádně smutnou událost. Dne 15. září 2014 nás navždy opustil Ing. Jindřich Karas. Ing. Karas byl vědeckým pracovníkem
a do klánovického veřejného života se zapsal především jako dlouholetý předseda místní organizace ČSSD. Byl sice méně viditelnou, avšak o to více nepostradatelnou pravou rukou, dvojčetem a partnerem nejúspěšnějšího
klánovického starosty v porevolučních letech pana Oldřicha Hanzala. Věčná
škoda, že takoví lidé nejsou nesmrtelní.
Václav Švec
Člen rady MČ Praha – Klánovice, předseda MO ČSSD Praha - Klánovice

Všem oslavencům gratulujeme

Nádraží
Přistavení kontejnerů v městské
části Praha-Klánovice
Objemný odpad
sobota
25. 10.
9:00 - 13.00

Přimské nám.

Listí a rostlinný odpad
Lovčická
sobota
x Malšovická
18. 10.
9:00 - 12:00 Přimské nám. (u separovaného odpadu)
Medinská x Smiřická
sobota
(u bytových domů)
25. 10.
9:00 - 12:00 Nepasické nám.
x Rodovská
Kuchařská x Aranžerská (u separovaného odpadu

sobota
1. 11.
9:00 - 12:00 Dobřenická
x Voňkova

Vážení občané Klánovic a Újezdu
nad Lesy,
V měsíci říjnu 2014. V prostoru železniční zastávky pokračují práce
ve 2.koleji, tedy na straně u Klánovic. Na většině objektů již byly dokončeny
demoliční a výkopové práce a probíhá nová výstavba.
Během října bude v prostoru zastávky vybudován nový železniční spodek
a svršek vč. nového úrovňové nástupiště. Bude provedena repase přístřešku u provozní budovy a bude pokračovat výstavba protihlukových stěn
u koleje č.2. Taktéž bude finišovat výstavba nového podchodu a vnitřního
vybavení, včetně orientačního systému pro cestující.
Pro cestující směřující do Prahy je nutné stále používat přístup k provizornímu nástupišti ulicí „U Trativodu“ a dále průchodem přes lesík,
na jehož konci je též umístěn označovač jízdenek.
Občany Klánovic žádám, aby zvážili alternativní variantu přístupu, a to ulicí
„Bydžovskou“ a dále ulicí „Aranžerskou“. Prostor před stávajícím a novým
podchodem bude značně omezen z důvodu dokončování prací na podchodu, resp. na jeho zastřešení a také výstavbou protihlukové stěny.
Žádám Vás, abyste v rámci svojí bezpečnosti při průchodu staveništěm
dbali zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny zástupců stavby.
Závěrem bych rád poděkoval zástupcům městských částí, Policii ČR,
Městské Policii i Vám občanům za vstřícnost a pochopení při realizaci této
velké stavby.
Tomáš JOHN, ředitel stavby
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Klánovický kaleidoskop

(Rozpis domácích zápasů až do konce podzimní části mistrovských soutěží.)
5.
5.
5.

3.10.2014
4.10.2014
5.10.2014

pátek 17:00 Klánovice
sobota 16:00 Klánovice
neděle 14:00 Klánovice

1999 Praha
Ďáblice C
Újezd nad Lesy B

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
MUŽI
MLADŠÍ ŽÁCI

6. 10.10.2014
8. 11.10.2014
6. 12.10.2014

pátek 17:00 Klánovice
sobota 11:00 Klánovice
neděle 16:00 Klánovice

Háje - SOS
Kolovraty
Satalice

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
STARŠÍ DOROST
MLADŠÍ DOROST

7. 17.10.2014
7. 18.10.2014
7. 19.10.2014

pátek 16:30 Klánovice
sobota 15:30 Klánovice
neděle 14:00 Klánovice

Dolní Počernice
Union Žižkov
Štěrboholy

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
MUŽI
MLADŠÍ ŽÁCI

8. 24.10.2014
10. 25.10.2014
8. 26.10.2014

pátek 15:30 Klánovice
sobota 11:00 Klánovice
neděle 16:00 Klánovice

Ruzyně
Dolní Počernice
Vršovice

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
STARŠÍ DOROST
MLADŠÍ DOROST

