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V době vánoční i my, co máme o existenci Boha značné pochybnosti, najdeme často
cestu do božího chrámu. Místo, které po staletí trvání naší civilizace bývalo středem každého města, každé obce, domem setkání
a každotýdenního rozjímání nad smyslem
našich životů. Klánovice na rozdíl od jiných
míst v našem okolí mají krásný, důstojný kostel, který přestože od jeho vysvěcení uplyne
teprve sto let, má v sobě větší kouzlo než
mnohé jiné, daleko starší chrámy.
Je stoletým svědkem dob, kdy kolem
něho vedly krásné, pískem sypané cesty,
v jeho sousedství stály v celé Praze tehdy nevídané lázně, s nádherným bazénem, restaurací i tanečním sálem, místem, které zničil komunismus stejně jako mnoho dalšího
krásného v této zemi.
Klánovický kostelík, který má v sobě eleganci a kouzlo secese pozdní rakousko-uherské monarchie, naštěstí dobu rudého temna
přežil a dnes je opět místem setkávání. Mohl by
jím být určitě více a bylo by dobré, kdyby své
brány otevíral častěji a při jiných příležitostech,
než jen pravidelných mších. Bylo by dobré, kdyby do něj občas zavítali i žáci základní školy

nebo studenti školy střední. Ne kvůli tomu, aby
se stali cílem nějaké církevní indoktrinace, ale
proto, aby poznali, že existují i jiné prostory než
restaurace, multikino nebo diskotéka. Místa, kde
bez ohledu na to, či věří, nebo nevěří v Boha,
na člověka dolehne zvláštní klid, donutí se přemýšlet o věcech, které si k sobě normálně nepustí, nebo je jen okouzlen krásou v podobě
krásných stoletých secesních soch, které v našem klánovickém kostele máme. Třeba to
s dnešní mládeží, žijící na tabletech, mobilech
a počítačích, nehne, ale třeba naopak více, než
bychom čekali.
Vánoce jsou dobou, kdy se svět zpomalí
a i Klánovice, doufejme zasypané krásnou sněhovou dekou, ztichnou, stejně jako les kolem
nás. A mysl se zastaví a popřemýšlí nad rokem,
který se zvolna chýlí ke svému konci. Jménem
Klánovického zpravodaje i jménem svým vám
chci popřát, aby vaše mysl byla v těch chvílích
klidná, aby rok, který odchází, vás naplnil pocitem neztraceného času a rok nový vám, vašim blízkým i Klánovicím přinesl jen to dobré.
Váš Luboš Palata
O klánovickém kostelíčku se více dočtete
na str. 4 a 5.







CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ

Zimní les dokáže být pohádkový

FOTO Archiv KZ
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
rok utekl jako voda a blíží se opět
čas vánoční. Zároveň se současné
zastupitelstvo ocitá v polovině
svého volebního období, je tedy
více důvodů se ohlédnout a vzpomínat. Rok 2011 Klánovicím velmi
přál a my byli schopni přikročit k zásadnějším rozhodnutím a provést
řadu změn. Opravili jsme velkou
část komunikací, zřídili tzv. zónu
30, dokončili mateřskou školku, obměnili část aleje ve Slavětínské
ulici, zřídili jsme novou autobusovou linku na Hornopočernicko.
V roce 2012 se naše snahy
o zlepšení stavu Klánovic nezmenšily, mezi úspěchy letošního roku
můžeme zařadit generální opravu
střechy a vzduchotechniky v kulturním centru Beseda, dokončení
dostavby základní školy, ve které
vznikly dvě nové učebny, zřízení
nulté třídy v základní škole, vybudování nového školního hřiště pro
nejmenší žáky. Podařilo se nám
opravit další část komunikací, zřídit
další zastávky midibusu. Byly zahájeny práce na opravě rybníků
Placina, byla dokončena rekonstrukce a rozšíření kapacity čističky
odpadních vod. Pokračovala výstavba komunikací. Díky dotaci od
Magistrátu hl.m. Prahy jsme mohli
přikročit k odbornému ošetření většiny stromů v lipových alejích a obnovit další část poničené aleje ve
Slavětínské ulici.V závěru roku proběhla rekonstrukce podlahy ve
sportovní hale starosty Hanzala
a digitalizace kina Beseda.
Ohlížím se za uplynulým rokem
a uvědomuji si, kolik práce a úsilí
stojí za chodem Klánovic a za jednotlivými aktivitami. Chci poděkovat
všem představitelům spolkového,
kulturního a sportovního života.
Mé poděkování patří i vám, dárcům,
kteří jste letos přispěli na údržbu
a obnovu zeleně v Klánovicích, na
opravy silnic a na vydání knihy.
Za těmito dobrými skutky nezaostali
ani zastupitelé, kteří se zcela zřekli
svých odměn ve prospěch Klánovic.
V neposlední řadě patří mé poděkování pracovníkům úřadu.
Klidné prožití vánočních svátků
a úspěšné vykročení do nového roku.
Petr Soukup

Informace z jednání Rady MČ

Z jednání Rady MČ
Martina Petráčková
Oprava podlahy ve sportovní hale
Rada MČ schválila podpis smlouvy
s vítězem veřejné zakázky na opravu
povrchu sportovní haly – firmou Royal
Tech, s.r.o.
K výměně povrchu bylo přistoupeno
po opakovaných stížnostech sportovců na přílišnou tvrdost. Současný
povrch je totiž v rozporu s platnými
normami.
Oprava povrhu haly proběhne
od 28. 11. do 23. 12. 2012 a bude
z 80 % hrazena grantem uděleným
Magistrátem hl.m. Prahy.
Opravy komunikací
RMČ projednala návrh oprav komunikací. Opravy se provádějí z vlastních
zdrojů městské části na těch místech,
kde v nejbližší době nelze předpokládat opravy hrazené a organizované
Magistrátem hl. m. Prahy.
Do konce roku 2012 budou opraveny
následující komunikace:
Křižovatka Slatinská-Chudoměřická
V Pátém (úsek Plačická–V Soudním)
Nepasické náměstí
K Rukavičkárně (u zastávky minibusu
Všestarská)
Výsadba lip
Byla vybrána firma Přemysl Opletal –
Zafido, která provede výsadbu 12 kusů
lip a živého plotu ve Slavětínské ulici.

Pronájem tržiště v zimě
RMČ vyhlásila záměr pronajmout
školní dvůr na zimní období. Společnost Masné krámy s.r.o. má zájem provozovat v zimním období trhy s masnými i jinými výrobky.
Oprava střechy ve škole
Do nově vybudovaného podkroví v ZŠ
vinou staré části střechy při velkých
deštích zatéká.
Byla vybrána firma Krostav, s.r.o.
S nejlevnější nabídkou na její opravu,
která proběhne ještě do zimy.
Oprava dlažby
RMČ vzala na vědomí objednávku na
vyrovnání dlažby před prodejnou Bazar, kde byla dokončena i oprava přilehlé ulice Ke znaku. Rekonstrukce
chodníku proběhne tento měsíc.
Zřízení nové autobusové zastávky
V ulici K Rukavičkárně byla objednána
výstavba nové zastávky autobusu.
Podzimní úklid Klánovic
Podzimní úklid Klánovic je v plném
proudu. Rada schválila další objednávku pro firmu FRAMAKA s.r.o.
Její vůz uklízí listí, prach a čistí povrchy vozovek.
Kompletní zápisy z jednání Rady MČ
jsou k dispozici na webových stránkách www.praha-klanovice.cz.
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Volby prezidenta republiky
– volba prezidenta republiky se koná
ve dnech 11. ledna 2013 od 14:00
do 22:00 hod. a 12. ledna 2013 od
8:00 do 14:00 hod., druhé kolo
25. ledna 2013 od 14:00 do 22:00
hod. a 26. ledna 2013 od 8:00 do
14:00 hod.
– volební místnosti v Klánovicích budou v Masarykově ZŠ Praha-Klánovice
– výdej voličských průkazů (pro voliče, kteří budou volit mimo Klánovice) bude na ÚMČ Praha-Klánovice od 27. prosince 2012. Voličský
průkaz lze vyzvednout osobně
nebo prostřednictvím jiné osoby,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání.
Žádost lze podat též v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo
prostřednictvím datové schránky
a doručit nejpozději 7 dnů přede

dnem volby prezidenta. Osobně
budou voličské průkazy vydávány
do 9. ledna 2013 do 17:00 hodin.
– volič, který se nemůže do volební
místnosti dostavit osobně a požaduje, aby jej navštívila okrsková volební komise v místě bydliště,
může před konáním volby i v jejím
průběhu volat na ÚMČ Praha-Klánovice, tel. 281 960 216, mobil
733 738 286 příp. na ostatní čísla
uvedená na www stránkách MČ
Klánovice.
– hlasovací lístky obdrží každý volič
do místa svého bydliště, příp. mu
budou vydány ve volební místnosti.
– každý volič je povinen prokázat
před hlasováním svou totožnost
a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem,
platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Ivana Horská
tajemnice ÚMČ Praha-Klánovice

Městská část Praha-Klánovice
a provozovatel kina NADOSAH o.p.s.
si vás dovolují pozvat

dne 11. 1. 2013 od 18 hodin

na slavnostní zahájení provozu
digitálního kina Beseda.
Součástí slavnostního zahájení bude promítání
hvězdně obsazeného filmu

