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KŮROVEC V KLÁNOVICKÉM LESE

VÝLOV RYBNÍKA

JAK DOPADLY VOLBY

DĚTSKÉ ZÁVODY NA PLACINÁCH

KLÁNOVICKÝ PŮLMARATON

ROZHOVOR S MILANEM KUZICOU

100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V JEHLIČINĚ
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Slovo starosty

Zprávy z Rady městské části

Rada městské části Praha-Klánovice:
• schválila uzavření smlouvy
na realizaci akce „Modernizace
učeben Mateřské školy Klánovice“,
• schválila uzavření objednávky
na přírodní okrasné jezírko
v Mateřské škole Klánovice,
• schválila uzavření objednávky
Vážení Klánovičáci,
pravděpodobně je toto poslední
Slovo starosty z mého pera. Dovolím
si tedy stručnou rekapitulaci období,
po které jsem funkci starosty zastával,
a také výhled do budoucnosti. Mám
-li shrnout, co se za ty poslední dva
roky v Klánovicích změnilo, musím
konstatovat, že je toho sice dost, pro
každého je však důležité něco jiného.
Malé děti ocení nová dětská hřiště
na Nepasickém náměstí a v areálu
V Jehličině, předškoláci novou
přístavbu mateřské školky, školáci
přístavbu základní školy s novou
školní kuchyní a jídelnou, teenageři
fitpark v Medinské, řidiči množství
opravených a zrekonstruovaných
ulic, sportovci nový kurt na plážový
volejbal a celkové vylepšování
sportovních areálů, milovníci kultury
zrenovovaný sál KC Beseda s novými
sedačkami, osvětlením a ozvučením,
gurmáni nové restaurace a snad
úplně všichni uklidnění a zlepšení
společenské atmosféry v Klánovicích.
K tomu pomohlo i obrovské množství
akcí různého druhu – koncertů,
sportovních závodů a dalších
komunitních akcí typu čarodějnic,
masopustu, svátku sousedů a mnoha
a mnoha dalších. Máme tu nové
oddíly gymnastiky, ropeskippingu
nebo volejbalu, stejně jako nová
hudební tělesa, senioři zase mohou
skoro zadarmo chodit v létě plavat.
Při návštěvě úřadu naší městské
části se už necítíte jako v minulém
století. Byl to v posledních dvou letech
skutečně swing a naprostá většina
těchto věcí by se nepovedla bez aktivní
spoluúčasti nebo alespoň trpělivosti
a pochopení mnoha z Vás. Něco se
i nepovedlo, ale kdo nic nedělá, nic
nezkazí. A Klánovice mají našlápnuto
rozvíjet se i dál – věřím, že už příští
rok se fotbalisté budou převlékat
v nových šatnách a kdokoli z Vás si
zasportuje na multifunkčním hřišti
ve Vodojemské, za dva roky bude
otevřena nová budova IZS a nejpozději
v roce 2022 nová knihovna se
společenským sálem. Všem nám přeji,
aby Klánovice i nadále vzkvétaly.
Ferdinand Polák

na vybudování pozorovacího centra

k badatelské činnosti pro děti
Mateřské školy Klánovice
• schválila přijetí finančního daru
110 000 Kč pro Mateřskou školu
Klánovice, který daroval Spolek
přátel klánovické školky.
Stanislav Herman, tajemník

Rozloučení Rady MČ
Vážení občané,
jménem končící Rady městské části fungující v posledních téměř dvou letech ve složení
Ferdinand Polák (starosta, gesce finance, bezpečnost, sport, sociální věci), Jana Martinová
(místostarostka, gesce – výstavba), Klára Svobodová (radní, gesce – školství, kultura),
Marie Mikušová (radní, gesce – veřejná zeleň a pořádek v obci) a Robert Zoulík (radní,
gesce – doprava) Vám chci poděkovat za možnost pro Vás pracovat a spravovat a zlepšovat
stav Klánovic. Všem svým výše jmenovaným kolegům pak chci poděkovat za nevídané
nasazení a efektivitu, s jakou své funkce vykonávali. Stejně tak děkuji všem členům komisí
a výborů, kteří nám ve svém volném čase pomáhali dělat věci odborně správně a zvládat
i komplikované projekty. V neposlední řadě musím ocenit také pracovníky našeho úřadu,
bez kterých by sebelepší nápady starosty či radních nemohly být nikdy realizovány
a úspěšně dokončeny. Současné personální složení úřadu totiž zaručuje vysokou výkonnost
a profesionalitu, kterou nám většina ostatních městských částí může jenom závidět.
Za celou končící Radu městské části přeji Klánovicím minimálně stejně schopné, výkonné
a oddané vedení i na další volební období.

Ferdinand Polák

Další dotace na víceúčelový areál ve Vodojemské
Jak jsme vás již dříve informovali, podařilo se nám v letošním roce získat od Magistrátu hl.
města Prahy čtyřmilionovou dotaci na výstavbu víceúčelového areálu na dosud zanedbaném
a nevyužívaném obecním pozemku na rohu Vodojemské a Šlechtitelské ulice. Tyto peníze
už máme na účtu a zahájili jsme práce. Pozemek byl vyklizen, vyčištěn, nově oplocen a nyní
je připraven k výstavbě. Aktuálně se dokončuje projektová dokumentace, která bude teď
v listopadu předána na stavební úřad. Obratem je pak možné vypsat soutěž na zhotovitele,
s výstavbou počítáme na jaře příštího roku. V první fázi se můžete těšit mj. na lezeckou
stěnu, multifunkční hřiště pro basket, fotbal, tenis, volejbal atd., dětské hřiště pro nejmenší,
lavičky a parkovou úpravu dosud zanedbaného prostoru. Po kompletním dokončení celého
projektu zde najdou své místo pro trávení volného času všechny generace – od malých
dětí až po seniory. Další dobrou zprávou je, že nám Rada hlavního města dne 23. 10. 2018
schválila na tento projekt další dotaci ve výši 1 milion korun, celkem tedy již budeme mít
k dispozici 5 milionů Kč.