9. 31.10.2014
9. 1.11.2014
9. 2.11.2014

pátek 15:00 Klánovice
sobota 14:00 Klánovice
neděle 14:00 Klánovice

Lochkov
Xaverov
Chodov

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
MUŽI
MLADŠÍ ŽÁCI

pátek
sobota
neděle
neděle

Lochkov
Radotín
Háje
Vršovice C

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
STARŠÍ DOROST
MLADŠÍ DOROST
MLADŠÍ ŽÁCI

Kbely B

MUŽI

10.
12.
10.
10.

7.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
9.11.2014

11. 16.11.2014

15:00
11:00
14:00
14:00

Klánovice
Klánovice
Klánovice
Klánovice

neděle 14:00 Klánovice

Hasiči pomáhali
odstranění
21. nebezpečného
8.
hmyzu
pomoc
s nebezpečným
5. 9. hmyzem

13.
9.

ulice
Medinská

18:50 19:34

ulice
17:40 Plačická 18:18

odstranění vody
ze sklepních
ulice
prostor bytového Slavětín- 9:44 domu
ská
12:46

Zábavné
odpoledne s hasiči 2014
Dne 20.9.2014 se konal již po 8. Zábavné odpoledne s hasiči, pořádané Sborem dobrovolných hasičů Klánovice, za finančního přispění MČ Klánovice.
Jako tradičně byly pro děti připraveny soutěže, ukázka hasičské techniky, dopravní hřiště,
skákací hrad a trampolína, ukázky záchranářů a psovodů Městské policie Praha.
I když očasí letos moc nepřálo, účast dětí překročila jedno sto účastníků.
Největší zájem dětí vzbudila jako tradičně pěna, položená jednotkou SDH Klánovice.
Poděkování organizátorům, sponzorům, a všem, kteří pomohli při přípravě a průběhu
akce.

Akce v říjnu
15. 10. – středa
Sbírka ošacení pro LDN nemocnice
v Bohnicích. 15:00 – 18:00 v prostorách mezi MÚ Klánovice a Svazu tělesně postižených. Sbírku ke Dni
seniorů (1.10) pořádá Senior klub
Klánovice..
17. a 18. 10. – pátek, sobota
Burza dětských potřeb, prodej
v sobotu 9:00 – 12:00. Pořádá Mateřské centrum Klánovice, ul. Ke Znaku.
Informace na www.mcsikulka.webz.cz
ZDRAVÉ KLÁNOVICE 2014,
KC NOVÁ BESEDA
1. 10. – středa
Trénování paměti a mozkový jogging – přednáška nejen pro seniory,
19:00
2. 10. – čtvrtek
Den boje proti karcinomu tlustého
střeva a konečníku - ve spolupráci
s nadací VIZE 97 a za účasti Dagmar Havlové
7. 10. – úterý
Přednáška o čínské medicíně
s Ivanem Bartošem, členem komory
Tradiční čínské medicíny. Od 19:00.
11. 10. – sobota
Den sportu – „Běh pro klánovický
umělý trávník“. Od 15:00.
19. 10. – neděle
Kurz první pomoci pro rodiče
(ale i prarodiče). Od 10:00.
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Knihy mimo žebříček

Taky chceš hrát za Klánovice?