„Co kdybychom žili společně?“
v digitální podobě zdarma.
Přijďte společně s námi zahájit novou éru klánovického kina.
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Historické volby
V tuto chvíli to tak možná ani
trochu nevypadá, ale poprvé
v historii si Češi volí svobodně
svoji hlavu státu. Je sice možné, že leckterého předchozího
vladaře, počínaje Karlem IV.
a T. G. Masarykem by si poddaní Českého království či občané Československa možná
také zvolili z vlastní vůle, ale
nebyla jim k tomu dána příležitost. Vždy, i v těch nejsvobodnějších dobách, se prezident
vybíral pomocí vybraných zástupců, ať už šlechticů, či poslanců a senátorů.
Teď poprvé není mezi volbou
hlavy států a vůlí nás voličů prostředník žádný a to, kdo se
stane třetím prezidentem samostatného Česka, bude jen
a jen naše rozhodnutí. Nezúčastnit se znamená svůj hlas
zahodit, což je sice snad až příliš často používaná věta, ale ze
skupiny kandidátek a kandidátů vzejdou dva finalisté.
Už jsem ve svém novinářském
životě za ty dvě desítky let
v hned několika zemích Evropy
zažil, že po prvním kole už
může být pozdě, protože pak už
je to jen volba mezi tou špatnou
a ještě horší možností. A není
vůbec vyloučeno, že pokud
bude účast v prvních českých
prezidentských volbách malá,
tyto pro většinu obyvatel dvě
špatné možnosti skutečně nastanou. Finále je ale finále,
a i když do něj nepostoupí zrovna ten váš kandidát, pořád se
vyplatí vážit, který z těch dvou
„nevašich kandidátů“ je přece
jen pro naši zemi menším zlem.
Ano, i tak má volba smysl – třeba Slovensko taková volba dvakrát uchránila před návratem
„mečiarismu“.
Proto prosím přijďte k těmto
historickým volbám. Volbám
první občany volené hlavy státu.
Luboš Palata
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Téma čísla

Klánovický kostel
oslaví příští rok sto let
Tomáš Ruda
Klánovický kostel (původně
kaple) Nanebevzetí Panny Marie byl
postaven před sto lety v roce 1912,
vysvěcen byl 15. června 1913. U jeho
zrodu stálo zejména úsilí místních
obyvatel – připomeňme si, že v té
době Klánovice ještě nebyly samostatnou obcí (tou se staly až roku
1920), neměly vlastní samosprávu

Klánovický kostelík

a jako tzv. osada náležely k vedlejším
Šestajovicím. Rovněž většina místních nemovitostí byla tehdy obývána
pouze v letním období, lidé sem vesměs jezdili na „letní byt“, v zimě byla
většina domů opuštěných. Zajímavé
svědectví z té doby nám zanechal
svého času nejstarší klánovický pamětník, p. Antonín Hendrych, který

Foto KZ Radomír Kůla

ještě dlouho po své devadesátce
vzpomínal, jak jako předškolák (byl
ročník 1907) nosil s maminkou ze
Šestajovic oběd tatínkovi (byl zedník
a fasádník) pracujícímu právě na
stavbě kostela.
Svědkem příspěvků na stavbu
mohou být i okna s vitrážemi, která
nesou jména dárců, dnes nám povětšinou bohužel již neznámá – povídali jsme si o nich v roce 2008
s paní Eugenií Plochovou (nar. 1915):
Dvě okna po obou stranách vchodu
nesou nápis „Věnovala rodina Weidenhofferova“ – o těchhle lidem
mnoho nevím, domnívám se, že nebyli místní, spíš asi jezdili k někomu
na letní byt. Okna na pravé straně při
pohledu od vchodu do kostela: • věnovala rodina Utěšilova – stavitel
Rudolf Utěšil postavil ve třicátých letech klánovické Lázně a jeho pravnuci tu žijí dodnes. • věnovali František a Marie Kvisovi – ti bydleli
v Krovově ulici č. p. 58 • v upomínku
na křest syna Ferdinanda věnují
Václav a Anna Mojžíšovi – o těch
bohužel nic nevím • věnoval Václav
Hraše – ten bydlel ve Smržovské č. p.
34, co dnes bydlí Pučelíkovi • věnovali Adolf a Božena Stejskalovi – ti
bydleli v sousedním domě č. p. 35, co
je dnes dětský domov. Následují
okna na levé straně při pohledu od
vchodu do kostela: • věnovala rodina Batovcova – majitel tiskárny
v Praze, obýval vilu č. p. 26 vedle
školní zahrady • na paměť Aninky
Vaněčkové v Klánovicích – Zálesí
Kolodějském 29. září 1912 zesnulé
– Vaněček byl advokát, bydlel na
hlavní třídě v č. p. 79 • k uctění památky naší předobré a šlechetné
choti paní Emilie Novákové věnuje
neskonale vděčný manžel a dcery
– stavitel Novák bydlel také na hlavní,
v č. p. 12 • věnoval r. 1912 Břetislav
Procházka – bydlel v č. p. 3 na rohu
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ulice Slavětínské a Ke Znaku
• věnovala rodina Zimkova – ti bydleli v ulici Plačické č. p. 15.
Z kněží, sloužících v klánovickém kostele, tu byl nejdéle a rovněž
nejvýrazněji se do paměti místních
zapsal páter Karel Kroupa. Narodil
se roku 1920 v jihočeských Trhových Svinech a po skončení druhé
světové války, v červnu 1945, byl
vysvěcen na kněze. Do Klánovic
přišel roku 1955, zároveň měl ale
ve správě ještě kostely v Jirnech
a Svémyslicích, později ještě ve Vinoři, Satalicích, Chvalech a Kbelích. Uznáním jeho práce bylo
v roce 1987 jeho uvedení kardinálem Františkem Tomáškem do funkce

XXI. ročník

kanovníka staroboleslavské kapituly.
Když pan farář Kroupa v Klánovicích začínal, musel se přiučit nejrůznějším řemeslům, aby si mohl
mnohé potřebné na budovách opravit
sám. Na stěnách kaple prý byly nejrůznější obrazy – barvotisky svatých.
Páter Kroupa se rozhodl interiér
vnitřně sladit a esteticky pročistit.
Za tím účelem nechal v kostele postavit dřevěnou křížovou cestu. V letech 1955–56 ji vytvořil pražský sochař Andres. Část prostředků na ni
byla vybrána mezi farníky, část hradil
páter Kroupa sám.
Na církevním sněmu v r. 1962
bylo rozhodnuto, že kněz má stát
při mši čelem k lidu, proto byl v klá-
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novickém kostele pořízen roku
1967 nový oltář, který takové uspořádání umožnil. Později byla opravena věžička, střešní krytina a fasáda, v lavicích bylo zřízeno
elektrické topení. Když páter
Kroupa slavil čtyřicet pět let působení v Klánovicích, sloužil tu 18. listopadu 2000 slavnostní mši biskup
Václav Malý. Bohužel, následující
rok podlehl páter Kroupa vážné nemoci.
Od té doby sloužilo v klánovickém kostele několik kněží, v současné době je jeho duchovním
správcem ThMgr. Rafał Marcin
Sulwestrzak.
Bohoslužby v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
neděle 10:30
středa 17:45
Telefonní čísla a kontakty
ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak
Na Chvalské tvrzi 860/1,
193 00 Praha - Horní Počernice
tel. 281 926 092
mob. 605 077 138
farnost.chvaly@centrum.cz
Správce majetku
Ing. Vladimír Komárek,
administrátor in materialibus
mob. 606 733 211,
adminmater@email.cz
Kostel během nedělní mše
Foto KZ Radomír Kůla

Vážení klienti a přátelé Farní charity Neratovice
Rok se s rokem sešel a opět
pomalu, ale jistě přichází doba vánoční. Jistě jste již všichni zaznamenali na pultech obchodů věci
potřebné i nepotřebné milé drobnůstky, kterými obdarujete své
drahé a známé.
Je již tradicí, že čas vánoční
a povánoční je věnován charitě.
V tomto čase víc než jindy myslíme na své blízké, které jsme
dlouho neviděli, a naše mysl je
otevřena milosrdenství pro ostatní,
méně šťastné.
Rádi bychom vám letos připomněli a požádali vás o příspěvek

do Tříkrálové sbírky, která proběhne ve vašem městě či obci
od 4. ledna do 9. ledna 2013.
Naši koledníci budou tradičně
oblečeni v bíločervených kostýmech a s korunkou K+M+B na
hlavě. Za váš příspěvek vám dají
na památku tříkrálový cukřík nebo
jinou upomínku na vaši štědrost
a ochotu. Sbírkové pokladničky
budou zapečetěny zástupcem
Městského úřadu Neratovice. Rozpečetění a otevření pokladniček
opět provede zástupce Městského
úřadu Neratovice. Vedoucí skupinek se bude povinen během ko-

nání Tříkrálové sbírky prokázat na
požádání průkazem vedoucího
skupinky, plnou mocí a občanským
průkazem.
Výtěžek ze sbírky bude použit
na humanitární projekty Charity
České republiky.
Jako každý rok budete informováni o výtěžku Tříkrálové sbírky
a o úspěšnosti sbírky právě ve vaší
oblasti.
Přejeme vám všem krásné prožití svátků vánočních, klid a pohodu, vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví a pevné nervy do roku 2013.
Zaměstnanci Farní charity Neratovice
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Klánovický Hyde park
Vánoce jsou obdobím naděje
a splněných přání. Co přát pod stromeček Klánovicím? Aby dál měly
dobrého starostu, který spravuje
řádně naši městskou část a nebojí
se nepopulárních rozhodnutí. Aby
v radě i zastupitelstvu převládl
zdravý rozum a respekt k opravdovým hodnotám. Aby si všichni zvolení zastupitelé uvědomili, proč
jsme zde – naši voliči nás nezvolili,
abychom politikařili nebo uspokojovali vlastní ego prázdnými politickými prohlášeními. Jsme zde proto,
že jsme dobrovolně přijali službu –
službu pro Klánovice. Vyslovuji tedy
naději – naději zachování nastoleného pracovního úsilí v Klánovicích,
kdy se nám po mnoha letech opět
daří pohnout věci dopředu. Naději,
že i nadále dokážeme společně
spravovat naši Městskou část ku
prospěchu jejích občanů.
Krásné Vánoce vám všem.
Martina Petráčková
členka Rady MČ, ODS

