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PRODEJI 10 KČ

K L Á N O V I C K Ý

Nový podchod, bude realizace
v letošním roce?
Klánovice v letošním roce budou dotčeny stavbou „modernizace
traťového úseku Praha-Běchovice – Úvaly“. Tato stavba je jednou
z posledních nerealizovaných staveb tranzitního koridoru BerlínPraha-Vídeň. Vznik železniční trati na území Klánovic se datuje
do poloviny 19. století, kdy byla budována tzv. olomoucko-pražská
dráha. Trať se stala jednou z prvních parostrojních železnic v Rakousku-Uhersku. Stavba probíhala v letech 1842 až 1845. V padesátých letech 20. století byla trať elektrifikována a položena třetí
traťová kolej. Na začátku devadesátých let 20. století se trať stala
předmětem mezinárodních dohod s prioritou tuto trať modernizovat.
Záměrem stavby je provést celkovou rekonstrukci trati, nástupišť
včetně zastřešení, rozšířit a rekonstruovat propustky, železniční
mosty a realizovat protihlukové stěny. Výsledkem této stavby bude
vyšší komfort a spolehlivost osobní dálkové a příměstské dopravy.
(pokračování na str. 4)
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Čísla orientační, nutnost nebo luxus?

Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
s jarem bych Vám chtěl podat
jen dobré zprávy, mezi které můžeme zařadit informaci, že Magistrát vyhověl našim požadavkům a ponechal nám nevyčerpané dotace na odstranění havarijního stavu klánovických stromořadí. Práce na zlepšení celkového stavu klánovické zeleně
tak opětovně započnou v tomto
měsíci. Dalším dobrou zprávou je,
že byla zahájena oprava u rybníků Placina, v současné době
probíhá odbahnění a dokončuje
se projektová příprava na opravu
spodní hráze a břehů. MČ v dubnu obdržela několik darů na podporu knihovny, za které tímto děkuji všem dárcům.
Petr Soukup

Městská část v roce 2011 opětovně
dostala podnět na zavedení čísel
orientačních, s kterým souhlasila. Mezi
hlavní důvody k zavedení čísel orientačních patří usnadnění orientace pro
záchranou službu, hasiče, poštu, návštěvníky a další dodavatele služeb
pro občany. Záměr byl projednán s Odborem živnostenským a občanskoprávním Magistrátu hl. m. Prahy
na jednání dne 25. 5. 2011 s následujícím harmonogramem:
- MHMP připraví podklady pro číslování orientačními čísly dle jednotlivých ulic.
- Vlastní očíslování bude provedeno
ve spolupráci s ÚMČ Klánovice.
Zpracované tabulky s přidělenými
čísly orientačními byly předány ÚMČ
Klánovice dne 8. 11. 2012 včetně rezerv pro dosud nezastavěné parcely

s tím, že při případném dělení parcel
bude číslo doplněno písmenem.
Dalším krokem bylo provedení kontroly databáze, doplnění chybějících
čísel, opravy chyb. Seznam byl doplněn MHMP 13. 3. 2013 a nyní se
dokončuje sčítání množství jednotlivých čísel pro zadání objednávky jejich
výroby.
Objednávka na výrobu bude odeslána po upřesnění počtu, barevného
designu (zeleno-bílé) a výběru dodavatele v dubnu – květnu 2013.
Tabulky budou vydávány proti podpisu po úhradě ceny (dle vybrané
smaltovny) , montáž bude možno provést svépomocí (na plot), popřípadě
prostřednictvím ÚMČ zajištěným
a k tomuto účelu vybaveným pracovníkem za mírnou úplatu.
Jana Segetová, Petr Soukup

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZMČ PRAHA-KLÁNOVICE
Dovolujeme si Vás pozvat na další jednání zastupitelstva,
které se bude konat 11. 4. 2013 od 19:00 hodin na úřadě MČ.

Co, kdy, v kolik, kde???
DATUM KDO
4. 4. Knihovna MČ
5.-7. 4. Nadosah o.p.s.
VŠTJ stavební
7. 4. fakulta Praha
20. 4. Nadosah o.p.s.
Mateřské centrum
21. 4. Městská část
22. 4. Stopa Klánovice
30. 4. Městská část
3. 5. Nadosah o.p.s.
5. 5. Nadosah o.p.s.
Základní škola
11.5. Knihovna
11. 5. Mateřské centrum
18. 5. Nadosah o.p.s.
19. 5. BMTO
21. 5. Nadosah o.p.s.
Klánovické fórum
Karel Vilgus
22.-27.5. Městská část
19. 5. Stopa Klánovice
Pohádkové
26. 5. Klánovice, o.p.s.