Pavel Kosatík - Ústně více
Šestatřicátnící (2006)

S trenérem a zástupcem FK Klánovice Tomášem Svobodou jsme si povídali o personální situaci
v mládežnických fotbalových týmech.
V této sezoně nemá klánovický fotbal zastoupení v kategorii starších žáků. Máte představu, kdy bude možné sestavit nový tým?
Bohužel, je to skutečně tak. Mohou za to slabší ročníky 2000 a 2001, které by měly tuto soutěž
hrát. Kluků je pouze sedm, což na pravidelnou soutěž rozhodně nestačí. Některé hráče jsme tak
posunuli přímo do mladšího dorostu, kde proti nim však mohou hrát až o tři roky starší fotbalisti. Zajistili jsme také „střídavý start“ v sousedním Újezdě nad Lesy, kde se hraje pražský přebor. Výpadek předpokládáme pouze roční, příští rok se zde soutěž starších žáků bude opět hrát.
Ve kterých mládežnických mužstvech FK Klánovice je v současnosti největší nedostatek hráčů?
Na hraně byla kategorie kluků ročníků 1996 až 1998, která dnes hraje soutěž staršího dorostu.
V uplynulých dvou letech jsme ale získali nové hráče nebo se někteří vrátili k fotbalu zpět. Výpomocí s kádrem mladšího dorostu jsme schopni zápasy odehrát i s potřebným počtem náhradníků. Naopak doslova nával nových zájemců pociťujeme v přípravce mini i mladší přípravce, což
je pro budoucnost klánovického fotbalu skvělé.
Jak řešíte problém častých absencí na zápasech? Na mysli mám případy, kdy rodiče neuvolní malého fotbalistu na zápas, protože vymysleli „důležitější“ rodinný program.
Musím konstatovat, že spolupráce s rodiči funguje vesměs velmi dobře. Problémy máme minimálně. Všechny zápasy jsou dopředu známy a soutěže přípravek hrajeme dlouhodobě v pátek odpoledne, aby měli rodiče případně volný víkend na jiné aktivity.
Obecně vzato, co má podle vašich zkušeností největší vliv na (ne)zájem školáků o fotbal?
Souvisí to například s úspěchy českého národního týmu na šampionátech, případně s výsledky domácích klubů v evropských pohárech?
Určitě ano, aktuálně velký zájem dětí o klánovický fotbal bezesporu souvisí s mistrovstvím světa, které
(sice bez naší účasti) letos proběhlo v Brazílii. A tak se klánovické hřiště hemží malými fotbalisty, kteří
mají na zádech nápisy jako Ronaldo, Messi či Rosický…
Nábory dětí, o kterých jsme informovali v minulém vydání KZ, budou probíhat i během sezony?
Ano, nábory dětí probíhají permanentně. Umožňujeme si vyzkoušet několik tréninkových jednotek, seznámit se se spoluhráči a trenéry a teprve následně se definitivně rozhodnout. Takže, máteli zájem, neváhejte nás kontaktovat, velmi rádi vás mezi sebou přivítáme.
Mladé fotbalisty nelze vychovávat bez obětavých a trpělivých trenérů. Máte jich dostatek,
nebo byste uvítali nějaké posily?
Práce trenéra na amatérské úrovni skutečně zaslouží obdiv. Všichni jsme zaměstnaní a uvolnit se dvakrát až třikrát týdně na trénink a přijet tam s „čistou hlavou“ není opravdu vůbec jednoduché. Po večerech pak řešíme i spoustu organizačních věci, protože si sekretáře na plný
úvazek nemůžeme dovolit. K tomu přičtěte obsazené podzimní i jarní víkendy a týdenní „dovolenou“ na letním soustředění. Na druhou stranu nás samozřejmě těší, když vidíme, že se
kluci posouvají a že má klánovický mládežnický fotbal v Praze výborné jméno.
Posily bychom klidně uvítali, i když se nám podařilo všechny týmy pro soutěžní ročník 2014/15
obsadit. Velkou posilou je práce Milana Štefečka, který dlouhodobě trénuje klánovické áčko a nyní
k němu přibral i mladší přípravku. Obdivuhodnou práci pak vytvářejí maminky okolo nejmenších
dětí, bez kterých si to nedovedeme vůbec představit. A skvělá zpráva je, že mladší žáky už třetím
rokem trénují klánovičtí odchovanci, kteří zároveň hrají za naše áčko – Marek Fuchs, Michal Lorenc a Matěj Nejedlý. Všem trenérům a ostatním, kteří s klánovickým fotbalem pomáhají, moc děkujeme!
Jiří Karban