Klánovický kostelíček
Kostel, hospoda, ale i hřbitov byly odjakživa hlavní místa života každé vesnice i města. Hřbitov tu sice chybí,
zato je v Klánovicích hned několik
restaurací a krásný kostelík, který se
zvolna probouzí k životu. Není sice
centrem všeho dění, ale patří sem tak
nějak odjakživa.
Vzpomněla jsem si na svoje dětské
výpravy za dobrodružstvím, kdy jsme
objevovali tajemství bývalých lázní
nebo lezli na statné buky u kostela.
Už tehdy byl kostelík němým svědkem a potichu na nás dohlížel. Pokřtili
jsme zde své děti a čas od času i teď
zajdeme na návštěvu. Při vánočních
či velikonočních setkáních vždy
praská ve švech, ale mimo hlavní
svátky ho navštěvují jen jeho věrní
návštěvníci, a je tak nějak mimo
hlavní společenské dění, a to je
škoda. Určitě si zaslouží více pozornosti.
Petra Fišerová
SPOLU pro Klánovice

Poslední číslo letošního zpravodaje vychází právě v období, kdy
se dny zkracují a noc je čím dál
delší. Ovšem díky astronomům již
víme, že přesně 22. prosince nastane obrat. Naši předkové však,
na rozdíl od nás, pouze tušili existenci nějakého zvratu, ale v jejich
představách nemusel vždy přijít,
pokud by se nechali vtáhnout do
chaosu, který byl symbolizován
temnotou (nocí). Věřili, že pokud
se dostatečně na onen obrat nepřipraví, noc by mohla pokračovat
donekonečna. Nechme se proto
lehce inspirovat od nich. Věřme, že
slunovrat nastane, ale nezůstaňme
za žádnou cenu pasivní. Slunovrat
je astronomický okamžik, kdy
hlavní aktéři jsou od sebe vzdáleni
na milióny kilometrů. To, co se děje
v naší malé komunitě v tomto roční
období, je naopak přímo v těsné
blízkosti naší duše.
Giuseppe Maiello
Čas pro změnu

Stačila by dobrá vůle
Obecně platí, že fungující církevní
sbory jsou pro atmosféru obce obohacující. Klánovice jsou v tomto
směru chudé. Na jejich území není
žádný farní dům, pochlubit se mohou pouze jedním katolickým kostelíkem. Právě toto místo by mohlo být
dějištěm častějších kulturních akcí,
například koncertů vážné (duchovní)
hudby. Nechci být zbytečně kritický,
avšak v komunikaci mezi současným vedením Klánovic a církevní
správou vidím značné rezervy.
Vždycky je ale šance měnit zvyklosti
a zbavovat se předsudků. V této
souvislosti bych také rád prozradil,
že během posledních pěti let jsem
postupně třem klánovickým starostům osobně (a zjevně marně) navrhoval, aby zkusili oslovit některé
církve a vyjednat spolupráci pro
zrealizování záměru „dům pro seniory“. Takové spojenectví rád podpořím!
Jiří Karban, TOP 09

Zpět k domu seniorů
V koaliční smlouvě ODS, ČAS na
změnu (SZ) a SPOLU pro Klánovice
bylo přede dvěma roky jasně stanoveno, že připravený projekt domu
pro seniory se zaprvé uloží do šuplíku, zadruhé vznikne nový projekt
(snad lepší). Záměr se zdařil jen
v první části, zato na plných 100 %.
Navíc na tento účel rezervované
zdroje ve výši 8 mil. Kč, z prodeje poslední z klánovických vil v majetku
obce, jsou již také pryč. Naštěstí stará koalice již neexistuje. ODS z ní odešla. Přesto zatím nedošlo k žádné obměně rady. Karavana chce jet dále,
ovšem bez potřebné většiny v zastupitelstvu. Pozoruhodné… V prosinci by
se měla nová koalice ujmout odpovědnosti, a to bude snad příležitost vrátit se k tomu, co všichni ve svých programech proklamovali. Přeji všem
občanům krásné Vánoce a hodně
spokojenosti v novém roce 2013!
Václav Švec
zastupitel Hlas Klánovic (ČSSD)

Trpělivost bez růží
Uvádím rekapitulaci financí v návaznosti na prodej Švestkovy vily, které
měly být použity na dům našim seniorům. Prodejní cena domu V Pátém č. p. 211 byla 12 100 000 Kč.
Návazné výdaje 1 198 264 Kč. Daň
z příjmu, která nám byla vrácena,
2 083 000 Kč. Takže výnos
10 901 736 Kč. Tento obnos byl
údajně převeden do fin. prostředků
VHJ, kde je dle MČ nyní stav
3 971 000 Kč. A kam se cca 7 mil.
Kč rozkutálelo? Něco prý na opravy
silnic. A nepotká za současné koalice podobný osud i pozemek, který
pan starosta Hanzal na dům seniorů zajistil?
Na vojně platilo – voják se stará,
voják má. A tady dále doufat, že
naše současná modrozelená koalice výstavbu domu seniorů podpoří, rozjede, tak to je bohužel větší
naděje potkat zmrzlináře na severním pólu. Nebo spoléháme, až nám
Ježíšek nového Hanzala nadělí?
Ladislav Hrabal, Občané Klánovic

Poznámka Redakční rady: Příspěvky na této straně vyjadřují stanoviska uskupení zastoupených v klánovickém
zastupitelstvu. Redakční rada KZ do jejich obsahu nezasahuje.
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Názory občanů

Slovo zastupitele

Reakce na článek

Vážení spoluobčané.
Zastupitelé, které jste si zvolili, jsou na konci roku 2012 v polovině čtyřletého funkčního období. Před rokem v prosincovém
čísle Klánovického zpravodaje
jsem napsal, že za uplynulý rok
se toho hodně podařilo. Dnes
mohu konstatovat totéž, avšak
názor můj nemusí být názorem
všech občanů Klánovic. Ale tak to
obyčejně bývá. Priority řešení
různých akcí vidí každý jinak, jednak z pohledu určité klánovické
lokality, z pohledu individuálního
zájmu, či dodržení nebo nedodržení předvolebních slibů toho či
onoho volebního uskupení či politické strany. Mohu říci, že snahou prakticky všech zastupitelů
je, aby prostředí, ve kterém trávíme přinejmenším jednu třetinu
života, což je spánek, aby toto
prostředí bylo na dobré a slušné
úrovni. Ale Klánovice nejsou jen
dobrou noclehárnou. Proto se
„utkávají“ jednotliví zastupitelé
a radní a starosta mezi sebou
s cílem neustále zvyšovat úroveň
bydlení a s tím spojených aktivit
za nepříznivé finanční situace
naší městské části.
Často se setkáváme s nedořešenými problémy minulosti.
Často chybí paměť i dokumentace. Nedostatečná paměť je mimochodem obecně rozšířenou
nemocí nejen u starších občanů.
Část střední a mladší generace
v naší republice nezná nebo již
nechce znát naši historii.
Vám, občanům Klánovic, bych
si proto dovolil popřát do roku
2013 zdraví, spokojenost a dostatek paměti. A s pamětí spojené hlasování pravou rukou
a správnou volbu nového prezidenta.
Klidné Vánoce vám přeje
MUDr. Milan Ročeň
zastupitel, nestraník za TOP 09