Ferdinand Polák
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Volby

Nově zvolení zastupitelé:

Kůla Radomír

Bek Jiří

Loucký Karel

Bubeníková Zdeňka

Lukáš Jindřich

Gotthardt Veronika

Palata Luboš

Jágrová Marie

Polák Ferdinand

Jaroš Pavel

Soukup Petr

Jaroš Slavomír

Starčevičová Zorka

Kolovrátková Alena

Šafránek Petr

Klánovice oslavily 100 let Československa. Foto: Stanislav Herman

Slovo šéfredaktora
Milí čtenáři,
máme za sebou volby a v momentě,
kdy čtete tento text, mají Klánovice
s největší pravděpodobností i nového
starostu nebo spíše starostku.
Vzhledem k uzávěrce, která byla před
ustavujícím zastupitelstvem, bohužel
o této důležité události nedokážeme
informovat.
I proto mě napadá myšlenka,
zda by i Klánovický zpravodaj
neměl jít do budoucna více s dobou
a přizpůsobit se době internetu. Jsou
zkrátka některé události, a ustavující
zastupitelstvo je jedním z příkladů, kdy
by se okamžité zpravodajství určitě
hodilo.
S novým zastupitelstvem začínáme
také nový hydepark. Zachováváme
systém, který fungoval doposud –
v každém čísle dostane svůj prostor
pět zastupitelů, v příštím čísle další
pětice a v následujícím poslední pětice.
Po třech číslech zpravodaje tedy
dostanou prostor všichni zastupitelé.
Těsně před uzávěrkou jsme také
oslavili sté výročí Československa.
V Praze to při oslavách vypadalo
podobně, jako kdyby Češi postoupili
do finále mistrovství světa v hokeji –
lidé byli alespoň na chvíli hrdí na to, že
jsou Češi. A to je správně. Tak doufám,
že nám to alespoň chvíli vydrží…
Příjemné čtení přeje
Michael Bouška, šéfredaktor KZ
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Téma čísla: Výskyt kůrovce v Klánovickém lese

Foto: Slavomír Jaroš

V současné době se v našem lese
ve zvýšené míře zabydlel Lýkožrout
smrkový (Ips typographus). Je
to dřevokazný brouk z čeledi
nosatcovitých, podčeledi
kůrovcovitých, lidově řečený kůrovec.
Měří zpravidla 4–5,5 milimetru,
ale škody, které zvládne napáchat
na lesním porostu, se počítají
na statisíce. Napadá zejména smrky,
které jsou méně odolné vůči napadení
škůdci a různými houbovými
chorobami. Suché počasí je dalším
faktorem, který zvětšenému výskytu
škůdce napomáhá.
Boj s tímto škůdcem na území
Klánovického lesa mají na starost lesní
hospodáři, kterými jsou Lesy ČR a Lesy
hl. m. Prahy (spravují velmi malá území).
Zástupci těchto organizací nám také
podali bližší informace k problematice.

Kdy se kůrovec u nás objevil, jak je to
s jeho výskytem letos?
V regionu Klánovického lesa v rámci
spravovaných lesů organizací Lesy ČR,
s. p., revír Újezd nad Lesy byl výskyt
kůrovce monitorován i v předešlých
letech – ale pouze v minimálním
množství (viz bod 2 – Množství
kůrovcových těžeb). Od roku 2015
každoročně zaznamenáváme na celém
území ČR extrémní sucho, které
výrazně ovlivňuje zvýšený výskyt
hmyzích škůdců – v letošním roce
došlo dokonce k enormnímu vzniku
čtyř generací Lýkožrouta smrkového.
Tento trend je monitorován bohužel
na území celé republiky.
Kolik se kvůli tomu muselo
vytěžit dřeva letos a pro srovnání
v minulých letech?
Těžba zaměřená na likvidace kůrovců

je označována jako nahodilá těžba
– kůrovcová. Pro informaci uvádím
vývoj těchto těžeb.
Jakým způsobem je zajištěno
vytěžené dřevo, než se odveze z lesa?
Je to dřevo přikryté bílou plachtou?
A pokud ano, jak plachta zabrání
dalšímu zamoření škůdcem?
Lesní porosty s výskytem kůrovce jsou
předmětem lesnické evidence. Současná
kůrovcová situace postavila vlastníky
lesa před problém, jak efektivně a šetrně
asanovat velké množství smrkového
kůrovcového dříví. Technologie, kterou
aplikujeme v lesích mezi Klánovicemi
a Újezdem nad Lesy, patří mezi nové
metody „Ochrana skládek technologií
MERCATA“. V praxi to znamená, že
z lesních porostů je kůrovcem zasažené
dříví vyváženo na skládky, kde je následně
povrchově ošetřeno insekticidem
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(schválený insekticid – po předchozí žádosti a souhlasu orgánu
ochrany přírody) a poté přikryto netkanou textilií (barva bílá,
šedá nebo hnědá). Po takovémto zakrytí asanované skládky dříví
dochází jen k minimálnímu působení na vnější prostředí a je
zamezen kontakt pro hmyz a ostatní živočichy žijící v lesích.
Likviduje se kůrovec i jinak než vytěžením napadené
lokality? Třeba postřikem?
Kůrovec se likviduje vytěžením napadených stromů
a následným výše uvedeným způsobem. Likvidaci lze
realizovat i postřikem každého stromu samostatně, což je
neefektivní a nešetrné ve vztahu k přírodě. Postřik stojících
stromů se neprovádí a byl by nereálný. Na menších plochách
se umisťují feromonové lapače s odparníkem.
Kdo má na starosti těžbu napadeného dřeva?
Vyhledání a označení napadených stromů provádí zaměstnanec,
který má na starosti stav lesa (lesník, revírník apod.). Následnou
těžbu realizuje v podmínkách Lesů České republiky, s. p., lesní
správy Mělník a konkrétního revíru Újezd nad Lesy společnost,
která zabezpečuje veškerou těžební činnost v dané lokalitě.

5
Závěrem: Nezbývá než doufat, že se bude dařit škůdce
v Klánovickém lese zdárně hubit nebo že mu zachutná víc
někde jinde. Preventivním opatřením je také výběr druhové
skladby při výsadbách, kdy jsou vybírány druhy vhodné
do místních podmínek s převahou listnatých stromů, které
kůrovci tolik nechutnají.
Slavomír Jaroš

Množství kůrovcové těžby v jednotlivých letech:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

17 m3
7 m3
4 m3
34 m3
52 m3
450 m3
1800 m3

Foto: Pixabay
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Hydepark
Vážení a milí spoluobčané, když píšu
tyto řádky, povolební jednání jsou
skoro u konce, a když je čtete, už víte,
kdo byl zvolen starostou. Buď jsem
byla zvolena já, nebo MUDr. Ferdinand
Polák. V tuto chvíli ještě nevím, jak
volba nakonec dopadla, ale už dnes
téměř s jistotou víme, že obecní
pokladna je celkem prázdná. Pokud

jsem byla zvolena starostkou, očekává
nás nelehký úkol, to jest dát finance
znovu do pořádku a zároveň hledat
možnosti, jak rozvíjet Klánovice.
Teď jsme pochopili, proč to kdysi
nejsilnější politická síla v Klánovicích,
tzv. SPOLU, vzdala. Kdo by nevzdal,
když vesele utrácel, a přitom zanechal
stále opravovaný chodník, plíseň

ve škole atd? Pokud jsem byla zvolena
starostkou, teď je na mně, na nové
radě a na nás všech, abychom to
zvládli. Pokud jsem znovu v opozici,
prosím sledujete mé informační
poznámky. A něco pozitivního na závěr:
máme nového faráře se zkušenostmi
z anglického Wimbledonu!
Zorka Starčevičová