CO
OD
Noc s Andersenem
17-24:00
První rok s KC Nová Beseda, týdenní oslava
s koncertem, divadlem a kinem
Závod oblastního žebříčku 2013 v orientačním
běhu
9-16:00
Jarní burza dámského oblečení
16:00
Vítání nových občánků
Úklid lesa
Pálení čarodějnic
PŘIPRAVOVANÉ AKCE V KVĚTNU
Medicimbal
Caveman, divadelní představení
13. ročník běhu naděje
Dobročinný bazar – prodej knih.
Rodinný pohádkový karneval - divadlo, tanec,
soutěže, hry, tvoření - www.mcsikulka.webz.cz
YOYO Slušný Cup – 3. ročník
Orinetační závod na kolech
Úvodní koncert k Sochání pro Hedviku
– J. Suchý, J. Moravcová
Sochání pro Hedviku
Týdenní seminář sochařů pod záštitou pana
Vilguse, při kterém vzniknou nové sochy.
Akce pro mateřskou školu – Les plný zvířátek
Akce pro děti, které budou hledat ztracenou
princeznu v lese.

KDE
Knihovna, Smržovská 1
KC Nová Beseda

Slavětínská 200
KC Nová Beseda
Mateřské centrum,
15-17:00 Ke Znaku
16:00 Sraz u ZŠ Klánovice
18:00 Přímské nám.
19:30 KC Nová Beseda
20:00 KC Nová Beseda
8:00
8:00 ZŠ, Slavětínská 200
Tělocvična Beseda
od16:00 Slavětínská 120
10:00 KC Nová Beseda
10:00 Slavětínská 200
19:00 KC Nová Beseda
Park Hedviky
Vilgusové,
Slavětínská
Lesní sportoviště
14:00 naučné stezky směr
FK Klánovice
9:00 V Jehličině
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Informace z jednání Rady MČ

Z jednání Rady MČ
Rada MČ Praha-Klánovice (RMČ)
zasedala ve středu 13. 3., první
dubnové jednání bylo naplánováno
na 3. 4. 2013.
RMČ schválila změnu rozpočtu
na rok 2013: navýšení o účelovou neinvestiční dotaci Magistrátu HMP pro
Místní knihovnu. Částka 31 394,- Kč
bude použita na nákup knižních novinek. RMČ se opakovaně zabývala
otázkou samofinancování KZ a rozhodla o doplnění ceníku inzerce. Například vložená inzerce bude nabízena za cenu 2000 Kč + DPH (zatím bez
ohledu na formát letáku). Další možností je exkluzivita umístění inzerátů
(velikost A4, A5) za příplatek. Podrobnosti najdete na webu MČ, příp. se
můžete dotázat na ÚMČ.
RMČ dále schválila:
- uzavření rámcových smluv pro nákup pohonných hmot
- uzavření smlouvy o nájmu tělocvičny mezi MČ a MZŠ
- vypsání poptávkového řízení na dodávku a realizaci ve věci poškozených umělohmotných krytů odtokových kanálků u prodejny Bazar.
RMČ pověřila starostu k podepsání objednávky na údržbu kovové pamětní
desky umístěné na budově Masarykovy základní školy (vzpomínka
na mobilizaci 1938). Odborná firma
zrealizuje částečnou repasi desky za
cenu 4 356 Kč (včetně DPH). RMČ
také schválila vypsání výzvy k podání
nabídky na realizaci veřejné zakázky
„Klánovice bez prachu“. Předmětem
plnění zmíněné zakázky je zametací
vůz s vysavačem.

RMČ se zabývala tématem „modernizace traťového úseku Běchovice-Úvaly“ a vyjádřila souhlas s vydáním stavebního povolení s podmínkou
- „protihlukové stěny realizovat z materiálu, který bude v souladu s urbanistickým a krajinným rázem, v úseku mezi mostem a odbavovacím objektem železniční zastávky požaduje
MČ použit přírodní materiál-kamenivo (gabiony)“.
Členové Rady se seznámili s projektem Power studio-fitness Klánovice
a s žádostí společnosti Studio AM s.r.o.
o komplexní vyjádření k dokumentaci
pro územní rozhodnutí a o vyjádření
k dopravnímu napojení (ul. Ke Kostelíčku). RMČ si vyhradila právo se k této
záležitosti vyjádřit až po jejím projednání
se zástupcem investora. Radní vyslechli odborný výklad a doporučení vedoucího odboru výstavby ÚMČ
Ing. Rezka týkající se odstranění
vlhkosti ve „školním“ objektu Smržovská č. p. 1. Touto problematikou se RMČ
bude zabývat na dalších jednáních.
RMČ vzala na vědomí žádost společnosti Forest Golf Resort Praha a.s.
o souhlas vlastníka s připojením parkovací plochy „P2“ na komunikaci
(parc. č. 1297, ul. Axmanova, k.ú. Klánovice) a v souvislosti s nedávno
schválenou změnou územního plánu
požádala MHMP o závazné stanovisko legislativního odboru.
Chcete se dozvědět více? Zápisy
a usnesení z jednání RMČ najdete na
internetu: www.praha-klanovice.cz,
sekce „volené orgány“.
Jiří Karban

Poplatky za psy
Upozorňujeme, že místní poplatky ze psů měly být zaplaceny do 31. března 2013. Majitelé psů, kteří ještě tyto poplatky nezaplatili, vyzýváme, aby
tak učinili nejpozději do 15. 4. 2013. Po tomto termínu budou místní poplatky ze psů zvýšeny o 50%.