V edici pamětí významných osob lze
v naší knihovně nalézt vynikající a velmi
obsáhlou knihu dnes již velmi populárního historika Pavla Kosatíka – Ústně
více – Šestatřicátnící (2006). Na rozdíl
o jeho novějších knih, je tato velmi podrobná a zabývá se detailně vznikem,
dětstvím, mládím a počátky kariéry výjimečné generace českých umělců. Klíčovou postavou této generace je Václav Havel – zde spíše jako organizátor a přirozená vůdčí osobnost a dále řada jeho
přátel, kteří se později většinou prosadili
jako vynikající čeští spisovatelé a básníci.
Kniha podrobně popisuje mládí Jiřího
Kuběny, Jiřího Zábrany, Věry Linhartové,
Violy Fischerové, Josefa Topola a mnoha dalších. Kromě jasného směřování je
zde i řada z dnešního pohledu až komických nedorozumění. Když si ale čtenář
uvědomí, v jakém věku a jaké době tito
budoucí umělci už měli celkem jasný názor na život, je to obdivuhodné. Klíčovou
postavou je samozřejmě Václav Havel
a tím se zde objevuje další výjimečná kapitola jeho života, včetně jeho legendárního vystoupení na Svazu spisovatelů.

Nick Hornby – Fotbalová horečka
Když vidím v televizi zdemolované vlaky
vypravené našimi Dráhami pro snazší
zvládnutí stovek fotbalových fanoušků,
mám vždy pocit, že žiju v nějakém divném
státě a že svět fotbalových fandů pro mě
zůstane vždy nepochopitelný. Existuje
však výjimka, do které nás může uvést
kniha Fotbalová horečka známého britského spisovatele Nicka Hornbyho. Asijako jediný dokáže popsat svět fotbalových fandů jako nesmírně zajímavý, emotivní a obohacující. Svět fotbalového fandy začíná (tedy v Britanii) tím, že tatínek
vezme svého syna na zápas svého klubu a předá mu tak štafetu často na celý
život. Kniha je zároveň návodem jak fotbalu rozumět, jak jej chápat a vychutnat.
Knížka provádí světem britského fotbalu
od konce 60. let do začátku let 90. z pohledu chlapce až dospělého muže.
Pro nás je dnes její děj trochu historií, protože teprve na jeho konci můžeme běžně
sledovat zápasy Premier League. Ale o to
je často zajímavější, fotbalisté často vyrostli v témže městě nebo ve čtvrti, jednotlivé kapitoly mají název a datum konkrétního utkání Arsenalu nebo národního mužstva a jsou zároveň kapitolou v životopise dnes již velmi úspěšného spi-