Vážení spoluobčané,
na základě výsledku voleb roku 2018
se dohodli zástupci Čas na změnu, STAN
a Hlas Klánovic na vytvoření koalice.
Základní činností nového Zastupitelstva
je věnovat veškerou energii k vyřešení
dlouhodobých problémů jako je např.
dokončení oprav ulic navazujících
na opravu Blešnovské ul., dále je nutné

komplexní řešení veřejné hromadné
dopravy,včetně sousedících obcí,
k železniční zastávce Klánovice, a tím
i řešení parkování automobilů v přilehlých
ulicích. Zásadním úkolem je zachovat
charakter současné vilové zástavby
s vyloučením výstavby velkých betonových
obytných domů. Vážení, problémů
ohrožujících atmosféru a výjimečnost

životního prostředí Klánovic je celá řada
a jsem přesvědčen, že spolupráce těchto
tří subjektů má velkou šanci nedostatky
minulosti nejen vyřešit, ale i nastavit
systémová a koncepční pravidla činnosti
Zastupitelstva ÚMČ Klánovice pro další
roky tak, aby ten hlavní a jediný prospěch
jste měli vy, občané Klánovic.
Za STAN MUDr. Jiří Bek

TRUCKOALICE není správná cesta
Ihned po volbách vítězná ODS
(40 % hlasů) pozvala k jednání o nové
koalici HLAS Klánovic a STAN, protože
za nejpřirozenější a pro Klánovice
za nejlepší variantu považovala
vznik trojkoalice ODS-STAN-HLAS,
případně některé z dvojkoalic ODSSTAN nebo ODS-HLAS. Zatímco HLAS
na jednání přistoupil, STAN setkání

vytrvale odmítal. Opakovaně jsme
pana Beka zvali k jednání, opakovaně
pan Bek schůzku odmítl, aniž si vůbec
vyslechl naše návrhy. V pondělí
22. 10. nám pak telefonicky oznámil,
že došlo k dohodě o vzniku koalice
ČAS-STAN-HLAS, a že tedy nevidí
důvod se už s ODS scházet. Protože
vzniklá TRUCKOALICE (proti ODS resp.

proti Polákovi) v čele se starostkou
Zorkou Starčevičovou by dle našeho
názoru byla pro Klánovice hotovým
neštěstím, znovu – už asi pošesté –
jsme STAN požádali o schůzku. STAN
na ni nakonec přistoupil v úterý 30. 10.
Výsledky jednání nejsou v době psaní
tohoto článku ještě známy.
Ferdinand Polák (ODS)

Děkujeme, nezklameme vás
Za Hlas Klánovic chci poděkovat
voličům, již přišli k volbám. Nejvíce těm,
kteří nás podpořili. Získali jsme více
hlasů než před čtyřmi roky, a přestože
víc než 15 procent hlasů jsou dva mandáty
z patnácti, podařilo se nám prosadit
téměř celý program.
Jako jediní jsme vyjednávali s oběma
tábory, jak ODS, tak Časem a Stanem.

Žijeme v době digitální

Sociální média, především pak
Facebook, ovládl Klánovické předvolební
klání. Jak si jinak vysvětlit fakt, že zatímco
osobních setkání nabízených jednotlivými
kandidujícími politickými uskupeními
se účastnila napříč politickými stranami
jen hrstka obyvatel, daleko více diskusí
se naopak odehrávalo na Facebooku.

Důvodem, proč jsme zvolili model
trojkoalice, je v blízkosti programů
i ve větším vlivu v Radě, který v tomto
uspořádání budeme mít. Spojuje
nás starost o les, který je největším
bohatstvím Klánovic. Do programu jsme
prosadili téměř vše, co jsme vám, voličům,
slíbili. Ne parkovišti místo lesa, zahájení
projektu Domova seniorů, Spolkového

domu s novou knihovnou, výstavbu
budovy IZS, včetně záchranné služby, ne
jižní tangentě, přeměnu sálu v Besedě
v sál taneční... Věříme, že v nové koalici,
podobné složením koalici celopražské,
Klánovice posuneme dál, a tím dobrým
směrem.
Luboš Palata,
lídr kandidátky Hlasu Klánovic

Speciálně pro politické diskuse byla pak
založena skupina Klánovické politické
kolbiště, kde se občané mohli ptát
na cokoli, co je zajímalo, a bylo jim vždy
odpovězeno zástupci všech kandidujících
stran. Každé uskupení mělo také svou
vlastní Facebookovou stránku.
A ať už povolební vyjednávání
dopadnou, jak dopadnou, chtěl bych

vyzvat nás všechny: buďme k sobě
otevření, naslouchejme si, a i když
spolu nebudeme vždycky souhlasit,
mluvme spolu. Protože bez vzájemné
komunikace se nám nepodaří naplnit
jeden nepsaný cíl, který bychom měli mít
na mysli všichni – totiž aby se nám spolu
v Klánovicích i nadále dobře žilo.
Veronika Gotthardt
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Informace pro občany

Zprávy z městské části

Nové dětské hřiště V Jehličině
V areálu fotbalového klubu
V Jehličině bylo v polovině října
nainstalováno několik nových herních
prvků pro malé děti. Od samotného
fotbalového hřiště jsou klouzačky,
houpačky a další prvky odděleny

vysokou sítí, aby si na nich děti mohly
bezpečně hrát i během fotbalových
zápasů a tréninků. Věříme, že nové
hřiště ocení také malí návštěvníci
přilehlé restaurace K-Klub.
Ferdinand Polák

Mobilní sběr
nebezpečného odpadu
- rozpouštědla
- kyseliny
- zásady
- fotochemikálie
- pesticidy
- zářivky a jiný odpad
s obsahem rtuti (teploměry)
- olej a tuk (kromě jedlého)
- barvy, tiskařské barvy,
lepidla, pryskyřice
- detergenty obsahující
nebezpečné látky
(čisticí prostředky)
6. 11. 2018 (úterý)
na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
17.40 hod. – 18.00 hod.
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18.10 hod. – 18.30 hod.
ul. Šlechtitelská
(křižovatka s ul. Libčanská)
18.00 hod. – 19.00 hod.

Dětské hřiště. Foto:

Dotace na elektromobil pro Klánovice
Letos v létě naše městská část

nákladní vozidlo na alternativní

podala žádost na Státní fond životního

pohon tak sníží emisní a hlukovou

prostředí na získání 600 000 Kč

zátěž občanům Klánovic. Přispěje tak

na koupi elektromobilu pro potřeby

k probíhající modernizaci strojového

údržby veřejné zeleně a úklidu v obci.

a vozového parku pracovníků údržby.

Dotace byla schválena. Nové malé

Jana Martinová

Smuteční oznámení
Dne 19. 9. 2018 nás navždy opustila
paní Anna Freyová, vdova po námořním
kpt. Jakubu Freyovi. Ve věku nedožitých 98 let.
Byla nejstarším občanem Klánovic,
kde prožila své mládí i stáří. V tichém
zármutku vzpomíná rodina Nelsonova.