BIODPAD
Pravidelný svoz bioodpadu Pražské služby, a.s. opětovně zahájí dne
8. 4. 2013 a poté bude následovat každé liché pondělí. Upozorňujeme, že
od tohoto data tak začnou opětovně fungovat tzv. hnědé popelnice, které si lze objednat u Pražských služeb, a.s. online na www.psas.cz.
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Slovo zastupitele

Vážení spoluobčané,
vyšlo na mě pořadí napsat příspěvek o 1750 znacích. Využívám
této možnosti ke zmínce o 28. únoru, kdy Magistrát konečně rozhodl
o Klánovickém lese. Chtěl bych co
nejupřímněji vyslovit veřejně poděkování především předsedovi
OSZKL p. Procházkovi za jeho lví
podíl na záchraně celistvosti Klánovického lesa. Jeho vytrvalost
a důslednost strhávala i ostatní,
aby se za dobrou věc též angažovali a nezůstalo jenom při slovech.
Z mimoklánovických bych chtěl vyzdvihnout zejména p. Roušara
a v dobách nejtěžších pomoc předsedy SZ p. Bursíka. Osm let trvalo
Magistrátu k rozhodnutí v této věci.
Nabízí se tak paralela k amnestii
p.prezidenta Klause.
Avšak i k současnému zastupitelstvu. Zastupitelé obecně hlasují
o problémech z různých oborů, které většinou nejsou černobílé. Takže
pokud se nepasují do role politikvšeználek, využívají informací dobře obsazených odborných komisí.
Takový byl v Klánovicích dobrý obyčej, kdy 7 různých komisí zasedalo
pravidelně každý měsíc a výstupem
byly konkrétní zápisy, konkrétní odborná stanoviska. Tato systémová
činnost je bohužel nyní minulostí.
Osobně považuji vytvářet prostor pro
výměnu názorů za žádoucí a úlohu
odborných komisí za nezastupitelnou, neboť se tím i otvírá cesta
k transparentnosti. Dnes je však zájem tak o redakční radu. Snad to
není o tom, že v politice nejde často ani tak o to, kolik kdo udělal, ale
jak si ohlídá kritiku.
I díky této současné koaliční indispozici je pak mj. dům seniorů
stále u ledu a z 10 mil. Kč za prodej Švestkovy vily na jeho stavbu je
polovina rozhospodařena. Přitom
p.Hanzal nám vše připravil, zajistil
pozemek včetně schváleného projektu. Za mého starostování se mi
podařilo 0,5mil.Kč z Magistrátu vyzískat a tím stavbu tak zahájit. Ale
je to i o samotných seniorech.
Ladislav Hrabal
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Téma měsíce

Modernizace trati Běchovice – Úvaly,
rekonstrukce klánovického podchodu a železniční zastávky,
odkup budovy železniční zastávky
Projektová příprava modernizace
trati byla zahájena v roce 1999 vypracováním dokumentace pro územní řízení. Souhlasné územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2005. Městská
část Praha-Klánovice s touto stavbou
souhlasila, v rámci původně plánované rekonstrukce trati měl být současný podchod opraven a opatřen výtahy. Po dobu opravy železničního podchodu měli cestující využívat automobilový přejezd anebo autobusy.
Z důvodu nekonzistentního postoje městské části a na žádost občanů inicioval doc. Ing. arch. Jiří Turek,
CSc., vytvoření společné odborné
komise Klánovic a Újezdu „Pro nový
pochod“. Výsledkem práce této komise byla změna postoje investora stavby – Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a navržení nového podchodu. Současný podchod bude po
dobu výstavy sloužit cestujícím do otevření nového podchodu, který rovněž
umožní bezproblémový přechod pro
cyklisty.
Stavební povolení na stavbu
s ohledem na odvolání účastníka bylo
zrušeno a od roku 2009 opětovně probíhá projektová příprava. V roce 2011
bylo vydáno Stavebním úřadem
v Úvalech nové územní rozhodnutí
o umístění stavby a v současné době
se dokončuje projektová dokumentace pro stavební povolení. Městská část
v rámci přípravy této dokumentace
trvala na požadavku nového podchodu a dále si prosadila výstavbu protihlukových opatření.
Dle současné platné normy již nebylo nezbytné protihlukové opatření
realizovat. V praxi to znamená, že současně platná norma již investorovi nenařizovala protihlukové stěny, s ohledem na zjištěnou hlukovou zátěž Klánovic, stavět. Klánovice vznesly požadavek na realizaci těchto opatření
s tím, že v oblasti klánovické železniční
zastávky si vymínily schválit urbanisticko-architektonické řešení. Z důvodu