V Klánovickém lese nejsme sami
Vážený pane Palato,
podle mých dostupných informací ze zdrojů denních tisků je patrné, že
Evropu trápí přemnožení divočáci
a myslivci je loví po statisících. Rakouští myslivci v loňské sezoně zastřelili více než 37 000 kusů černé zvěře, což je desetinásobek počtu
z r. 1975. Oproti předchozí sezoně
němečtí myslivci uvádějí o třetinu
více divočáků. Na téměř čtyřnásobek
stoupl počet odlovených kusů černé
zvěře za posledních patnáct let v Libereckém kraji.
Též Ministerstvo zemědělství vydává metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů
spárkaté zvěře na území České republiky.
Podle myslivců jde prasečí populační exploze ruku v ruce s rozvojem
pěstování technologických plodin, zejména pole řepky olejky, která v posledních letech obarvila okolí Klánovic nažluto a pro prasata jsou ideálním
místem k životu.
Co se divokých prasat v klánovickém
lese týče, z dostupných zdrojů je mi

známo, že se ročně střílí 50–60 ks.
Ne víc, ne míň. Z tohoto výsledku je patrné, že divoká prasata jsou v klánovickém
lese přemnožená a emigrují do blízkosti
obytné zóny. Zde je jim totiž přirozený
úkryt poskytován a budován.
Dětské hřiště, které bylo na rohu
ul. Mechovka a V Soudním, se přestěhovalo o kus dál. Již několikrát se
mi stalo, že jsem divočáky potkala
u hřiště, kde si běžně hrají malé děti.
Docela by mě zajímalo, zda byste v klidu posedával u hřiště se svým dítětem
a spoléhal se na to, že kolem vás divočák jen tak profrčí. Již několikrát se
mi stalo, že divočáci přede mnou přebíhali, a to jsem chodila po hlavním
cestách. Na rozdíl od turistů, kteří navštěvují krásy naší obce, vím, kde se
tato zvěř schovává a nejvíce pohybuje a snažím se těmto místům vyhýbat.
Nebylo by tedy namístě alespoň
vyvěsit cedule po lese s upozorněním
možného setkání s divočákem? A nebylo by namístě alespoň v blízkosti
obytné zóny přirozený úkryt divoké
zvěře zlikvidovat a nebudovat?
Zdeňka Vorlíčková

K Vánocům patří poděkování
Blíží se Vánoce plné přání a očekávání. Scházíme se v rodinném
kruhu, vzájemně se obdarováváme
a za darované děkujeme.
Děkovat se nemá jenom za hmotné dárky, děkovat se má za vše, co
nám dělá radost a co nás obohacuje.
Mě osobně obohacují stromy. V Klánovicích nemáme jenom les, ale
máme také lípy. Rozumím, že jejich
ošetření bylo špatné a že – jak říkají
posudky – jsou nebezpečné, a proto
se s nimi musíme rozloučit. Tyto lípy
nám po mnoho let dělaly radost. Tvořily alej, kterou jsme projížděli jakoby
branou do našich Klánovic.
Jejich kácení bolí, a tak si myslím, že naší tou nejprostší povinností

je, se s těmito stromy důstojně rozloučit, protože žily s námi, a poděkovat jim. Poděkovat za jejich stín,
poděkovat za stromořadí tak typické
pro Klánovice. Při prvním kácení se
objevily kolem pařezů svíčky. Byli
tací, kteří to považovali za provokaci, ale podle mě to byl projev úcty,
rozloučení a krásné poděkování
za to, že tu lípy byly s námi.
Bohužel v Klánovicích v době Vánoc nebudu, ale určitě v této sváteční
době by poděkování lipám třeba
svíčkami pohladilo po duši i nás,
a navíc bychom tím dali najevo, že
stromy jsou pro nás drahocenné
a pro náš život nezbytné.
Marie Mikušová
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Informace Úřadu MČ
Mizející stromy
v klánovických zahradách
Ptáte se, kam zmizela nádherná douglaska na rohu ulic K Rukavičkárně
a Výravská? Její hodnota byla vyčíslena na 87 584 Kč, což je suma odpovídající tzv.ekologické újmě, kterou
místo utrpí po ztrátě tohoto stromu.
Estetickou újmu asi nikdo nespočítá...
Kam tedy zmizel tento majestátný
strom? Ptejte se paní Janouškové ze
správního odboru Úřadu MČ PrahaKlánovice /janouskova@praha-klanovice.cz/ nebo tajemnice úřadu paní
Horské /urad@praha-klanovice.cz/
tel: 281 961 201.
Jak souvisí zmizení této douglasky
s plánovanou stavbou golfového
areálu v klánovickém lese? Souvislosti
si najdete na internetu – vodítkem je
zpracovatel dokumentace EIA pro investora golfu. A ptejte se svých zastupitelů.
Vážení klánovičtí přátelé, za tři sezony
bylo z vašich zahrad vykáceno minimálně 800 vzrostlých stromů, které
prošly řádným řízením, a asi jednou
tolik těch, které byly vykáceny načerno. Pokud se sami nebudete zajímat o to, co se děje ve vaší ulici, v zahradách, kolem kterých každý den
chodíte nebo je obdivujete zpoza
plotu, Klánovice se vám změní před
očima. Pokud se nebudete zajímat
o to, s jakou odborností se klánovický
úřad o osud vašich stromů stará,
v rozhodování se nezmění nic, jen
Klánovice vám zmizí před očima...
Zajímejte se, ptejte se a žádejte
kvalitu státní správy, která odpovídá
kvalitě a výjimečnosti Klánovic.
Nikdo jiný to za vás neudělá.
Zita Kazdová
Újezdský STROM o.s.

XXI. ročník

Vážení občané,
blíží se nám čas vánoční, čas
klidu a pohody. Přesto jsou mezi
námi lidé, kteří se snaží rozdmýchávat dohady, nepřátelství a vzájemnou nevraživost. Snažme se,
aby tito lidé nedostávali prostor,
chraňme si dobré vztahy a slušné
chování, vzájemnou úctu a pochopení.
Činností úřadu je především
výkon státní správy. Jedním z nich
je tolik diskutované téma stromů
a zeleně, jejich údržba je skutečně
výkon státní správy. I v této oblasti
si zastupitelé vyhradili právo konzultací a předávání informací
ohledně údržby a ochrany zejména
stromů. Není jim stejně jako pracovníkům úřadu jedno, co se se
stromy v Klánovicích děje. Zeleň
a stromy je nutné chránit a udržovat, ale... Pokud odborníci, zahradníci, ČIŽP (inspekce životního
prostředí) písemně potvrdí, že
některé stromy je nutné vykácet
z důvodu jejich poškození a nebezpečí pádu, pak je na úřadu, ale
i samosprávě, aby co nejvíce minimalizovala nebezpečí újmy na majetku a zdraví. Pokud je jen
minimální šance záchrany stromu,
dělají se ozdravné bezpečnostní
řezy, zdravotní řezy, statické vazby
a dynamické vazby. V letošním
roce byly ošetřeny stromy v ulicích
K Rukavičkárně, Podlibská a Dobřenická. Dále bylo povoleno pokácení 157 stromů a uložena náhradní
výsadba 213 stromů. Co se týče
náhradní výsadby, snažíme se, aby
byla majiteli pozemků prováděna
obratem. V současné době jsme
přistoupili i k jednáním s občany,
kterým je uložena náhradní výsadba v tom smyslu, že není bezmyšlenkovitě ukládána výsadba,

Jubilanti
V prosinci oslaví své narozeniny
Jaroslav Paroubek
Anna Freyová
Anna Tuzarová
Mária Čermáková
Jan Naidr
Franz Weinmann

Taťána Zikmundová
Hanna Petroušková
René Nieessner
Vladimír Sršeň
Marcela Boháčová
Marie Laňarová
Všem oslavencům blahopřejeme!!!
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jen aby byla, ale je např. uložena
výsadba živých plotů mezi nově vysazené stromy.
Co se týče povolování kácení
stromů na soukromých pozemcích,
spolupracujeme s komisí životního
prostředí, která se dle možnosti
účastní při místních šetřeních
a dále se pravidelně jako účastník
řízení v Klánovicích hlásí Újezdský
STROM o.s., jehož zástupce
p. Kazdová je informována o každém šetření, pravidelně se těchto
účastní a pravidelně (pokud je
účastníkem řízení) obdrží rozhodnutí o povolení nebo nepovolení
kácení. Pokud se povolí kácení na
soukromých pozemcích, jedná se
o důvody nové výstavby nebo skutečně špatného zdravotního stavu
stromu. Přesto, že se jedná o soukromé pozemky, setkáváme se
(ve většině případů) se vstřícným
přístupem žádajících občanů, kteří
sami nabízejí provedení náhradní
výsadby a konzultují možnosti zachování zeleně s pracovnicí úřadu
p. Janouškovou, kterou považuji za
velice znalého pracovníka, který
má znalosti nejen zákona, ale též
místní, a zejména se snaží s občany najít nejvhodnější řešení.
Osobně jsem přesvědčena o tom,
že musíme respektovat právo soukromého pozemku a soukromého
majetku. Jsme zde pro občany,
a ne oni pro nás, abychom mohli
předvádět pozici síly, ty doby jsou
již snad pryč.
Blížící se konec roku bývá časem
bilancování a nových předsevzetí.
Bilancovat budeme v prvním čísle
Klánovického zpravodaje v roce
2013 a předsevzetí do roku 2013
v otázce Klánovic je, aby se zde
všem občanům žilo dobře, dařilo
se vytvářet podmínky a sehnat
finance na jejich zkrášlování
a údržbu, bylo co nejméně závistivců a zlých lidí. Závěrem bych
chtěla poděkovat za celoroční práci
všem kolegyním a kolegům a členům zastupitelstva za spolupráci.
Dovolte, abych vám popřála jménem svým, ale i jménem všech pracovníků úřadu krásné, ničím
nerušené vánoční svátky a správné
vykročení do roku 2013.
Ivana Horská, tajemnice MČ
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Můžete se těšit