Kontejnery na listí a rostlinný odpad
budou přistaveny v těchto termínech
a na místech:
17. 11. 2018 od 9 hod.
do 12 hod. (sobota)
Lochenická x Medinská
Lovčická x Malšovická
17. 11. 2018 od 13 hod.
do 16 hod. (sobota)
V Jehličině x Šlechtitelská
Želkovická x V Cestkách
2. 12. 2018 od 13 hod.
do 16 hod. (neděle)
Lovčická x Malšovická
Kontejnery na objemný odpad
v MČ Praha-Klánovice
budou přistaveny
v sobotu od 9.00 hod. do 13.00 hod.
a to ve dnech a na místech:
24. 11. 2018
Přimské nám.
Všestarská ul. (křižovatka s ul.
Krovova za restaurací
SAMOS u transformátoru)
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8

Rozhovor

Rozhovor s Milanem Kuzicou

Foto: Petr Kubíček

Jedním z umělců, kteří se budou
letos opět účastnit klánovické akce
Sochání pro Hedviku, je známý
sochař slovenského původu Milan
Kuzica, který vytváří sochu přímo pro
Hedviku Vilgusovou. Položili jsme mu
za Klánovický zpravodaj pár otázek.
Pane Kuzico, pocházíte ze
Slovenska, ale nyní žijete s rodinou
v Praze, konkrétně v Dolních
Počernicích, a jak jste sám řekl,
v domě radosti. Existuje něco z
vašeho slovenského domova, co vám
tady v Česku schází? Třeba nějaká
inspirace k tvorbě?
Změnu nepociťuji, narodil jsem se
ve „společném státě“, vyrostl v něm,
přežil studentské časy, společenské
změny v roce 1989 a rozpad Československa, cítím se tedy doma v poznaném prostoru mezi blízkými,
bez ohledu na nové hranice. Kdysi
v dávnověku jeden slovenský básník –

Miroslav Valek – napsal slova: „Domov
jsou ruce, na kterých smíš plakat.“
Až za novým pomyslným „plotem“
zjistíme, že domov může být hmotný
a nehmotný. Ten hmotný – velký dům
s růžovou zahradou a bazénem… To
je racionální představa. A nehmotný?
Nehmotný je radost obklopená jistotou
blízkých, motivací ke každému novému dni, se kterou se ráno probouzíme,
a jistotou bezpečných rukou domova.
Je možné, že vás nějakým způsobem
ovlivňuje fakt, že váš nový domov
sousedí právě se hřbitovem?
Vnímám klid, ticho a energii místa, je
to však něco, co cítíte z celé obce. Je to
místo pro dobrý život a potvrdily nám
to i nedávné vykopávky, pamatující lidi,
kteří tu žili před několika tisíci let.
Jedna z vašich soch byla vystavena
i v Austrálii. Jaká byla vaše sochařská
zkušenost odtamtud?
Ano, rok 2017 byl pro moji práci

ve znamení Austrálie. Na jaře jsem
vystavoval v Perthu, Západní Austrálii,
na podzim v Sydney. A moje zkušenost? Fantazie jako sen, pro mě jen
těžko ve zkratce popsatelná. Sculpture by The Sea – největší světová
výstava soch v exteriéru s více než
dvacetiletou tradicí, hvězdní sochařští
kolegové, dokonalá organizace, skvělí
lidé… oceán… Všemi smysly vnímáte
spokojené usměvavé lidi mající zájem
i o kulturu (organizátor na tyto dvě
výstavy, které trvaly celkem 40 dní,
uvádí návštěvnost 550 000 lidí.)
V poslední době se soustředíte
na tvorbu soch ve veřejném prostoru,
ale Praha v tomto směru za světem
pokulhává. V čem myslíte, že je problém
jisté neochoty k instalaci těchto soch?
„Poslední doba“ se dá datovat od roku
2014, to mě obec oslovila ke spolupráci při rekonstrukci části zámeckého
parku, kde jsem umístil šest soch. Sedmá
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s názvem „Greenlife“ zůstala „v šuplíku“.
Realizoval jsem ji v roce 2017. A právě s ní
jsem putoval do Austrálie. Pokulhávání
kultury na chvostě společenských hodnot
má rozhodně množství příčin… Mohli
bychom se obhajovat přerušením tradic
a minulým společenským zřízením,
konzumem a užíváním si dlouho nedostatkového, hledáním, budováním,
posouváním ke světlejším zítřkům atd.
Kecy, konzumujeme tak už čtvrt století.
Ve skutečnosti organizace, struktury
a systém vytvářejí bariéry svobodnějšímu, a tedy ideálně mnohovrstevnatému kulturně uměleckému vyjádření.
Odkoukáváme a opisujeme je z vyspělých
„západních“ kultur, ke kterým se hrdě
hlásíme, ale když vyrobíme kopie, oni už
jsou zase někde jinde. Jsem přesvědčený,
že opisovat máme v oblastech kulturní výchovy a vzdělávání, a to už od nejmenších
dětí. Vychovávat k úctě k hodnotám
minulosti, svobodě projevu a toleranci,
a vyrostou nám svobodní, vzdělaní lidé
s rozhledem, a kultura bude vnímána
jako důležitá součást života. A naše
veřejné prostory se na to těší.
Už poněkolikáté se účastníte akce
Klánovické sochání. Tentokrát ale
bude socha výjimečná – jedná se přímo o sochu paní Hedviky Vilgusové.
Jaký materiál bude tentokrát použit?
Kombinované materiály – kámen,
kov, pryskyřice a také kombinovaná
technika – sekaný a broušený kámen,
3D tisk, galvanoplastika.
Jakou symboliku bude vaše socha
Hedviky Vilgusové představovat? Jaké
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poselství nám přinese?
Cituji svoji manželku, Bronislavu
Kuzicu Rokytovou: Socha věnovaná
památce české malířky a ilustrátorky
Hedviky Vilgusové tvoří stabilní, pevné
základy sochy a je obrazem pozemského života umělkyně. Připomíná její
působení mezi námi, 22 477 pozemských dní a její lásku k tvorbě. Horní
část sochy z nerozlišitelné anorganické hmoty je zrcadlovým odrazem
přírodního kamene, který se obrací
k nebi a stává se jeho součástí. Zrcadlí
se v něm pozemská energie, která se
mění v energii spirituální, mimo chápání našimi světskými smysly. Vrchol
sochy, který již lidským pohledem
nezaznamenáme, je uzavřen konvexní,
vypouklou plochou, jakýmsi zrcadlem,
které je pomyslným spojením s umělkyní. Plocha má schopnost opticky odrážet vše, co do něho hledí, zemi nebe
a nebi zem. Obsah této kruhové zrcadlové plochy je roven 22 477 měrným
jednotkám. Kruh života se uzavřel.
Klánovice se Socháním pro
Hedviku snaží nějakým způsobem
vymanit z jisté české zkostnatělosti
v přístupu soch ve veřejném prostoru, a naopak toto podporují. Mají
šanci? Vidíte zde posun k lepšímu?
Doufám, že snaha Klánovic není jen
se něčemu vymanit, že klánovičtí občané a jejich zastupitelé to dělají pro
sebe a pro Klánovice. Samozřejmě, že
šanci mají, pokud tuto aktivitu vnímají
pozitivně a sochy považují za obohacení veřejného prostoru.