připomínek ze strany občanů a zastupitelů byla s projektantem stavby
a s občany projednána realizace těchto stěn. Předmětem snahy městské
části bylo zaujmout relevantní stanovisko k požadavku na nerealizaci
těchto opatření a nahrazení protihlukových stěn tzv. nízkými protihlukovými
clonami. Dle stanoviska projektanta,
nezávislých odborníků a dle dostupných informací má tato varianta nedostatek v tom, že dosud není k dispozici dostatek informací ohledně pohlcování hluku, aby se daly vyvodit jednoznačné závěry. Mezi zásadní nedostatky návrhu na výměnu protihlukových stěn na clony (nízké bloky poblíž kolejiště) patří
• Vytváření hluku u železničního
hluku je specifické.
• Železniční koridor jdoucí Klánovicemi má 3 koleje. Nízké protihlukové clony se dávají po stranách vně
krajních kolejnic. Prostřední kolej by
takto zůstala prakticky neodhlučněná.
• existují různé zdroje hluku, dělí se
tvorba hluku obvykle do několika kategorií, které jsou následující (podle
významnosti):
• valivý hluk;
• aerodynamický hluk;
• další zdroje hluku, jako je hluk lokomotivy, hluk pantografu
Pro České dráhy stále platí Stavební a technický řád drah
č. 177/1995 Sb., který definuje „volný schůdný manipulační prostor“ až
do vzdálenosti 2,5 m od osy koleje.
Protihluková stěna, aby byly efektivně využity její protihlukové vlastnosti,
by měla být osazena ve vzdálenosti 1,73 m od osy koleje, tedy v manipulačním prostoru. Je možné, že se
toto nařízení časem změní, nicméně
zatím je v platnosti a pro vydané stavební povolení by použití odlišného
typu protihlukových stěn mohla znamenat ohrožení harmonogramu celé
stavby a ohrožení čerpání dotace
z Evropské unie na financování.

S ohledem na již schválené stanovisko Městské části byli svoláni občané bydlící v blízkosti železnici, kteří
se vyslovili na zachování takto navržených stěn. Na základě všech těchto úkonů, informací a postojů občanů
nebyly nové návrhy na změnu postoje
radou MČ a ani Zastupitelstvem MČ přijaty. Protihlukové stěny tak budou realizovány ze zvukově pohltivých stěn.
Jedná se o cca 3 metrové stěny, které
se nacházejí cca 70-100 metrů od zástavby a jsou odděleny zeleným pásem.
Požadavek MČ je, aby tyto stěny byly
osázeny zelení a pohledově se staly
součástí tohoto zeleného pásu.
Požadavku Klánovic, aby úsek
v blízkosti zastávky byl řešen s důrazem na urbanisticko-architektonický charakter lokality, bylo projektantem stavby – SUDOP Praha,
a.s. vyhověno tím, že je tento úsek
řešen průhlednými stěnami. Z důvodu podnětu odborníka na protihlukové opatření vznesla Městská
část před vydáním konečného stanoviska žádost o vyjádření akustika,
zda takto navržená stěna nezhorší
hlukovou zátěž. S ohledem na negativní stanovisko vydala Městská
část souhlas se stavbou s tím, že si
vymínila pro vydání stavebního povolení podmínku, že protihlukové
opatření budou realizována z přírodních materiálů, tzv. gabionů. Jedná se o stěny z kameniva. (foto).
Investor stavby v současné chvíli požádal o vydání stavebního povolení, pokud bude této žádosti vyhověno, je plánováno zahájit stavbu v letošním roce. Mezi první etapy této
stavby patří výstavba nového kláno-
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vického podchodu. Podchod bude budován z pozemních komunikací. Ostatní části stavby by měly probíhat
z tzv. kolejiště. Harmonogram stavby je
stanoven takto:
Stavba jako celek začne 04/2013
a skončí 11/2015.
Z toho nový klánovický podchod
spolu s nástupišti by se měly budovat
v časovém rozmezí 04/2013 –
10/2015.
Předpoklad dokončení stavby je
v roce 2015. Pokud nebude vydáno
platné stavební povolení, stavba nebude realizována. Odhad na provedení
celkové rekonstrukce trati, včetně vy-
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budování nového podchodu , by se posunul po roku 2020.
Železniční zastávka Praha-Klánovice projde částečnou rekonstrukcí,
bude vybudován nový podchod, dojde
k vybudování nového nástupiště a nového zastřešení, budou vystavěny
protihlukové stěny. Nádražní budova
rekonstruována nebude. Na základě
tohoto zjištění Rada MČ iniciovala
začátkem roku 2012 jednání s vlastníkem budovy SŽDC, a.s. (Správa
železniční dopravní cesty) a hledala
možnost získat tuto budovu do svého
vlastnictví. Na základě tohoto požadavku MČ bylo vlastníkem zjištěno, že
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stavba není doposud zapsaná do katastru nemovitostí. Dle sdělení SŽDC
je Městská část, která je veřejnoprávní korporací, při případným prodeji
tohoto majetku zvýhodněna tím, že
může dojít k přímému prodeji bez výběrového řízení a to na základě ceny
zjištěné znaleckým posudkem. Představitelé Klánovic již zahájili jednání
s Magistrátem hl.m. Prahy a již nyní
mají přislíbenou finanční dotaci na nákup této budovy. Současná představa
je v budově nádraží zřídit bezpečnou
úschovnu kol, rozšířit a zkvalitnit služby pro cestující.
Petr Soukup