Vánoční koncert: Jaroslav Svěcený
a Julie Svěcená v KC Nová Beseda

Vánoční měsíc přinese
plno společenských akcí,
nejen v Klánovicích

KC Nová Beseda v Klánovicích
opět přivítá ve středu 19. prosince
pana Jaroslava Svěceného, který
vystoupí na pódiu společně s dcerou Julií Svěcenou, a tak jsem nyní
položila mistrovi pár otázek:
Dobrý den, pane Svěcený, to, že váš
dubnový koncert Svěcení jara byl
prvním koncertem pořádaným
NADOSAH, o.p.s. v KC Nová Beseda
v Klánovicích, už víte, ale že vaše
unikátní koncertní setkání otce
a dcery bude v našem KC posledním
letošním koncertem, to je asi pro vás
překvapení. Není v tom náhodou nějaká symbolika? Jak se do Klánovic
těšíte?
Adventní koncerty jsou pro mne sváteční událostí, tento předvánoční čas
opravdu hodně prožívám, a tak už
teď vím, že Klánovice, protkané jehličnany, navíc pouhých pět dnů před
tím Štědrým, budou vonět tou správnou atmosférou…
Na co se mohou návštěvníci vašeho
společného koncertu s mladší dcerou
Julií těšit? Jaké to je, stát s dcerou na
pódiu?
Bude to takové adventní setkání dvou
generací Svěcených. Julie je dnes
osmnáctiletá slečna, která už samostatně sólově koncertuje jak na svých
recitálech, tak s komorními či symfonickými orchestry. Je laureátkou řady
soutěží, v šestnácti letech například
zvítězila na Mezinárodní rozhlasové
soutěži Concertino Praga. Budeme

Svaz tělesně postižených pořádá
v sobotu 8. 12. od 14 hodin
ADVENTNÍ ODPOLEDNE v tělocvičně Beseda. Kulturní program,
soutěže, tombola, občerstvení.
Ve čtvrtek 13. 12. v 16 a 18 hodin
můžete být v Divadle v Horních
Počernicích součástí VÁNOČNÍ
SHOW 2012 pořádané MČ Praha
20. Jedná se o výpravný pořad plný
soutěží a písniček v přímém přenosu TV Amfora. Účinkují např.
Petr Salava, Michal Nesvatba, Jan
Čenský. Vhodné pro děti od 5
do 11 let. Vstupné 100 Kč.
DIVADLO v Horních Počernicích
vás v sobotu 15. 12. v 19:30 zve
na hru VRÁTILA SE JEDNOU
V NOCI, ve které starý mládenec
chodí ke hrobu své matky a každý
den jí líčí, co se mu přihodilo. Jednoho dne jí oznámí, že se chce oženit. Doma ho pak čeká nevídané
překvapení…energická matka se
mu opět začne plést do života.
Vstupné 140 až 100 korun.
KONCERT Jana Budaře a Eliščina Bandu si můžete poslechnout
v sobotu 15. 12 od 19:30 v KCNB.
Vstupné 280 až 250 korun.
Na středu 19. 12. v 19:30 pro vás
KCNB nachystala VÁNOČNÍ KONCERT Jaroslava Svěceného a Julie Svěcené. Přední světový virtuos vystoupí společně se svou dcerou. Vstupné 380 až 350 korun.
Dne 22. 12. se v KCNB uskuteční
předvánoční akce Betlémské světlo a VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ.
Akce začíná v 15 hodin. Odpoledne vám zpříjemní Claireton Chorale, výtěžek bude věnován Dětskému domovu v Klánovicích, a od
17 hodin si můžete poslechnout
lesní rohy trubačského tria pražských kadetů. Během odpoledne si
můžete zazpívat vánoční koledy, vyrobit ozdoby, k tomu popíjet svařené víno a zakoupit si vánoční cukroví, za vítěžek z jeho prodeje
bude zakoupena orientační tabule.
Pavla Fischerová

Jaroslav Svěcený

hrát překrásné, virtuosní, známé
i takřka neznámé skladby slavných
skladatelů 18. a 19. století, včetně
těch vánočních. Hrát s Julií je pro
mne, jejího tátu, naprosto mimořádný
pocit, to mi věřte.
Je čas vánoční, plný pohody, radosti
a štěstí… Kdy, kde a jak vůbec stíháte mezi tolika vystoupeními nakoupit dárečky pro své nejbližší? Máte je
předem vymyšlené?
23. a 24. prosince dopoledne uvidíte
pobíhat mezi obchody a obchůdky
v širším centru Prahy poněkud hekticky vypadajícího Svěceného...:-))
Jak slavíte Vánoce v kruhu rodinném? Zahrajete na housle a zazpíváte si koledy u stromečku na Štědrý
večer, nebo máte koncertní prázdniny?
Ale to víte, že zahrajeme, ale hlavně
si povídáme, protože při našem poněkud kočovném způsobu života jsou
pro nás takové chvíle opravdu
vzácné.
Prozradíte nám, jaká máte přání do
nového roku? A co byste si ještě v životě přál?
Přál bych si, aby v naší krásné zemi
zlo nikdy nedohonilo dobro, i když mu
momentálně pořádně dýchá na záda.
I vám v krásných Klánovicích přeji
opravdu jen to nejlepší!
Velice vám děkuji za rozhovor, krásné
dny a brzy nashledanou v Klánovicích.
Romana Voženílková
KC Nová Beseda

FOTO archiv KZ

Klánovický zpravodaj

Senioři informují
V listopadu jsme měli v klubu poslední letošní besedu, a to již s vánoční tematikou. Pracovnice Gutova
zahradnictví nám poutavě předvedla
spoustu možností, jak ozdobit nejen
vánoční tabuli, ale i stromek. Beseda
měla velice pěkný ohlas. Hned druhý
den jsme uskutečnili rovněž poslední
akci v rámci našich pochodů – z Dolních Počernic (kam jsme vyrazili vlakem), jsme pochodovali kolem tří rybníků směrem na Kyje, ale vzhledem
k terénu jsme museli skončit na Černém Mostě. Počasí nám přálo, a tak
se výlet vydařil.V prosinci máme před
sebou ještě velice oblíbenou akci,
a to v sobotu 8. 12. 2012 od 14 hod.
v tělocvičně Beseda bude zahájen
ADVENT. Pozvánka s programem je
uveřejněna vedle. Závěrečnou akcí
letošního roku je výlet, který se koná
v neděli 9. 12. 2012 – směr zámek
Brandýs nad Labem a Lysá nad Labem vánoční trhy. Odjezd autobusu je
v 9 hod. ze zastávek MHD. Cena zájezdu 50 Kč.
Jako každý rok přejeme všem
členům klidné a spokojené Vánoce a děkujeme všem dalším
spolupracovníkům, kteří nám pomáhají zajišťovat naši činnost.
Velké díky patří především oběma
našim doktorům, jak dr. Jágrovi,
tak i dr. Jágrové za jejich ochotu,
rady a vůbec veškerou pomoc při
řešení našich problémů. Těším se
na všechny naše členy v novém
roce 2013.
Za STP Olga Paplhamová
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Ze života Klánovic
Městská část Praha-Klánovice a vydavatelé knihy pan
Jindřich Lukáš a pan František Fischer si vás dovolují
pozvat na křest knihy:

Křest knihy se uskuteční
20. 12. 2012 od 18 hodin v Kulturním centru Beseda.
KLÁNOVICE NA STARÝCH POHLEDNICÍCH je kniha,
která je společným počinem pana Jindřicha Lukáše (dlouholetého sběratele historických pohlednic) a pana Františka
Fischera (živé kroniky Klánovic). Jedná se o unikátní projekt,
který mapuje slovem, fotografiemi a pohlednicemi vývoj Klánovic od jejich vzniku do roku 1954. Srdečně Vás zveme na
slavnostní představení této knihy za účasti autorů.
Jindřich Lukáš, jindrichlukas@atlas.cz, telefon: 602 810 672

Nádražní budova v novém kabátě
Možná jste také nemile překvapeni
zaregistrovali, že nádražní podchod
byl na újezdském nástupišti po obou
stranách posprejován nevzhlednými
modrými klikyháky. Podchod byl vy-

bílen v polovině září při happeningové akci „Podchod sobě“ a vydržel
tedy ve své sněhové podobě pouhé
dva měsíce. Shodou okolností došlo
k tomuto poničení právě ve chvíli,
kdy Správa železniční dopravní
cesty, vlastník nádražní budovy, zahájila její částečnou opravu a výmalbu fasády. „Kontaktovali jsme je
se žádostí o povolení uspořádat podobnou happeningovou akci a vybílit tentokrát hlavní budovu na zastávce,“ vysvětluje Jan Martin,
iniciátor občanské aktivity ze společnosti Klánovice SPOLU o.p.s.
„Úředníci se toho trochu zalekli a nakonec jsme se dohodli, že nátěr provedou sami.“ Někdy skutečně stačí
ono pomyslné hořčičné zrnko. Například zvednout telefonní sluchátko.
A nemusí být ani kouzelné.
Alena Nejedlá