Foto: Archív Milana Kuzici

Je Slovensko v přístupu k veřejným
sochám progresivnější?
Cítím, jako by Slováci byli o něco
emotivnější. Kultura a umění vůbec
pracují hlavně s emocí. Přirozeně
vnímat a cítit barvu, zvuk či formu je
podle mého názoru jeden ze základních
předpokladů kulturně progresivní
společnosti. Naše východoevropská
kulturní paleta se výrazně osvobodila
a bohužel systémově opět sklouzáváme
do stavu různě poskládaných, často
málo odborných komisí, které mají
nastavený módní jednobarevný filtr,
na scéně výrazně rozdělují a panují.
Děkuji mnohokrát za rozhovor
a těším se na odhalení vaší nové
sochy pro Hedviku 5. listopadu.
Ludmila Palatová
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Výlov rybníka a dětské závody na Placinách

V sobotu 13. října uspořádalo místní
sdružení rybářů výlov jednoho z rybníků
na Placinách. Babí léto pro tento den
přichystalo teplé počasí, nádherné barvy
a svěží vzduch a přilákalo nebývale
mnoho zájemců o tuto podzimní atrakci.
Ze všech ryb bylo vyloveno nejvíce
kaprů – 300 kusů, dále bílé ryby

– 100 kusů, 60 kusů amurů a 7 štik.
Celkem bylo vyloveno 623 kg ryb.
Tyto ryby byly vysazeny do druhého
sportovního rybníka, kde o týden později
probíhaly již třicáté dětské závody.
Těch se účastnilo osm dětských rybářů
a dokonce 32 nerybářů. Na regulérnost
závodů dohlíželo 11 rozhodčích.

Příští závody, na které jsou všechny děti
i dospělí zváni, proběhnou příští rok na jaře.
Výbor místní skupiny Klánovice
a místní organizace Žižkov by tímto
chtěl poděkovat za sponzorský
příspěvek městským částem Praha
Klánovice a Žižkov.
Richard Hladík a Zorka Starčevičová

Soutěžícím se na udicích
chytlo 13 kaprů, 1 jelec
tloušť, jesen, amur a perlín.

1. místo vybojoval rybář
Jakub Kocáb s úlovkem 239cm ryb

2. místo získal nerybář
Štěpán Gína s úlovkem 168cm ryb

3. místo rybář Jan Mareš
s úlovkem 122 cm ryb

císlo 11 | 2018
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Fotky: Radomír Kůla
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Hasiči

Ohlédnutí za zábavným odpolednem s hasiči
I letos v září jako každý rok,
proběhlo již tradiční Zábavné
odpoledne s hasiči. Při příchodu
dostaly děti kartičky, do kterých
sbíraly razítka za splnění různých
hasičských disciplín (stříkání
na domeček, házení míčků na dráčka
Soptíka, hasičský bowling či

spojování hadic různých průměrů).
Po odevzdání kartičky se všemi
razítky dostal každý soutěžící
medaili. Během celého odpoledne
byly předvedeny ukázky ať už hašení
Cobrou, tak i požárních útoků. Letos
měli premiéru s požárním útokem
i naši malí Soptíci. Počasí nám vyšlo

nádherné, a tak celé odpoledne
bylo završeno pěnou. Veškeré
informace, novinky, fotky a videa jak
o dospělých hasičích, tak i o mladých
Soptících najdete i na Facebooku.
Radek Čihula

Rušný podzim u klánovických hasičů
Dne 21. 9. v 20.27 vyjíždí jednotka
v počtu 1+4 s CAS 16 Iveco do ulice
Boušova, kde došlo vlivem silného větru
k pádu stromu na komunikaci.
V 20.47 se jednotka vrací na základnu.
Dne 22. 9. v 7.00 jednotka vyjela
na cvičení Libeň 2018 a Karlín 2018
ve výstavbě protipovodňové ochrany
Prahy. Jednotka vyjela v počtu 1+9.
Na základnu se vrátila v 18.05.
Dne 23. 9. jsme se zúčastnili Dne IZS
na pražském výstavišti v Holešovicích
s technikou CAS 16 Iveco a DA Nissan.
13. 10. 2018 se v 10.00 hodin
rozeznívá siréna. Jednotce je ohlášen
požár lesního porostu v prostoru
Štamberk. Naštěstí se jedná jen
o cvičení jednotek SDH Klánovice,
Újezd nad Lesy, Koloděje, Běchovice,
Dubeč a Bohnice. S ohledem na rozsah
požáru a špatnou dostupnost místa

zásahu je rozhodnuto dodávat vodu
z hydrantové sítě Klánovic pomocí
hadic a cisternových vozidel. Při
cvičení bylo nataženo přes 1100 m
hadicového vedení (1hadice = 20 m).
Na místě bylo 10 ks techniky, převážně
cisteren, a více než 50 hasičů. Hlavní
účel cvičení, koordinace práce
většího počtu hasičů, radioprovoz,
komunikace s KOPISem a dálková
doprava vody byl splněn. Za přípravu
cvičení patří dík členům JSDH
Klánovice, za možnost provedení
cvičení a jeho zdárný průběh patří
dík zúčastněným hasičům. Cvičení
by nešlo provést bez spolupráce
Městské části Praha – Klánovice,
Lesů České republiky, Magistrátu hl.
m. Prahy, Hasičského záchranného
sboru hl. m. Prahy a jeho Operačního
střediska a občanů Klánovic v okolí

cvičení. Všem výše uvedeným
děkujeme. Cvičení ovšem poukázalo
i na negativa, zvláště s ohledem
na špatnou průjezdnost techniky při
výjezdu k zásahu v ulici V Soudním,
a špatně parkujícím vozidlům
v přilehlých ulicích.
Ani ne po 24 hodinách od cvičení
se nad Klánovicemi znovu rozeznívá
siréna. Tentokrát jde již o ostrý
výjezd na požár lesa. Jednotka vyjíždí
dne 14.10. v 9.30 do lesa prodloužení
ulice Všestarské. Na místě provede
likvidaci požáru pařezu a v 9.58 se
vrací na základnu. Zde je opět nutno
poděkovat zástupcům rybářů, kteří
spatřili požár a oznámili ho. Tím
předešli značným škodám, kdyby se
oheň v suchém lese rozhořel a dostal
do lesního podloží – hrabanky.
Pavel Jaroš