Otázka měsíce

Podporujete koupi budovy klánovické železniční zastávky?
Jaké služby by měly být městskou částí v této budově nabízeny?
Nepovažuji tuto ideu za prioritu
číslo 1 z hlediska investic z našeho
rozpočtu. Zatím je to jenom idea,
kterou musíme rozpracovat do
skutečně smysluplného projektu!
Dosud jsem neslyšel žádnou nosnou myšlenku, která by, byť hypoteticky, garantovala návratnost investice. Myšlence jsem však
otevřený a předložený projekt posoudíme jako každý jiný. Po rekonstrukci nádraží (zahájena na podzim) bude zkulturnění budovy
aktuálním problémem.
Petr Kubíček Hlas
Klánovic/ČSSD
Důstojný vstup do Klánovic
S ohledem na zjištění, že budova nádraží nebude součástí
celkové rekonstrukce, jsme začali jednat a snažili se zjistit
podmínky odkupu. Magistrát
nám přislíbil investiční dotaci na
nákup této budovy, ve které bychom rádi viděli bezpečnou úschovnu kol, Městskou Policii či
další provozování dalších služeb. Budova není zapsána v katastru a tak nyní čekáme na reakci současného vlastníka
budovy.
ODS

Mé stanovisko k trati jsem vyjádřil v minulém čísle formou inzerátu, neboť nyní „upravený“ rozsah Hyde parku na 400 znaků
nepovažuji za adekvátní a překvapuje mě, že ostatní zastupitelé to akceptují.
V této souvislosti uvádím, že mě
neoslovuje způsob nedávného
odvolání šéfredaktora p.Palaty ve
stylu o nás bez nás, když v 5-ti
členné Radě rozhodly 2 hlasy
ODS, ke kterým se přidal p.Švec
z ČSSD.
Ladislav Hrabal
Klánovicím bychom přáli, aby
SŽDC po několikaletém jednání
s nimi sdělila, jestli a za kolik nádražní budovu prodá. Naše
městská část má přislíbenu nemalou částku od magistrátu na
odkup či případnou rekonstrukci
této budovy. Zde bychom v prvé
řadě nechali vybudovat bezpečnou nejlépe samoobslužnou úschovnu kol. K nádraží jistě
neodmyslitelně patří i prodej tiskovin, šálek teplé kávy a vůně teplého pečiva. Tento prostor jistě
nabízí mnoho možností.
SZ/Čas na změnu

Sny o nádraží
Představy o nádraží s novinovým
stánkem, večerkou a vyhřátou
čekárnou máme asi všichni.
Za minulé Rady MČ začala jednání o odkupu a poskytnutí financí MHMP. Nyní musí být vypracován stavební posudek
budovy a rozbor ekonomické soběstačnosti projektu, zahrnující
i průzkum zájmů o pronájmy či
využití zadní čekárny. Jinak se
může stát, že si uvazujeme
k noze kámen, kterého se budeme chtít za pár let sami zbavit.
Spolu pro Klánovice
Koupi budovy v zásadě podporuji,
samozřejmě záleží na podmínkách
smlouvy, zejména na ceně. Je
třeba důkladně prověřit stav budovy. Dráhu používá denně k cestě
do centra Prahy značné množství
obyvatel, čekárna (i v dnešním zanedbaném stavu) přijde vhod
zvlášť v zimě a při zpoždění vlaku.
Ze služeb mě napadá úschovna
kol i jejich půjčovna, informační
centrum, drobné obchůdky, občerstvení – vše by nenabízela MČ ale
ti, kdo by si části budovy pronajali.
Tomáš Ruda
člen ZMČ zvolený za TOP09

Klánovický zpravodaj

KONTEJNERY NA LISTÍ
A ROSTLINNÝ ODPAD
budou přistaveny vždy v sobotu
od 9 do 12 hod. na těchto místech:
13. 4. 2013 Lovčická x Malšovická,
Přimské nám.
20. 4. 2013 Medinská x Smiřická
(u bytových domů),
Nepasické nám. x Rodovská
27. 4. 2013 Aranžerská x Nové
Dvory, Dobřenická x Voňkova
4. 5. 2013 Želkovická x V Cestkách,
Aranžerská x Bydžovská
Alena Janoušková

Jubilanti
V dubnu oslaví své narozeniny
Marie Vendrová
Václav Novák
Zdeňka Hrdlicová
Věra Tachecí
Eliška Plzáková
Milan Ročeň
Maří-Magdalena Máchová
Jaroslava Rousková
Jiřina Jelínková
Lila Slezáková
Vlasta Matoušková
Všem oslavencům blahopřejeme!!!
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Informace Úřadu MČ

Kontejnery na objemný odpad
Kontejnery na objemný odpad
budou přistaveny v sobotu
20. 4. 2013 a to:
od 9,00 hod. do 13,00 hod.
Všestarská ul.
(křižovatka s ul. Krovova za restaurací SAMOS u transformátoru)
Přimské nám.
Medinská x Smiřická
(u bytových domů)
Do velkoobjemových kontejnerů
je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do velkoobjemových kontejnerů
nelze odkládat živnostenský odpad,
nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice,
mrazáky a sporáky.
Prosíme občany, aby odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.
Mimo tyto termíny lze odpad
ukládat ve sběrných dvorech

v Praze 21 – Běchovice a v Praze 20
– Horní Počernice
a to od Po-Pá od 8.30 do 18 hodin,
v so od 8,30 do 15 hodin.