Běh pro klánovický umělý trávník
Často slýchávám od kamarádek tuto větu: „ Jak můžeš jezdit s fotbalistama na soustředění??
Já bych ty nadávky nevydržela...“ Mnozí z Vás si fotbal spojuje s vulgaritami a šikanou. Ráda bych Vám
touto cestou přiblížila klánovické mužstvo z jiného pohledu a trošičku tak vylepšila Váš názor na fotbal.
Sama fotbal nehraji ani jsem ho nesledovala v televizi. Osud mi nadělil tři syny, kteří postupně začali v Klánovicích s fotbalem. Jelikož vím, že trenéři jsou většinou z řad dobrovolníků - rodičů a že
svůj volný čas věnují našim dětem, začala jsem pomáhat s trénováním nejmenších dětí, neboť můj
nejmladší syn právě začínal s fotbalem. A pak to šlo rychle. Tréninky, soboty neděle zápasy, v létě
soustředění, v zimě halové turnaje ....a pořád dokola.
Soustředění v létě je důležité pro malé i velké fotbalisty, ale také velmi organizačně náročné. Posledních 8 let se jezdí do areálu SEBA v Borovici u Mnichova Hradiště. Trenéři musí vše potřebné navézt vlastními auty, postavit vůdcův stan, zorganizovat tréningový plán, zajistit hřiště, sestavit
jídelníček a mnoho dalších věcí.
Fascinovalo mě, jak jsou všichni sehraní a jak fungují. A to nemluvím o dětech! Nikdy jsem se nesetkala s náznakem toho, že by si někdo dovolil kouřit či dokonce pít alkohol na chatce. Dorostenci
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kmitají kolem malých prcků, z nichž mnozí ještě nechodí do školy, a pomáhají jim, kde se dá. A jestli
je někdo drzý?? Šerif Michal Fuchs si s ním velmi rychle poradí (zasvěcení ví, co je tzv. „šerifova
tlapa“). Asi nejhezčí zážitek ze soustředění byl ten, když jsem malým prckům oloupala do misky jablka, děti se postavily do řady a braly si… A najednou koukám-řada se zvětšila a za prťouskama
stojí mladší žáci, za nimi dorostenci a všichni čekají na jablíčka.....:-)
Zkrátka a dobře: klánovický fotbal je třeba hýčkat, protože se zde pohybují lidé, kteří jej dělají
s láskou a zadarmo se věnují dětem. Proto bych Vás všechny ráda pozvala na akci
Běh pro klánovický umělý trávník, který se koná v sobotu 11. 10. 2014, start je v 15:00 hodin
od KC Nová Beseda, cíl je na fotbalovém hřišti, kde budou čekat na děti drobné soutěže a hry.
Je to jedna z akcí projektu Zdravé Klánovice 2014, kterou organizuje NADOSAH, o.p.s. ve spolupráci
s kunovickým fotbalem a celý výtěžek půjde na kunovický umělý trávník. Přijďte i vy podpořit sport
v naší obci a určitě doražte, i když zrovna fotbal nehrajete. Nikdy nevíte, jestli s ním někdy nezačnete
Vy, nebo Vaše děti či vnuci :-)
Na závěr bych si dovolila poděkovat zejména těmto lidem: Michalu Fuchsovi - našemu velkému šerifovi, panu tréňovi Štefečkovi, Jolče Fuchsové coby zdravotní sestře, Honzovi Silovskému, Tomáši
Svobodovi - to je muž, který se stará o všechno kolem webu :-) a ještě k tomu trénuje, Martinu Tumpachovi, Michalu Kučerovi, Martinu Bezouškovi, Honzovi Markovi, Marku Fuchsovi, Čendovi Lorencovi, Matěji Nejedlému a dalším trenérům, kteří se u nejmenších stále mění.
Přijďte se podívat na vlastní oči a uvidíte, že se Vám na klánovickém hřišti bude líbit! A navíc si můžete dát v okénku u paní Dany něco k zakousnutí a také pivo tam čepují....:-)
Sportu zdar a klánovickému fotbalu zvlášť!!!
Alena Nejedlá

Ohlédnutí

Poděkování za Veletrh kroužků
Zkraje školního roku se na nádvoří klánovické ZŠ konal již čtvrtý ročník Veletrhu
kroužků, kde si zájemci z řad dětí, rodičů, ale i důchodců, mohli v jeden čas a na jednom místě udělat přehled o nabízených volnočasových aktivitách v Klánovicích a okolí.
Akce se setkala s velkým zájmem, a tak 50 přítomných vystavovatelů čelilo během
odpoledne stonásobné přesile návštěvníků. Veletrh kroužků je tradičně i akcí dobročinnou, výtěžek ze vstupného, tomboly a občerstvení, který letos činil 28 650,- Kč,
bude jako každý rok rozdělen mezi školu, školku a některý z projektů obecně prospěšné společnosti Klánovice SPOLU, která veletrh organizovala. Letos se vybíralo na
obnovu venkovních sloupových hodin, které kdysi stávaly v parku u školy. Velké poděkování patří pánům Dufkovi a Lukášovi, kteří v prvorepublikových kostýmech, ale vyzbrojeni moderní audiovizuální technikou, udělali tomuto projektu skvělou reklamu.
Na závěr patří poděkování všem návštěvníkům, svojí přítomností učinili celou akci užitečnou nejen pro sebe, ale i pro druhé.
Za organizační tým Ing. Šárka Volešová