Foto: Pavel Jaroš
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Sport

Klánovický půlmaraton – krásný běh Klánovickým lesem
V neděli 21. 10. 2018 zakončilo
přes 1600 běžců běžeckou sezonu
oblíbeným podzimním závodem
na území naší městské části.
Klánovický půlmaraton nalákal již
počtvrté běžce na parádní trasu
Klánovickým lesem, která má
minimální převýšení, kde se běžci
mohou po cestě kochat malebnou
přírodou, užívat si měkkou půdu pod
nohama, a to vše s využitím zázemí
a komfortu profesionálního závodu.
Všechny tyto atributy přispívají
k tomu, že je Klánovický půlmaraton
opakovaně řazen běžci i běžeckými
servery mezi nejkrásnější závody
podzimu. Toto potvrzuje i fakt, že
kapacita závodu byla zcela naplněna
více než dva měsíce dopředu. Zároveň
se závodem v půlmaratonu probíhaly
závody na 10 km, stále vyhledávanější
závody běhu se psy (canicross)
a úplnou novinkou byla štafeta
na 11+10 km. Pro nejmenší běžce
byly připraveny speciální závody
v několika kategoriích.
Nejsledovanější kategorií byl již
tradičně půlmaraton, ve kterém
zvítězil mezi muži Vítek Pavlišta
v traťovém rekordu 1:07:11. Ženskou
kategorii ovládla Monika Hloušková,
též v rekordním čase 1:20:53. Ostatní
Foto: Jakub Nedbal

podrobné výsledky ze všech kategorií
jsou k nalezení na:
www.klanovickypulmaraton.cz
Specialitou klánovických závodů jsou
odměny pro medailisty. Místo cenných
kovů jsou při vyhlašování výsledků
běžci odměněni koláči, kterých se letos
pro potřeby závodů objednalo 3400
kusů. Ředitel závodu Ondřej Brouček
je velmi potěšen vzrůstající oblibou
závodu a jsem přesvědčen, že společně
se 160 pořadateli nalákal na další, již

5. ročník ještě větší množství příznivců
běhu. Těmto všem dobrovolníkům patří
poděkování za perfektně připravenou
sportovní akci.
Klánovický půlmaraton je pořádán
občanským sdružením 3+, které
již 12 let pořádá různé typy závodů
v okolí Klánovic. Tato akce se konala
za podpory Hlavního města Prahy,
Městské části Praha 21 a Městské části
Praha – Klánovice.
Slavomír Jaroš

Foto: Jakub Oubrecht
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Slavnostní shromáždění ke 100. výročí vzniku Československa

23. května 1937
Sázení líp v aleji H. Benešové

28. říjen 2018
Sázení Lípy republiky
Foto: Denisa Brédová

Dne 28. října se jako každý rok

a pan Aleš Rudl, koordinátor

Jubilanti

konalo v parku u kostela Nanebevzetí

projektu Lípy republiky. Po úvodních

Panny Marie slavnostní shromáždění

proslovech se shromáždění

k výročí založení naší republiky.

občané, kterých se zde přes

Letošní akt byl o to významnější,

nepřízeň počasí sešla téměř stovka,

Bohumil Bertl

že si připomínáme sto let od vzniku

přesunuli k Lípě republiky, kterou

Albert Svěchota

Československa. Po položení květin

symbolicky zasadily děti z mateřské

k pomníku Osvobození zazpívala

školky společně s klánovickými

československou hymnu paní Elena

starousedlíky panem starostou

Sonnenshine. Ve svém slavnostním

Karlínem, paní Šimíkovou a panem

projevu upozornil starosta Klánovic

Alexandrem Batovcem. Slavnostní

Ferdinand Polák, že za vznikem

akt zakončila náčelnice Sokola paní

našeho státu stojí dlouhá a obětavá

Hana Otáhalová písní Ach synku,

činnost mnoha lidí a že práce je to,
co spojuje minulost se současností,
například i v péči o vlastní obec.
Na setkání také promluvili pan Jakub
Otáhal, starosta Sokola Šestajovice,

Listopad 2018

Milan Kašpar
Zdeněk Kutzendörfer
Václav Chaloupka
Milada Bukáčková
Marie Králíková
Hana Kutzendörferová

synku. K nově vysazené lípě bude
v krátké době instalována pamětní
cedule, připomínající letošní
významnou událost.

Hana Dynybylová
František Dvořák
Alena Hrubá

Jana Martinová
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Kultura
Klánovické fórum a pan Karel Vilgus si
vás dovolují pozvat na slavnostní odhalení
sochy Hmota, Zrcadlení, Energie dne
5. listopadu v 17 hod. na nám. Hedviky
Vilgusové (před školou). Vystoupí
Claireton Chorale s paní sbormistryní
Světlanou Tvrzickou.
Dílo věnované památce české malířky
a ilustrátorky Hedviky Vilgusové v sobě
pojí princip pozemského (hmotného) bytí
a světa duchovního. Symbolizuje jejich
vzájemné spojení, zrcadlení, přecházení
a komunikaci mezi těmito sférami.
Život – Organická hmota, spodní
přírodní kámen tvoří pevnou, stabilní
formu obelisku a je obrazem pozemského
života umělkyně. Připomíná jejích 22 477
pozemských dní, její lásku k tvorbě
a působení mezi námi. Byl vybrán
ze souboru kamenů, které Hedviku
Vilgusovou každodenně doprovázely
v soukromém životě.

Krimi

Ostrý předěl – Horní část obelisku,
z nerozlišitelné anorganické hmoty, je
zrcadlovým odrazem přírodního kamene.
Obrací se k nebi a stává se jeho součástí.
Odráží se v něm pozemská existence
a energie, měnící se v energii spirituální
– mimo chápání našimi světskými smysly.
Myšlenky nad hmotným a duchovním,
pozemským a nadpozemským, ideou
a skutkem se v obelisku zhmotňují
do tvarově inflexních linií. Vrchol obelisku
se uzavírá geometricky konkávní plochou
o pomyslném obvodu 22 477 jednotek –
symbolickém kruhu prožitých dní.
Zrcadlící předěl „protíná“ obelisk a je
optickým spojením s nebem. Plocha má
schopnost odrážet vše, co do něho hledí,
zemi nebe a nebi zem.
Děkujeme vám za přízeň a těšíme se
na shledanou
Karel Vilgus & Klánovické fórum,
nadační fond

Nález dvou lidských těl
Policisté v úterý 23. 10. vyjížděli
do Klánovic, kde byla nalezena
dvě lidská těla.
Policisté spolu s kriminalisty
vyjížděli na základě oznámení
do ulice V Pátém v Klánovicích,
kde byla v domě nalezena mrtvá
třiačtyřicetiletá žena, která podle
všeho zemřela násilnou smrtí.
Nedaleko této mrtvé ženy byl nalezen
její o třináct let starší manžel, který
zřejmě spáchal sebevraždu.
Místo činu ohledali a stopy zajistili
kriminalisté stále výjezdové skupiny
a kriminalisté z oddělení vražd
Krajského ředitelství policie hlavního
města Prahy, kteří si případ převzali
do své kompetence. Ti budou nyní
zjišťovat veškeré okolnosti události
a povedou vyšetřování.
Jan Daněk, Policie ČR