Nejbližší sběrné dvory:
Sběrný dvůr hlavního města Prahy
Podnikatelská, Praha 21 – Běchovice,
tel: 602 202 191
provozovatel:
Ipodec – čisté město a.s.
Chvalkovická 3,
Praha 20 – Horní Počernice
tel: 281 92 49 59
provozovatel: OMH ÚMČ P20
Ve sběrných dvorech mohou občané předávat následující druhy
odpadů: objemný odpad (nábytek,
zařízení domácnosti), suť z bytových
úprav v množství do 1m zdarma, dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně,
kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky
komunálního odpadu, pneumatiky 25 Kč za kus, vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia,
sporáky, počítače, videa…)
Alena Janoušková
3

Kultura

Klánovice na starých pohlednicích aneb co se do jedničky nevešlo
Po velmi pozitivním ohlasu na knihu „Klánovice na starých pohlednicích“ chystáme opět s Františkem Fischerem ještě
jedno pokračování. Prosíme Klánovičáky o fotografie, pohlednice, ale i jakékoliv písemné materiály, které se týkají naší
obce. A dále si dovolujeme oslovit případné sponzory, kteří nám pomohou vydání
knihy financovat, tak jako se to povedlo v případě první knihy.
S poděkováním
Jindřich Lukáš
Libřická 726
Praha 9 – Klánovice
Tel. 602 810 672
281 960 205
Mail:
jindrichlukas@atlas.cz

Klánovický zpravodaj
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Zadání nového územního plánu hl. m. Prahy
Práce na novém územním, tzv. Metropolitním plánu byly zahájeny. Magistrát hl. m. Prahy zveřejnil, resp.
oznámil projednání návrhu na zadání
územního plánu http://www.uppraha.cz/clanek/163/zadani-uzemnihoplanu-hl-m-prahy-metropolitnihoplanu. Městské části byl tento dokument doručen dne 13. 3. 2013 a lhůta k podání připomínek končí
12. 4. 2013. Veřejnost může k návrhu

zadaní metropolitního plánu podat písemné připomínky do 16. 4. 2013.
Nový Metropolitní plán má být srozumitelný, snadno použitelný a stabilní,
má vymezit základní kompozici města a krajiny, má definovat strategii
plošného vývoje města, bude pořízen
jako dvouúrovňový. Mezi zásady zadání Metropolitního plánu, které lze připomínkovat, patří:
• definování cílů na zlepšení dosa-

vadního stavu, včetně rozvoje a ochrany hodnot území, definice požadavků
na změnu charakteru hl.m. Prahy,
vztah k sídelní struktuře a dostupnost
veřejné infrastruktury.
• požadavky na základní koncepci, tj.
členění území podle charakteru a významu, podle způsobu využití či uspořádání, dále podle charakteristiky lokality a požadavků na koncepci rozvoje.
Petr Soukup

Nenechte si ujít

Kytarový koncert - Štěpán Rak a David Wurczel v KC
Nová Beseda
KC Nová Beseda přivítá v pátek 19. dubna 2013 Mistra Štěpána Raka a jeho hosta, mladého, talentovaného
Davida Wurczela, kteří společně vystoupí na podiu v Klánovicích, tak jsem se jich zeptala na pár otázek:
1. Mistře, pokud se nemýlím, je to Váš
vůbec první koncert v Klánovicích?
Máte pravdu, například v Austrálii
jsem hrál šestkrát, na Novém Zélandě čtyřikrát, v Americe patnáctkrát, ale
v Klánovicích to bude poprvé... O to
víc se však na tento koncert těším.
Mám zde přátele manžele Hrubejovi
a poznal jsem tady i rodiče Davida
Wurczela. Oba jejich synové, jak David tak i kouzelník Pavel, jsou mimořádně talentovaní. David je nejen
zručný kytarista a inovátor kytarové
hry, ale i neméně nápaditý skladatel.
2. Jste pokládán za jednoho
z nejlepších klasických kytaristů světa,
hrál jste ve více než 70-ti různých
zemích. Utkvěl Vám v paměti nějaký
z Vašich tisíců koncertů natolik, že
byste jej označil za ten nejvýjimečnější?