Hodiny pro Klánovice
Jako sdružení Klánovice spolu o.p.s. se snažíme obnovit prvorepublikové hodiny v Klánovicích v parku před školou. Návrhu hodin se ujal renomovaný
architekt a klánovický spoluobčan Ing. Arch. Zdeněk Rychtařík. K těmto hodinám existuje velice málo fotografií a v příloze posíláme první návrh z jeho pera. Snažíme se oslovit všechny osoby a organizace,
které se dlouhodobě snaží podporovat tradice.
Pokud nám pomůžete hodiny obnovit, budeme se Vašeho finančního příspěvku velmi
vážit. Jména všech dárců nad 500,- Kč, v případě jejich souhlasu, budou umístěna na hodinách. Víme, že Klánovice potřebují rozšířit
školu a vybudovat senior centrum a mají i další věci, které je třeba řešit. Myslíme si ovšem,
že i obnova prvorepublikových hodnot je
důležitý vklad pro budoucnost a vývoj občanské společnosti. Další informace najdete na webové stránce: www.klanovice-spolu.cz.
Šárka Volešová za Klánovice spolu o.p.s.
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sovatele. Je to trochu i kniha o minulé Anglii a fotbalovým fanouškům i laikům
dává návod jak si tento sport vychutnat

Guiseppe Maeillo - Vampyrismus
Asi každý obyvatel Klánovic má stejnou
radost jako já, když se podaří našim sousedům vydat hezkou knihu nebo alespoň
sloupek v sobotní příloze Lidovek. Tentokrát bych rád upozornil na nové vydání knihy, která by měla asi patřit minimálně
k výbavě zkušených hráčů počítačových
her, nebo dnešních televizních seriálů,
kde podrobná znalost chování upírů,
zombie, nemrtvých, vlkodlaků apod. patří k nutné výbavě dnešní mládeže. Již
druhé vydání knihy Vampyrismus od
Guiseppa Maeilla je tentokrát doplněno
o první překlad spisu Magia posthuma barokního moravského vzdělance K. F.
Schertze. Kniha se zabývá dějinami strachu z obživnutí již pochovaných, jejich konání a konečně boje prostého lidu i církve proti této hrozbě starověku a středověku. Sleduje tento fenomén od počátků lidstva přes starověk na Balkán a
do střední a severní Evropy, nálezy odpovídajících hrobů, lidových pověstí i dobových právních spisů. Katolická církev
se od tohoto jevu odstřihla až za doby Marie Terezie a až Drákula Brama Stokera
opět mediálně oživil tyto téměř zapomenuté pověsti po celém světě.
Karel Horníček

Senioři

Senioři seniorům
K 1.10. DNI SENIORŮ,vyhlašuje Senior klub Klánovice sbírku ošacení
pro LDN při nemocnici v Bohnicích.
Přebytky vašeho oblečení budou přímo předány do této LDN, pacientům
dlouhodobě nemocným. Sbírka se
uskuteční dne 15.10. od 15-18 h v prostorách mezi MÚ Klánovice a prostorem u Svazu tělesně postižených.
Děkujeme vedení ÚMČ Kláno-vice,panu
starostovi Soukupovi,za možnost využívat zasedací místnost ÚMČ Klánovice pro naše schůzky. Taktéž děkujeme
paní tajemnici ÚMČ, paní Horské,za
velmi rychlé zřízení internetové stránky
pro Senior klub Klánovice na webu
ÚMČ a emailové adresy pro náš klub ve
tvaru skk@praha-klanovice.cz.
Přes naši emailovou adresu nás můžete kontaktovat, pokud máte zájem zúčastnit se našich činností,např. namalovat si
obrázek,hrát stolní deskové hry,dovědět
se více o zahradě, chovatelství,vaření,ekologii domácnosti a jiné.
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neplacená inzerce