Klánovický zpravodaj
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Sport

FK Klánovice skončila podzimní část sezony
Podzimní část soutěží je u konce a klánovické týmy si v ní
vedly velmi dobře. Dvě mužstva – muži „B“ a starší žáci jsou po podzimu těsně od postupové příčky na druhých místech, další dvě mužstva – muži „A“ a mladší dorost - jsou na
pátých místech a starší přípravka je po podzimu sedmá.
Muži „A“
hrají II. B třídu a po podzimu jsou ve středu tabulky na
7. místě s 16 body a aktivním skóre 24:23.

hraje II. třídu a díky výrazně zlepšeným výkonům ve 2. polovině soutěže mu patří 5. místo s 12 body a skóre 27:24.
Starší žáci
hrají I. A třídu a na podzim všechny příjemně překvapili. Kluci
těsně drží 2. místo s 22 body a výrazně aktivním skóre
45:26.
1. Braník B

11 10 1

0

55 : 5

31

1. Březiněves

11 11 0

0

46 : 10

33

2. Klánovice

11 7

1

3

45 : 26

22

2. Satalice

11

9 0

2

46 : 22

27

3. Uhříněves

11 7

1

3

23 : 15

22

3. Bohnice

11

7 1

3

28 : 13

22

4. Kolovraty

11 7

0

4

46 : 22

21

11 6

0

5

30 : 27

18

4. King

11

5 2

4

31 : 22

17

5. Tempo B

5. Miškovice

11

5 2

4

23 : 17

17

6. Újezd P-4

11 5

2

4

30 : 35

17

6. Hloubětín

11

5 2

4

25 : 21

17

7. Praga

11 5

1

5

22 : 32

16

7. Klánovice

11

5 1

5

24 : 23

16

8. Bohemians Praha B 11 4

1

6

25 : 22

13

9. Lipence

11 4

1

6

27 : 32

13

8. Vinoř

10

4 1

5

18 : 24

13

9. Troja B

11

2 3

6

16 : 36

9

10. Libuš

11 3

3

5

22 : 25

12

10. Chabry B

10

1 3

6

18 : 30

6

11. Dolní Počernice

11 2

1

8

13 : 32

7

11. Rapid

11

2 0

9

21 : 46

6

12. Satalice

11 0

0 11

8 : 73

0

12. Běchovice

11

1 1

9

13 : 45

4

Muži „B“
hrají III. B třídu a mohou myslet na postup do vyšší soutěže.
Po podzimu jsou těsně na 2. místě s 19 body a poměrem
branek 33:13.

Starší přípravka
je v polovině soutěže na 7. místě s 12 body a skóre 66:52.
1. Ďáblice

9

7

1

1

99 : 32

22

2. H. Měcholupy

8

7

0

1

78 : 29

21

1. Šeberov B31

9

6

3

0

34 : 15

21

3. Třeboradice

9

7

0

2

85 : 46

21

2. Klánovice B

9

6

1

2

33 : 13

19

4. Bohnice

8

6

0

2

94 : 31

18

3. Dolní Počernice C

9

4

3

2

22 : 15

15

5. Union Žižkov

9

5

0

4

59 : 42

15

4. Chodov B

9

4

2

3

17 : 16

14

6. Satalice

9

4

1

4

58 : 48

13

5. Praga B

9

4

2

3

19 : 21

14

7. Klánovice

9

4

0

5

66 : 52

12

6. Nusle B

9

3

3

3

12 : 14

12

8. Březiněves

9

2

0

7

46 : 67

6

7. Hrdlořezy

9

3

2

4

19 : 20

11

8. FK Koloděje

9

3

2

4

16 : 21

11

9. Dolní Počernice

9

1

0

8

24 : 80

3

9. Záběhlice

9

1

3

5

21 : 33

6

9

0

0

9

15 : 197

0

9

0

1

8

17 : 42

1

1. Bohemians Praha B

8

8

0

0

34 : 8

24

2. Zbraslav

8

6

0

2

22 : 8

18

3. Braník B

8

5

1

2

18 : 9

16

4. Loko. Vltavín B

8

5

0

3

35 : 17

15

5. Klánovice

8

4

0

4

27 : 24

12

6. Bohnice

8

3

2

3

14 : 13

11

7. Řepy

8

2

1

5

14 : 18

7

8. SK Viktorie Žižkov

8

1

0

7

5 : 48

3

9. Miškovice

8

0

0

8

10 : 34

0

10. Slavia Malešice B
Mladší dorost

10. Troja

Mladší přípravka
prohrála na podzim pouze jeden jediný zápas, osmkrát vyhrála a jednou remizovala. Poslední zápas kluci vyhráli rekordním poměrem 32:0. U mladší přípravky se nevede samostatná tabulka, jinak by kluci jistě bojovali o první místo.
MINI přípravka
se na podzim teprve poskládala z nových fotbalistů ve věku
od 4 do 6 let. První fotbalové zápasy tento tým teprve čekají,
ale k tréninkům přistupují budoucí klánovické fotbalové naděje opravdu náramně:)
Další informace o klánovickém fotbalu naleznete na adrese
www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda, tomiks@seznam.cz

Klánovický zpravodaj
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Bezpečnost 21
Rád bych pozdravil všechny obyvatele z obvodu Prahy 21 a sdělil vám,
že od 30. 10. 2012 již sídlíme v nové
budově v ul. Hulická č. p. 2620, Praha
9. Stěhování oddělení proběhlo za provozu, a nebyla tak ohrožena bezpečnost našeho obvodu. V současné
době kromě zpracovávání a dokumentace trestných a přestupkových
činů a běžné hlídkové činnosti pracujeme i na zabydlení v nové budově.
Nové místní oddělení policie se nachází hned vedle ÚMČ Prahy 21
s vchodem z ulice Hulická. Užíváme si
nové prostory a příjemné prostředí
a pevně věřím, že to ocení i naši

spoluobčané. V současné době se
připravuje oficiální slavnostní otevření
nového místního oddělení a stanovené datum bude veřejnosti sděleno
v dostatečném časovém předstihu.
V měsíci říjnu 2012 byl zaznamenán pokles trestné činnosti oproti
stejnému období roku 2011. Opětovně byly uskutečněny bezpečnostní
opatření zdejším oddělení tak, jako
každý měsíc, a to ve formě pořádání mimořádných dopravních bezpečnostních akcí se zaměřením na
vyhledávání trestné činnosti spojené
s dopravou a jinou majetkovou trestnou činností, dále pak vyhledávání

celostátně hledaných osob a věcí.
V říjnu 2012 bylo zaznamenáno
v celém obvodu MO Újezd nad Lesy
celkem 34 trestných činů, což je
o 6 trestných činů méně než v předchozím roce za stejné období.
Co se týče obvodu části Klánovice,
je statistika následující:
V říjnu 2012 bylo zaznamenáno celkem 9 trestných činů, což je stejný počet trestných činů jako za stejné období v roce 2011. Ve čtyřech případech se
jednalo o vloupání do motorového vozidla
a ve třech případech o vloupání do objektu. V ostatních případech se jednalo
o drobné krádeže či podvodné jednání.

Střípky z policejní práce v praxi za uplynulý měsíc
S alkoholem za volant se nevyplácí
O tom, že řídit pod vlivem alkoholu se nevyplácí, se přesvědčil 32letý muž, kterého kontrolovala hlídka policie MO
Újezd nad Lesy dne 20. 10. 2012 pět
minut po půlnoci v ul. Podzámecká,
Praha 9-Koloděje, když řídil osobní motorové vozidlo značky Škoda. Během
kontroly bylo zjištěno, že muž před jízdou požil alkoholické nápoje a to ne
v malém množství, neboť následným
měřením byla zaznamenána hodnota
1,54 promile alkoholu v dechu. Po řádném prověření a zajištění důkazů, byl
spis realizován ve zkráceném přípravném řízení se sdělením podezření.

S alkoholem za volant usedají i ženy
Nestává se často, aby pod vlivem alkoholu usedla za volant žena, ale
stalo se. To, že řídit pod vlivem alkoholu se nevyplácí, se přesvědčila
37letá žena, kterou kontrolovala hlídka policie MO Újezd nad Lesy dne
18. 10. 2012 asi hodinu a půl po půlnoci v ul. Staroklánovická, Praha 9
Újezd nad Lesy, když řídila osobní motorové vozidlo značky Nissan. Během
kontroly bylo zjištěno, že žena před jízdou požila alkoholické nápoje. Následným měřením byla zaznamenána
hodnota 2,37 promile alkoholu v dechu. Po řádném prověření a zajištění

důkazů, byl spis realizován ve zkráceném přípravném řízení se sdělením
podezření.
Jako pokaždé se na závěr obracím na
občany obvodu Prahy 21, aby v případě
podezřelého jednání neváhali a volali na
linku 158, která je bezplatná, nebo přímo zde na místní oddělení 974 859 770,
a podíleli se tak na zlepšení bezpečnostní situace v našem obvodu. Jen připomínám, že telefonní čísla i po přestěhování místního oddělení zůstala
nezměněna.
Npor. Ing. Vladimír Fober
vedoucí oddělení