Věřte mi či nevěřte, ale každý koncert
je pro mne ten nejvýznamnější a nezáleží na tom, je-li to benefice v hospicu, kdy občas i během koncertu někdo odejde na věčnost, či velekoncert
ve slovutné Wigmore Hall za světel reflektorů a přímých televizních přenosů do dvaceti zemí. Přesto chci vzpomenout na fascinující zážitek, kdy
jsem na ostrůvku Milingimbi u Austrálie hrál skutečným kanibalům Škoda lásky a náčelník Waga-Unga
k tomu hrál na Didjeridoo, nad hlavou
nám zářil Jižní kříž a domorodé tanečnice k tomu tančily břišní tance.
Musím vzpomenout i na výjimečný
koncert v galerii Uffizi ve Florencii, kdy
spolu s Alfredem Strejčkem jsme
směli provést našeho Komenského
před originálem jeho portrétu od samotného Rembrandta. A v neposlední řadě to byl
i koncert v Teatro Principal na
čarokrásné Menorce, na němž
skvěle obstál
i David Wurczel
jako můj host.

je počin ve Vašem postavení v kytarovém světě jistě poměrně výjimečný. V čem je tedy David výjimečný?
Každý mladý člověk je výjimečný ať už
svými schopnostmi, nebo prostě svým
mládím. Skvělé však je, když navíc
na rozvoji svého talentu vědomě
a systematicky pracuje. A právě David
je pro mne toho dokladem. Například
jeho technika hry pravou rukou, již
sám nazývá ROTANDO, skvěle rozvíjí
a do jisté míry i modernizuje způsoby hry dávných španělských vihuelistů.
Moc mu fandím a věřím, že dosáhne
významných úspěchů a nadále bude
svůj talent studiem rozvíjet.

3. Pane profesore, přizval jste
ke spolupráci
mladého skladatele a kytaristu Davida
Wurczela, což

5. Co byste chtěli vzkázat Vašim příznivcům? Velmi děkujeme za přízeň
a zůstaňte nám věrni. Velice Vám děkuji za rozhovor, krásné dny a brzy nashledanou v Klánovicích.
Romana Voženílková
KC Nová Beseda

4. Davide, co pro Vás znamená hrát po
boku kytarového virtuosa Mistra Štěpána Raka?
Je to pro mě velká čest a inspirace. Štěpán Rak patří ke světové špičce a kdykoliv ho vidím hrát, inspiruje mě. Také
k tomu, abych nikdy nepřestal cvičit,
a neustále na sobě pracoval. Ještě
před rokem jsem nemohl uvěřit tomu,
že mám tu jedinečnou možnost se Štěpánem Rakem hrát. Společné koncerty jsou mým splněným snem.

Klánovický zpravodaj
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Spolky

Senioři
Začátkem března proběhla výroční
členská schůze – opět ve školní jídelně místní hotelové školy.
Zprávy o činnosti, hospodaření a revizní zpráva za r. 2012 byly schváleny
všemi hlasy bez připomínek. Schůze
byla tentokrát volební, končilo staré 5ti
leté volební období. Na základě návrhu
volební a návrhové komise byla opět
ve funkci předsedkyně Místní organizace STP potvrzena O. Paplhamová,
hospodářkou byla zvolena V. Houžvič-

ková, revizní komise E. Koucká
a A. Hrubá. Výbor má dále 7 členek,
aby byla zajištěna informovanost všech
našich členů.
V březnu jsme rovněž zakončili
pravidelné návštěvy divadelních představení v Horních Počernicích a v dubnu máme poslední návštěvu zimní sezóny, a to divadla Kolowrat.
S blížícím se jarem se zvedla účast
na pondělním cvičení na židlích, a tak
budeme alespoň ve formě, až vyrazí-

me opět na pravidelné pěší výlety. Začneme hned po Velikonocích, přesný
plán bude oznámen na vývěskách, jak
u školy, tak i v klubu.
Pravidelná pondělní beseda v Klubu se koná 8. dubna v 16.00 hod. Program: p. Miloš Král pohovoří na téma
Klánovická zeleň, park a zahrada.
A tak na závěr pouze zopakuji naše
známé heslo: Choďte mezi nás, zlepšíte si nejen náladu, ale i zdraví.
O. Paplhamová

DATUM

CO

KDE

Každé pondělí od 15-17 hod.

Pravidelné setkání s informacemi a cvičením

Klubovna U Besedy

každé druhé pondělíod 15-17 hod.

Beseda - přednáška

Klubovna U Besedy

8. 4. 2013 od 15-17 hod.
13. 5. 2013

Ing. Miloš Král, parky, zeleň a zahrady v Klánovicích
Termín pro odevzdání přihlášek a úhrada
– rekondiční pobyt v Poříčí

Klubovna U Besedy

21. 5. 2013

Výlet do Třebíče

Klubovna U Besedy

Sport

FK Klánovice – jarní část sezóny konečně začala
Ve chvíli, kdy budete číst tyto řádky,
budou mít za sebou všechna klánovická družstva již několik odehraných
soutěžních zápasů. Vzhledem k uzávěrce čísla Vás informujeme o posledních událostech předtím, než vše
začne. S velkým předstihem také připomínáme termín letního soustředění 24. 8. - 31. 8. 2013. Účast fotbalistů všech věkových kategorií je velmi žádoucí ☺.