Oznámení Farní charity Neratovice

Těšíme se na vaši součinnost a zajímavé nápady na emailu skk@prahaklanovice.cz, nebo zprávu, jen sms na
tel: 606 844 170.
Váš SENIOR KLUB KLÁNOVICE

Farní charita Neratovice oznamuje občanům a všem svým klientům, že došlo k přestěhování střediska Klánovice. Nyní nás můžete najít na adrese
Slavětínská 82, budova Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD
Praha, s.r.o., v prvním patře.

Senioři,
Na rekondici v Doksech jsme odjížděli bez naší dlouholeté předsedkyně a hospodářky Věry Houžvičkové, která v pátek
5.9.2014 zemřela.
Celý týden jsme se při vzpomínkách na
ni snažili plnit plán procedur a program
výletů tak, jak nám to připravila a jak si
to přála. Nikdy na ni nezapomeneme.
Program na říjen 2014 – 13. 10. 2014 od
15 hod. přednáška. Každé pondělí od
6. 10. 2014 pravidelné cvičení od 16 hod.

Farní charita Neratovice (stř. Klánovice) zajišťuje také domácí hospicovou péči. Cílem
je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy. Vždy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je i podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení. Hospicovou péči
máme nasmlouvanou se všemi zdravotními pojišťovnami. Jsme vybaveni moderními
přístroji (odsávačky, injektomaty, inf. pumpy atd.).
Tým Domácí péče FCH Neratovice tvoří praktičtí lékaři, lékař s atestací paliativní medicíny a léčby bolesti, zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice.
Domácí hospicová péče nabízí své služby za předpokladu aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného. Jenom praktický lékař má možnost ordinovat poskytování
zdravotní péče v domácím prostředí pacienta, a to jak péči zdravotních sester, tak péči
lékaře specialisty v paliativní medicíně. http://www.charitahk.cz/nase-strediska/charitni-osetrovatelska-sluzba1/
Více na www.neratovice.charita.cz, tel.: +420 315 685 190

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

PRONÁJEM BYTU

Pronajmu byt-garsonku (28m2) v rod. domě
v Šestajovicích. Zařízený, předzahrádka,
vlastní vchod, 2 min. od MHD.
Telefon: 724 237 811

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z NEREZU
ploty, mříže, police, nerezové konstrukce, regály,
misky, stojany, řezání, obrábění, ohýbání,
posilovací stroje
e-mail: vyzner@vyzner.cz
Tel: 605 830 472
608 880 102

Nemáte čas na svého psa?
Nezvládáte ho?

KLÁNOVICKÁ MINIŠKOLKA
PRO PSY A VÝCVIK PSŮ.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo tel. 775 975 977.
Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím, z Prahy východ a okolí
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
Šeﬂ- hairstyle 7 dní v týdnu.
Salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)
Otevřeno 7 dní v týdnu
Otevírací doba: 9.00 - 21.00
Tel. 604 589 584
www.seﬂ-hairstyle.com
r.seﬂ@post.cz
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Velký výběr vinylových, laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství.
Renovace, nivelace, pokládka
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KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921

KONTEJNERY KRÁL
s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

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

602 260 264
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NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

strana

Rezidence klánovický les
cesta ke zdraví a rovnováze

s námi vás život
bude bavit
Helena Johanidesová
Lovčická 974, Praha - Klánovice
tel.: 728 963 788
e-mail: info@yoga-klanovice.cz•
www.rezidence-klanovice.cz •

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

stavební firma

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

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

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

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

www.northtech.cz
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www.yoga-klanovice.cz

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.
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PROGRAM říjen 2014
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice
www.kcnovabeseda.cz
Rezervace a informace:
e-mail: info@kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061
(každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)

ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

Výstava měsíce

V ATELIERU - výstava obrazů a křest knihy Jitky Chomové „Tři případy Davida Goliáše“.