Místní organizace Svazu tělesně postižených informuje
Koncem září jsme absolvovali
poslední letošní autobusový výlet,
kterého se zúčastnili i členové, kteří
nemohli odjet na celotýdenní pobyty.
Prohlédli jsme si zámek Zruč nad
Sázavou, ocenili jsme jak samotnou
opravu zámku, tak i celý areál parku,
velký úspěch mělo i muzeum panenek.

inzerce

Po obědě jsme dojeli do blízkých Hulic,
kde jsme navštívili tzv. Vodní dům, který
provozuje Český svaz ochránců přírody.
Expozice vodního mikrosvěta, a hlavně
filmy o stavbě vodní nádrže Švihov
na Želivce, nás velice zaujaly.
Mimo tyto výletní akce pokračují
pravidelná pondělní cvičení a setkání

v klubu ve čtvrtek. Poslední letošní větší
akci plánujeme na úterý 27. listopadu
– jedná se o tradiční předvánoční
setkání našich členů – opět v místní
hotelové škole. Sledujte proto pečlivě
vývěsky, pozvánky s programem budou
rozneseny včas.
Za výbor MO STP Paplhamová

INSPIRACE VŮNÍ
V krásné zahradě REZIDENCE KLÁNOVICKÝ LES si v elegantním prostředí
masážního a kosmetického salonu Inspirace vůní vychutnáte blahodárné terapie
podpořené účinky éterických olejů a přírodních produktů.

Luxusní ošetření, esenciální výživa těla i obličeje, přírodní kosmetika Bodhi,
individuální parfém, aromaterapie, masáže, ajurvéda,
dárkové poukazy.
Aroma-workshop

výroba domácí kosmetiky

8.12.2018

a dárků

Tel.: +420 608 520 652

www.praha-masaze.net

Po – Pá: 10:00 – 20:00, Lovčická 974, Klánovice, Praha 9, www.yoga-klanovice.cz
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů
střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

Martin Balcar tel: 603326965

Vše kolem PC, tabletů,
notebooků, telefonů a navigací
Opravy, údržba, nastavení
konﬁgurace a poradenství
Služba 24 hodin denně
Pavel Kir, Krňovická 834,
Praha-Klánovice

Tel.: 602 948 597
email: fucik2@volny.cz

SVĚT DÁRKOVÝCH KOŠŮ

Nabízíme dárkové koše z kvalitních potravin

- pro firmy /zaměstnance, obchod. partnery/
- ženy, muže
Vhodné nejen jako dárek ke gratulaci,
ale také jako radost či poděkování.
V nabídce máme také BIO koše.

tel: 774 680 022
www.svet-darkovych-kosu.cz

HANKA :+420 602 810 668
MANIKÚRA , PEDIKÚRA
MODELACE GELOVÝCH NEHTŮ
GELLAK
ROMANA + 420 728 918 911
KOSMETICKÉ SLUŽBY - PAYOT
GALVANICKÁ ŽEHLIČKA - NU SKIN
PERMANENTNÍ MAKE UP
(OBOČÍ ,LINKY)
PERMANENTNÍ PRODLUŽENÍ ŘAS
(řasa na řasu , volume řasy)
ADRESA: KE ZNAKU 3;
KLÁNOVICE, PRAHA 9

císlo 11 | 2018
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konvice
skleněná
SHADY

1,5 l s LED pod.,
1850-2200W,
otočná o 360st.,
A15852

kávovar

Vhodný pro
použití na
plynových,
elektrických
a sklokeramických
deskách.

A14523 3 šálky 129,A14524 6 šálků 169,A14525 9 šálků 229,-

199,- 399,-

333,-

-44 %

původně: 599,-

konvice
Tiago 1l

konvice skleněná
BLAZE
1,7 l s LED podsvícení
850-2200W, otočná o 360st.
A15853 bílá
A15852 černá

NOIRA
A14526 3 šálky 149,A14527 6 šálků 189,A14528 9 šálků 249,-

BRIA

od 199,9,-

A14520 3 šálky 119,A14521 6 šálků 149,A14522 9 šálků 199,-

SUPER
CENA

SLEVA

-40 %
BANQUET - Partner pro Vaši kuchyni a domácnost
Revoluční 1412
25092 Šestajovice

Otevírací doba:
Po - Ne: 8:30 - 19:00
Změna cen vyhrazena, organizátor nezodpovídá za tiskové chyby.

SLEVA

-42 %

původně: 599,-

JADE

1850-2200W,
otočná
1,7 l
A15849

1000W
A15838 šedobílá
A15839 hnědobílá

SLEVA

Cenová nabídka platí od 15. 9. do 29. 10. 2018

konvice nerezová
FINNO

plastová
konvice 1,2 l
MATEO

359,původně: 599,-

konvice
CONNIE 1l

A15856 350 ml 99,90
A15857 600 ml 179,A15858 1000 ml 189,-

od 99 90
Gril Raclette

Díky elektrickému
grilu si můžete užít
grilování po celý
rok. Pro 8 osob.
A07527

223,666,-

SLEVA

-48 %

původně: 1299,-

8x
Při registraci do věrnostního
programu BANQUET CLUB
získáte slevu na další nákupy ve výši 3%
(tato sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží). Slevy se nedají sčítat.

Platí do vyprodání zásob.

císlo 11 | 2018

19

PROGRAM listopad 2018
... jsme NADOSAH
Výstava měsíce VZÁCNÉ CHVÍLE POD HVĚZDNÝM NEBEM
Putovní výstava unikátních portrétů vesmíru ze Země, jejichž
autorem je náš přední a světově uznávaný astrofotograf
Bc. Petr Horálek.
Výstava potrvá do konce prosince.
5. 11. pondělí, 20:00 - Filmový klub
LÉTO
Hravý ﬁlm o milostném trojúhelníku a kultovních leningradských kapelách 80. let je plný mladické energie, nakažlivé bezstarostnosti a skvělé hudby. Rusko/Francie/2018/životopisný,
romantický, hudební/126 min/s českými titulky
7. 11. středa, 20:00 - Kino
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Po zběsilém ﬂámu se Karel (Jiří Langmajer) probouzí jako žena
(Anna Polívková). Česko/2018/komedie/95 min
8. 11. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť si
zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.
12. 11. pondělí, 20:00 - Kino
NEBEZPEČNÁ LASKAVOST
Thriller ve stylu ﬁlmů Zmizelá či Dívka ve vlaku. USA/2018/
krimi, mysteriózní, thriller/117 min/s titulky
19. 11. pondělí, 20:00 - Kino
BOHEMIAN RHAPSODY
Film popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní
spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až
po památný koncert Live Aid v roce 1985. Velká Británie,
USA/2018/životopisný, drama, hudební/ s titulky
20. 11. úterý, 19:00 - Divadlo
VÁCLAV HAVEL
ELA, HELA STOP a PRASE - Dvě aktovky Václava Havla
o tom, jak dramatik zoufale sháněl prase na zabijačku a jak
staré dámy stopují. Havel pracuje s minimem slov, která se
neustále opakují, pokaždé ale nabývají podle kontextu nových
významů.
21. 11. středa, 20:00 - Kino
ZRODILA SE HVĚZDA
Romantické hudební drama v hlavní roli s Bradley