Pražské služby udělají vše pro čisté vánoční svátky
Jako každý rok bude zajištěn standardní svoz směsného i tříděného odpadu v období vánočních a novoročních
svátků na území hl. m. Prahy. Program
svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.
Od Štědrého dne až do Silvestra budou zajištěny normální pracovní směny jako v běžných pracovních dnech.
Na Nový rok bude z kritických míst vysoké zástavby (sídliště) zajištěn nadstandardní svoz odpadu. Co se týká tříděného odpadu, tak se bude provádět
v termínu 17.–31. 12. 2012 mimořádný
svoz skla v kritických oblastech.
Svoz směsného odpadu:
22.–31. 12. 2012 normální svoz dle pří-

slušných programů 1. 1. 2013 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech 2. 1.–5. 1. 2013 bude
probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu:
22.– 31. 12. 2012 normální svoz dle příslušných programů 17.–31. 12. 2012
mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc),
jinak odvoz dle příslušných svozových programů 1. 1. 2013 svoz neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech 2. 1.–5. 1. 2013
bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max.
1 den) Svoz vánočních stromků
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směsný

komunální odpad, aby nedocházelo ke
snižování kapacity objemu nádob pro
ostatní odpad. Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy
při pravidelném svozu od 25. 12. 2012
do 28. 2. 2013. Vánoční stromky nepatří
na stanoviště separovaného odpadu
ani na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, nebo vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu. V tomto případě odkládejte vánoční stromky před objekt, na místo
přistavení nádob k výsypu.
V Praze dne 16. 11. 2012
Mgr. Julian Záhorovský
tiskový mluvčí
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KLÁNOVICKÝ TENIS
Hledáme nového správce
tenisového areálu.
Oddíl Tenisu Klánovice hledá nového
správce pro zajištění provozu tenisového
areálu v ulici V Pátém 521 v Klánovicích.
Jedná se o zajištění letní sezony vždy od
1. 4. do 30. 9.
Činnost správce je časově náročná a je
odpovědný za svěřený majetek a finanční
prostředky.
Nový správce musí být manuálně zručný, aby
si poradil s drobnými opravami v areálu
a dokázal udržovat kurty po dobu letní
sezony v provozuschopném stavu.
K dispozici je ubytování přímo v areálu.
Veškeré bližší informace na
tel. 603 198 611 u předsedy oddílu
Michala Kutzendörfera.

Placená inzerce

INZERUJTE I VY
v Klánovickém zpravodaji!
Tel.: 281 960 216
e-mail: slezakova@praha-klanovice.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

JUNKERS, BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
VIADRUS, VIESSMAN. Servis, montáž,
revize, regulace.
PlynTech Kalát,
www.plyntech.cz, +420 608 62 64 96.

kreativní svět
Tradiční vánoční výstava ANDĚLSKÉ VÁNOCE
24. a 25. listopadu 2012 od 1000 do 1800
v letošním roce NE ve studiu Daniela v Šestajovicích
ale v naší NOVÉ PRODEJNĚ v Újezdě nad Lesy

Podrobnosti na www.kvetiny-darky.eu
nebo www.mujsikula.cz, tel.: 776 090 856
Romantika - kreativní svět, Oplanská 2614, vedle Penny marketu

Zednické, obkladačské a malířské
práce a drobná údržba
v domě i okolo domu.
Jiří Petráček
e-mail: jiripetracek.jp63@gmail.com
tel.: 608 424 222

Klánovický zpravodaj
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Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA

s u ť • odp ad • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
p ř e voz s tr ojů • t er én n í úp r a vy • n akl ad ač

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

Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

„Pomohu Vám v právních nesnázích“.

JUDr. Jiř í Vyvadil
advokát
bývalý trestní soudce,
soudce Nejvyššího správního soudu
K jízdárně 9/20, 190 16 Praha 9,
GSM: 606 647 760, e-mail: J.Vyvadil@seznam.cz

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.

PROSINEC 2012
9. 12. ne
v 19:30

DVEŘE, aneb Pane, vy jste náhoda!
hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková / Jitka Nekudová
Když vás opustí manžel a uteče za jinou, která je mladší než jeho vlastní dcera, když vlastní
dcera začne mít touhy odpoutat se od „rodinného krbu“ a zkusit si jít svou vlastní cestou,
když se vám práce stává rutinou a všichni kolem ní nezajímavou nutností, když máte pocit,
že všechny sousedky vás tupě sledují, když už jen pouhý pohled na chlapa ve vás vyvolává
potřebu něčeho zbytečného – pak se může zdát, že váš život zrovna nestojí za moc. Zbývá
vám ještě mnoho: například naděje, protože ta nikdy neumře dřív než my.
Toto všechno stalo jedné ženě. Jednoho dne zazvoní zvonek u dveří a za nimi neznámí
muž. Nejdříve si s ním vyřídí všechny účty se všemi muži svého života, pak jej střídavě
odhání od dveří, aby posléze spolupracoval na jeho proniknutí do bytu, neb dcera odnesla nejen své, ale i její klíče. Mísí se v ní
naštvání na mužské pokolení s touhou
s někým si povídat, s někým plánovat
třeba příští víkend…pro někoho existovat.
Až do půlnoci randí Boučková přes své zamčené dveře….
Velmi milý příběh dvou lidí, kteří se celé
představení nevidí díky zavřeným dveřím,
doprovázený hudbou Luise Amstronga.
Nebojte diváci, Vy je vidíte oba a večer trávíte s nimi

12. 12. st
v 19:30

14. 12. pá
v 19:30

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

DIVADELNÍ DOKUMENT

autorka: Marie Jones, režie: Jana Kališová,
hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub
Dva statisti z malé irské vesnice se účastní natáčení amerického
velkofilmu. Členové štábu, herecké hvězdy i místní venkovani,
ti všichni hrají své role nejen na place, ale i mimo něj, v situacích
a vztazích, které natáčení vyvolává. A co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, když se octnou na dosah velkého světa, peněz
a slávy?

ČESKÝ LEV
autor: Boleslav Polívka, Pavel Liška, Petr Vachler
hrají: Boleslav Polívka, Pavel Liška, Petr Vachler a hosté
„Dámy a pánové, zaujměte svá místa za deset minut začíná přímý přenos…
Večer Vás budou provázet Pavel Liška a Bolek Polívka.“
Diváci tohoto netradičního a pokaždé jiného představení jsou v rolích pozvaných filmařů,
umělců a jiných VIP, kteří bývají v hledišti prestižních Českých lvů. Tato „hra na přímý přenos“ s sebou přináší řadu nečekaných a nepředvídatelných situací…..

Vstupenky zakoupíte v pokladně Divadla-U22, k Sokolovně 201, Praha 22,
která je otevřena Po-St-Čt 15.00 – 19.30 hod, nebo na TICKETPORTAL –
internetový prodej vstupenek. Rezervace a informace o představeních vám
rádi poskytneme v pokladně divadla, nebo na tel. 725 936 914, 222 767 900,
e-mail: vstupenky@bolek.cz, web.: www.divadlobolkapolivkyu22.cz

Klánovický zpravodaj
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Rádi Vás přivítáme v naší
prodejně chovatelských potřeb
V pátém 502, Klánovice
která je otevřena již 2 rokem.
Na malé ploše – velký sor/ment
za skvělé ceny.
Otevírací doba:
Po – Pá 16 – 19h
So
9 – 12h
Tel: 606 489 717, 721 763 987

STAVEBNÍ PRÁCE
nabízí

ESTAV CB, s.r.o. – menší jihočeská
stavební ﬁrma s dlouhou tradicí a zázemím v Praze. Provádíme stavby
hrubé i na klíč, střechy a pergoly
včetně stavebních zahradních úprav,
půdní vestavby, rekonstrukce a přestavby objektů, izolace vlhkého zdiva
chemickou injektáží, zateplení objektů, projekční práce a inženýring.
Nabízíme dobrou cenu, rychlost
a kvalitu. Reference doložíme.
Volejte 606 63 72 63 nebo pište
harazimk@seznam.cz
www.estav-cb.cz
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PROGRAM prosinec 2012
KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice |
tel: +420 608 418 494 | www.kcnovabeseda.cz
VÝSTAVA MĚSÍCE, vernisáž

4. 12. od 18:00

ZDENA HOŠKOVÁ „Mezi nebem a zemí …“

KINO
Filmová přestavení v prosinci 2012 závisí na termínu realizace digitalizace klánovického kina, která je předběžně
dohodnuta na začátek měsíce prosince. Sledujte tedy prosím nástěnky KC Nová Beseda a www.kcnovabeseda.cz
ADVENTNÍ 1. 12. - 2. 12., 8. - 9. 12., 15. - 16. 12. a 22. - 23. 12. 2012 ADVENTNÍ TRHY
Nabídka vánočních dekorací, dárečků, dílnička, předvánoční atmosféra v prostorách kavárny KC Nová Beseda
ČAS
od 14:00
TVOŘIVÉ
DÍLNY

2. 12. neděle
14:00 - 17:00

DÁRKY BEZE STRESU - CEDULKY

DIVADLO
PRO DĚTI

2. 12. neděle, 16:00
a 3. 12., 10:00

O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI

KONCERT

Dárky beze stresu /pro děti s doprovodem/ a dospělé. Lektorka: R. Kudrnová

Poetická pohádka o kouzelném vánočním čase. Divadlo Z Praku

KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci

BLUES JAM SESSION

3. 12. pondělí, 19:30

Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

AKCE
PRO DĚTI

5. 12. středa
17:00 - 19:00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

DIVADLO

7. 12. pátek
19:30

Mikuláš, čert a anděl se po roce opět těší na Vaše děti. Nezapomeňte balíček a povídání pro Mikuláše.