Ke spoluúčasti si přizvala talentovanou studentku gymnázia Elišku Vondrovou.

Křest knihy a vernisáž se koná v neděli 5. 10. v 19:00.
Přednáška 1. 10. středa, 19:00

NEDOVOLTE MOZKU STÁRNOUT

Ve spolupráci s Českou společností pro trénování paměti a mozkový jogging se seznámíte, jakými způsoby je možné trénovat paměť a jak ji
ovládat. Přednáší: trenérka III. stupně České společnosti a mozkový jogging Eva Kubínová.

Přednáška 2. 10. čtvrtek, 14:00

DAGMAR HAVLOVÁ V BESEDĚ

S Dagmar Havlovou o karcinomu tlustého střeva a konečníku. Přednáší: MUDr. Štěpán Suchánek, Dagmar Havlová. Vstupné: dobrovolné, výtěžek
bude věnován Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Koncert

2. 10. čtvrtek, 19:30

DUO GOELAN - ZA LÁSKOU

Duo Goelan kombinuje hudbu starou a moderní s vlastními kompozicemi a improvizacemi.
Účinkují: Lenka Župková - housle, elektrické pětistrunné housle, Lenka Kozderková – flétna.

Kino

5. 10. neděle, 16:00

MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH

- oblíbený knižní hrdina na plátnech kin. Fr/2014/komedie, rodinný/97 min

Filmový klub 6. 10. pondělí, 20:00

VÝCHOZÍ BOD

setkání s tajemnou kráskou dá životu zarytého stoupence vědy dosud nepoznaný směr. USA/2014/sci-fi drama/107 min/přístupný od 12 let/české titulky

Přednáška 7. 10. úterý, 19:00

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

Systém čínské tradiční medicíny vám představí a na vaše otázky odpoví praktik čínské tradiční medicíny IVAN BARTOŠ, terapeut TCM Praha.

Koncert

9. 10. čtvrtek, 19:30

BLUES JAM SESSION

Kino

13. 10. pondělí, 20:00

NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ

akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi

Moderní špionážní thriller byl posledním snímkem oscarového herce Phillip Seymour Hoffmana, jež letos v únoru zemřel.
GB,USA,Něm./2014/thriller/121 min/přístupný od 12 let/české titulky

Kino

15. 10. středa, 20:00

ANDĚLÉ VŠENÍHO DNE

Nový film Alice Nellis natočený podle úspěšného románu Michala Viewegha. ČR/2014/komedie, drama/97 min/přístupný od 12 let

Divadlo pro děti 19. 10. neděle, 16:00 a 20. 10. pondělí, 9:30 a 11:00 POHÁDKA O ROBINSONOVI
Kapitánka lodi Ibn Orson, Robinson Crusoe a jeho věrný přítel Papoušek zvou všechny děti i dospělé na pohádkovou plavbu kolem světa.

Kino

20. 10. pondělí, 20:00

DIVOKÉ HISTORKY - divácký hit letošního Cannes koprodukovaný bratry Almodóvary je

černá povídková komedie o šesti podobách pomsty a o rozuzleních, nad kterými může zůstat rozum stát. Argentina, Španělsko/2014/povídkový,
komedie/122 min/mládeži přístupný od 15 let/české titulky

Koncert

21. 10. úterý, 19:30

TONY ACKERMAN - SOLO

Koncert amerického virtuózního kytaristy Tony Ackermana, který žil i v Klánovicích. Představí fascinující sólový večer na pěti akustických kytarách.

Kino

22. 10. středa, 20:00

LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY

Romantická komedie s Michaelem Douglasem a Diane Keaton v hlavních rolích. USA/2013/komedie, romantický/94 min/přístupný od 12 let/české titulky
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze - Klánovicích. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216,
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