Cooperem a Stefanií Germanotta (Lady Gaga).
USA/2018/drama, romantický, hudební /136 min/s titulky
22. 11. čtvrtek, 19:30 - Koncert
RECITÁL PÍSNIČKÁŘE VLASTY REDLA
Vlasta Redl je již po čtyřicet let jednou z nejpozoruhodnějších
postav české a především moravské hudební scény. V recitálu
vystoupí s doprovodem své kapely.
25. 11. neděle, 16:00 a 26. 11. pondělí, 9:00 a 10:30
Divadlo pro děti
KOUZLA A ČÁRY TAJEMNÉ PRAHY
Pohádka, odehrávající se na Karlově mostě, je plná pověstí,
písniček a příběhů, které se hravou formou snaží přiblížit dětem
naše Staré pověsti české a zároveň bohatou historii našeho
hlavního města - jednoho z nejkrásnějších měst celého světa.
Hraje: Divadlo LÁRYFÁRY
26. 11. pondělí, 20:00 - Kino
ONI A SILVIO
Nový ﬁlm P. Sorrentina (Mládí, Velká nádhera), ve kterém
provokativně a zároveň komediálně zobrazuje postavu Silvia
Berlusconiho. Itálie, Francie/2018/drama, komedie, životopisný/150 min/s titulky
27. 11. úterý, 19:00 - Kurzy
Poklábosení v angličtině

SOCIAL CLUB

28. 11. středa, 19:30 – Přednáška
SEDM PEREL ASTRONOMIE
O jaké úkazy by smrtelník rozhodně neměl přijít. Přednáška
našeho předního a světově uznávaného astrofotografa
Bc. Petra Horálka. Jeho snímky byly několikrát vybrány jako
prestižní Astronomický snímek dne NASA.
29. 11. čtvrtek, 18:00 - Akce měsíce
TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ LADIES’ NIGHT
Vánoční tržiště, bohatá tombola, večerní překvapení
a promítání nové české komedie TEN, KDO TĚ MILOVAL
(podle předlohy Marie Poledňákové).
Amatérské cyklistické vyjížďky OKOLO KLÁNOVIC - Sledujte

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz.
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 a 16:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a ﬁnanční podporu hudebních, ﬁlmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281 960 216,
IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 11- 1. 11. 2018. Pověřený šéfredaktor Michael Bouška. RR: Veronika Gotthardt, Zorka Starčevičová, Slavomír
Jaroš, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Matěj Nejedlý, Daniel Stangl, Jana Jochová. Korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz.
Příjem inzerce: Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky
nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny. Fotograﬁe, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Registrační číslo MK ČR E 12804. následující
uzávěrka čísla: 19. 11. 2018. Periodicita: 10x ročně. Náklad 1400 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Kam na jídlo

Tip na výlet

Kvalitní hamburgery
v centru Klánovic
V centru Klánovic se objevila nová
restaurace Burger’s company. Nachází
se hned vedle stomatologické ordinace
nad Time barem. Tato restaurace vám
nenabídne žádné posezení, zato vám
nabídne výborné jídlo z kvalitních surovin.
Na výběr máte širokou škálu hamburgerů
a troufám si říct, že z nabídky si vybere
opravdu každý. Všechny hamburgery je
možné udělat i v bezlepkové housce, což je
podle mě v dnešní době velké plus. Burger
si můžete dát buď samotný, nebo v menu,
ve kterém jsou hranolky, omáčka a nápoj.
Já jsem si dal BBQ burger, hranolky se
sýrem a cibulkou, medovo-hořčičnou
omáčku a domácí citronovou limonádu.
Kolega si dal Bacon burger, hranolky, BBQ
omáčku a pomerančovou limonádu. Celý
proces přípravy hamburgeru jsme měli
možnost sledovat a kuchař, na kterém
byl vidět zápal pro jeho práci, nám sdělil,
odkud mají jaké suroviny a dal nám
ochutnat domácí slaninu, která byla
výborná. Na zaměstnancích bylo vidět, že
je tato práce baví a jsou ochotni udělat
vše pro to, aby zákazníkům vyšli vstříc.
Restaurace nabízí rozvoz po Klánovicích
zdarma a do okolí za symbolický
poplatek. Ceny zde jsou trochu vyšší než

Foto: Robert Zoulík

Kouřim, výlet do středověku…
Město Kouřim ležící cca 30km východně
od Prahy představuje unikátně zachovaný
středověký celek. Není divu, že televizní
seriál „Bylo nás pět“ se natáčel právě zde,
filmaři ušetřili za kulisy. Náměstí o rozloze
16 250 metrů čtverečních je zachováno
v původním rozsahu od založení města
a patří k největším náměstím českých
středověkých měst. Pod náměstím se
skrývají spletité podzemní chodby dodnes
neznámého rozsahu. Zástavba po obvodu
náměstí je středověkého původu,
po požáru v roce 1811 byly při opravách
z protipožárních důvodů všechny domovní
štíty směrem do náměstí odstraněny
a podloubí zazděna. Z dálky viditelný
robustní raně gotický kostel je dominantou
celého města. Byl budován současně se
stavbou města ve 13. století jako trojlodní
bazilika a je ukázkou tzv. burgundského

v řetězcových fast-foodech, ale poměr
cena-kvalita-množství je zde více než
uspokojivý. Jediné, co by se dalo vytknout,
je malý výběr nápojů. S jídlem i nápoji
jsme byli velice spokojení a všem, kdo mají
rádi kvalitní jídlo, tuto restauraci vřele
doporučuji.

Jakub Erben

Burger’s company
Kunčická 28
190 14 Praha 9 – Klánovice
ÚT-NE 11.00-21.30

Foto: Jakub Erben

slohu. Zajímavostí je, že zvony v sousední
renezanční zvonici jsou zakotveny srdcem
vzhůru, takže při uvolnění začínají bít
hned naplno. V Kouřimi se také zachovaly
rozsáhlé úseky vnějšího hradebního pásu
s půlválcovými věžemi a baštami, které
patří k nejdelším zachovaným městským
opevněním v Čechách. Ve městě se nachází
i skanzen lidových staveb, který kromě
výstavy vlastních architektonických objektů
pořádá i mnoho akcí přibližujících život
na vsi. Vydáme-li se z náměstí po žluté
značce, sestoupíme nejprve malebnými
terasami pod náměstí, až dojdeme k tzv.
Lechovu kameni, kde se podle legendy usadil
Čechův bratr. Odsud se vydáme na 2,5km
dlouhý okruh po Staré Kouřimi, pravěkém
a slovanském hradišti ležícím na mohutném
terénním bloku na dohled od města.
Robert Zoulík