VÁNOČNÍ KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK
Silvestrovská šouparáda aneb poslední Silvestr před koncem světa. Silvestr budiž pestr!

PŘEDNÁŠKA 10. 12. pondělí
JAK NAJÍT ČAS
10:00 - 11:30 Tentokrát o tom, jak zastavit každodenní kolotoč a změnit nepříjemnou honičku a stres v klid, radost a pohodu.
ČTENÍ

11. 12. úterý
9:00 – 9:45

DĚTI ČTOU SENIORŮM
V rámci projektu BABIČKO, DĚDEČKU, POJĎME SE POTKÁVAT, si tentokrát pro seniory vystupují děti

PŘEDNÁŠKA 11. 12. úterý
ADVENTNÍ SETKÁNÍ
10:00 – 12:00 Pro seniory i ostatní, tentokrát zaměřené na meditativní zastavení a zamyšlení s andělskými energiemi.
KONCERT 15.12. sobota
JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND
19:30
Jan Budař - herec, hudebník, scénárista, režisér a příležitostný tanečník. Muž mnoha talentů a sedmi záhad.
TVOŘIVÉ
DÍLNY

16. 12. neděle
ANDĚLÉ - VÝROBA Z PAPÍRU
14:00 – 16:00 Výroba papírových siluet andělů. Zvláště závěsní, v prostoru letící andělé jsou nádherní. Lektorka: V. Jirásková.

KONCERT 19. 12. středa
19:30
AKCE
MĚSÍCE

22. 12. sobota
od 15:00

VÁNOČNÍ KONCERT - Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená
Unikátní koncertní setkání otce a dcery! Můžete se těšit na slavnostní večer, který určitě navodí tu pravou
sváteční atmosféru a bude naplněn nádhernou hudbou včetně proslulých vánočních melodií.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO, KONCERT Claireton Chorale, VÁNOČNÍ VYTRUBOVÁNÍ

Srdečně všechny zveme na společnou předvánoční akci neziskových organizací NADOSAH, o.p.s.
a Klánovice spolu o.p.s. Část výtěžku bude věnována dětskému domovu v Klánovicích a na pořízení orientačních tabulí v Klánovicích.

KURZY nejen pro kluky

KAŽDÉ PONDĚLÍ do konce prosince

KURZY nejen pro kluky

KAŽDÝ ČTVRTEK do konce prosince

MODERNÍ YOYOVÁNÍ

FOOTSACK (hakisak)
Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce
a těšíme se na Vás v KC Nová Beseda s pestrou nabídkou akcí v novém roce 2013
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou)
nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00 So 15:00-22:00 Ne 14:00-20:00
Děkujeme Městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporukoncertů a divadelních představení pro děti i dospělé.
KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ. Vydává Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, tel.: 281 960 216, IČO 00240281. Redakce tamtéž. Šéfredaktor Luboš Palata.
Členové redakční rady KZ: Marie Mikušová, Martina Petráčková, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Giuseppe Maiello, Tomáš Ruda, Robert Zoulík. Kontakt:
zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: úřad MČ, tel: 281 961 201, email: urad@praha-klanovice.cz. Výtvarný návrh hlavičky a grafické úpravy: akad. mal. Jan
Jiskra. Grafická úprava: Pavlína Zemanová. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Sazba a tisk BETIS s.r.o., Praha-Běchovice, tel. 604 817 600. Registrační číslo MK ČR E 12804. Následující
uzávěrka čísla: 15. 1. 2013. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1300 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Naši sousedé

Pavel Wurcel
Klánovické ZŠ se
přezdívá různě, Masařka, Devět roků
samoty nebo Černý
zámek. Nejpřiléhavější by přitom bylo
Bradavice. Navštěvuje ji totiž kouzelník, který si vizáží ani dovednostmi
nezadá s Harrym Potterem. Chodí
do 9. A a jmenuje se Pavel Wurcel.
Své čarovné schopnosti objevil před
pouhými dvěma roky. Za tuto krátkou
dobu stanul šestkrát na stupních vítězů v prestižních mezinárodních
soutěžích. Jak k tomu došlo? A nejedná se náhodou také o jeden
z jeho kouzelnických triků? „Seděl
jsem na posteli a učil se na písemku z dějepisu, vedle na poličce ležela
kouzelnická knížka, kterou jsem dostal již kdysi dávno, a tak jsem pro ni
sáhl a naučil se pár prvních triků,“
popisuje Pavel vcelku obyčejný
okamžik žáka sedmé třídy, který ale
v jeho případě stál u zrodu všech
dnešních úspěchů. První soutěž,
kde získal hned druhé místo, byla
Velká cena Divadla kouzel v Líbeznici. „Moc jsem ještě neznal pravidla, kterými se vystoupení řídí, ale porotě se líbilo, jak se na pódiu pohybuji,“ vysvětluje Pavel Wurcel. Vyvrcholením roku 2011 bylo třetí
místo na Mistrovství republiky v moderní magii v kategorii juniorů, kam
přijel s již připraveným profesionálním vystoupením na hudbu Louise
Armstronga. V letošním roce přišla
další ocenění, z nichž nejcennější je
první místo na Memoriálu Toniho
Maška za vystoupení, ke kterému
napsal hudbu jeho bratr David. Léto
tráví rodák z Újezdu nad Lesy Pavel
Wurcel ve Španělsku, kde vystupuje na městských slavnostech a v hotelových show před stovkami nadšených diváků. „Trémou rozhodně
netrpí,“ říká Pavlův otec. Jeho zájem
se v poslední době soustřeďuje na
královnu magických disciplín, na
manipulaci. Mezi jeho oblíbená čísla patří kouzla s kartami a množení
míčků. A co dál? „Mít svoje vlastní divadlo v Las Vegas,“ odpovídá naše
špička mezi juniorskými kouzelníky na
otázku po přáních do budoucna.
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Střešovická „Zlatá ulička“
Na Kocourkách
V předvánoční čas míří naše kroky často ku Praze. Za nákupy, ale
i do historického centra nasát adventní atmosféru kamenných ulic.
Vzdalme se ruchu metropole a pojďme se podívat do jednoho turisticky zapomenutého podzámčí nedaleko Pražského
hradu, do Střešovic. Nachází se tu
ostrůvek několika
uliček a domečků kolem ulice
Na Kocourkách.
Je to místo kde
máte pocit, že se
zastavil čas. Nádherná venkovská atmosféra s miniaturním dlážděným náměstíčkem, lavičkami a květinovými truhlíky. Stojíte přitom uprostřed velkoměsta
a máte nejistý pocit, zda jste se náhodou neocitli uprostřed filmových
kulis. Skutečnost je ale taková, že na
tomto jižním svahu Střešovic (Malé
Střešovice) byla původně vinice

a hospodářské pozemky, sloužící
pro zásobování nedalekého Strahovského kláštera. Kocourky jsou
dobře zachovalým reliktem historické vesnické zástavby, která se vytvořila v 18. a 19. století kolem původní viničné usedlosti (dům č. p. 6).
Vystoupíme na
tramvajové zastávce Na Ořechovce a dojdeme k nedaleké
Mullerově (Loosově) vile, navenek bílá krychle,
uvnitř skvost funkcionalistické architektury. Vlastníkem je Magistrát
a interiér si lze po předchozí domluvě
prohlédnout. Projdeme okolo novorománského kostela sv. Norberta k bývalé usedlosti Andělka (dnes TJ Tatran
Střešovice) a ulicí Pod Andělkou dojdeme až k pitoreskní střešovické
„Zlaté uličce“ Na Kocourkách.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Hodně Nová Beseda
Po již druhé rekonstrukci v uplynulých několika měsících jsme navštívili tradiční klánovickou restauraci
Beseda. Tentokrát má před svým
názvem přívlastek nová, a rozhodně
nejde o nadsázku. Interiér se proměnil k nepoznání, převládá moderní design, rovné linie, sklo, televizní
obrazovky a všudepřítomná šedá
barva. Lze předpokládat, že Nová Beseda si najde jak svoje skalní obdivovatele mezi příznivci cocktail barů
a fitness, tak i odpůrce mezi lidmi lpícími spíše na tradici. A nyní k jídlu.
Přehledný jídelní lístek nabízí mezinárodní jídla. Chválím boršč, který byl
vynikající. Kuřecí silný vývar byl nevýrazný a s kupovanými nudlemi.
Vepřová panenka s hříbkovou omáčkou byla měkká, vhodně doplněná

šťouchanými bramborami s tymiánem. Podobně nás potěšila i kuřecí
prsa supreme. Sedm tygřích krevet,
které se ztrácely v salátu, bylo trochu
málo, zato kuřecí křidélka byla dobře marinovaná. Vinný lístek je slušný,
točí se žatecká piva a za zmínku stojí široká nabídka destilátů a míchaných nápojů, která je v souladu s celkovým vyzněním Nové Besedy. Mezi
benefity patří i to, že lze platit kartou
i stravenkami.
Interiér: ★★★✩✩
Jídlo: ★★★★✩
Restaurace Nová Beseda
Slavětínská 120, Klánovice
otevřeno denně od 11:00–23:00 hod.
Tel. 608 361 115,
www.nova-beseda.cz
Ivana Zoulíková