Zimní ligy odehrála téměř
všechna mužstva
Mladší přípravka v zimní lize 2x vyhrála, 4x remizovala a 4x prohrála
a kluci tak skončili na 8. místě z 11
účastníků. Starší přípravka v turnaji
3x vyhrála a 4x prohrála a skončila na
6. místě. Ve 3. kole kluci narazili na silnou Viktorku Žižkov. Tento zápas byl
brán trochu jako derby, jelikož za ně
v minulosti hrálo několik našich hráčů
na střídavý start a také proti nám nastoupil David Beránek, který tam
v tomto období přestoupil a bude
nám hodně chybět. Velkou senzací

bylo, když jsme po pár minutách vedli 4:0 a všichni jen nevěřícně stáli s otevřenou pusou a sledovali krásnou
hru, kterou předváděli klánovičtí svěřenci. Bohužel jsme měli pouze jednoho hráče na střídání, a proto jsme
v druhé půli lehce polevili a museli
jsme začít velmi poctivě bránit. To se
nám povedlo a ještě jsme vstřelili jeden gól, na který už soupeř nedosáhl, a my jsme zaslouženě vyhráli 5:4.
Také starší žáci odehráli svoji zimní ligu na Hájích. Kluci 2x prohráli, 1x
remizovali a 4x vyhráli a s aktivním
skóre 25:17 skončili na 5. místě. Je
nutno podotknout, že kluci odehráli zápasy s mužstvy, která hrají (kromě jednoho) pražský přebor a Vyšehrad dokonce českou ligu starších žáků. Celý
tým tak musíme jednoznačně pochválit, kluci začali dodržovat taktické
pokyny a žádný ze soupeřů nás fotbalově nepřehrál. Vrchol přišel v posledním zápase, kde jsme ligový Vyšehrad mohli klidně porazit, celkově
jsme měli více tutovek než soupeř, a to
jsme hráli proti samým hráčům ročníku

1998. I mladší dorost odehrál podobný zimní turnaj na Hájích a po jedné výhře a šesti porážkách skončil
na 7. místě.

Reportáž z přípravy áčka
a béčka od Matěje Nejedlého
V rámci přípravy fotbalistů Klánovic
(A+B tým dohromady) byl i tzv. „anglický“ týden v Uhříněvsi. Celkem
jsme na kvalitním povrchu umělky
odehráli 4 zápasy v rytmu sobota –
středa – sobota – středa. Proti nám
stály více než kvalitní celky bojující
ve svých divizích o postup stejně jako
my, a tak se dá říct, že turnaj byl výbornou prověrkou naší kvality a připravenosti na jarní část sezony.
Kamenice, Dolní Počernice, Benice,
Uhříněves – co jméno to pojem. Proto 2 výhry a 2 prohry rozhodně nejsou
zklamáním, i když zejména v posledním utkání, ve které jsme prohráli
smolně 1:2 brankou z penalty, jsme
byli po většinu utkání lepším týmem.
Za těch 360 minut na hrací ploše (plus
samozřejmě moře nastavování) se
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toho odehrálo spoustu, vypíchl bych
tedy jen ty nejzajímavější a nejdůležitější momenty, ať už v pozitivním či
negativním smyslu:
PLUSY – výkony některých hráčů,
kteří neabsolvovali celou přípravu:
M. Fuchs – 2 góly, D. Kotyza – rozhodující branka v poslední minutě, M. Lorenc – výborná útočná spolupráce s autorem článku, T. Žatečka – celou dobu
předváděl zahraničním skautům svoje zrychlení ala Martin Fillo, Novis junior – parádní technické kousky a hlav14.
10.
10.
10.
14.
14.
15.
11.
15.
11.
12.
12.
12.
16.
16.
16.
13.
17.
17.
13.
13.
17.

05.04.13
05.04.13
06.04.13
06.04.13
07.04.13
07.04.13
13.04.13
14.04.13
14.04.13
14.04.13
19.04.13
20.04.13
20.04.13
21.04.13
21.04.13
21.04.13
26.04.13
26.04.13
27.04.13
27.04.13
27.04.13
28.04.13

pátek
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
sobota
neděle
neděle
neděle
pátek
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle
pátek
pátek
sobota
sobota
sobota
neděle

16:30
17:00
12:30
16:30
14:30
16:30
9:00
8:45
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
13:30
17:00
17:00
16:00
17:00
9:00
13:15
17:00
17:00

XXII. ročník

ně dva kousky za záda brankáře Benic.
MÍNUSY – opět jsme nedokázali
sehnat brankáře z povolání na všechny zápasy (velký dík patří pánům Vodičkovi a Malému), ale hlavně jsme
některé zápasy nezvládli psychicky,
viz Vencův kvalitně provedený levý
hák, po němž jeden plejer Kamenice
už asi nesbalí žádnou nezadanou
slečnu u baru na svůj obličej, ale také
neuvážené hádky v posledním zápase, kdy se v první půli víc debatovalo s rozhodčím, než hrálo.
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Závěrem bych chtěl dodat, že přípravu sám osobně považuji za víceméně povedenou a doufám, že jsme
někteří svými výkony příjemně zamotali hlavu našemu klánovickému
Fergusonovi – Ráďovi Polákovi.
Soupisky jednotlivých týmů, reportáže z odehraných zápasů, fotky, videa
a spoustu dalších informací naleznete na webu klánovického fotbalu –
www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda
tomiks@seznam.cz

ROZPIS ZÁPASŮ NA DUBEN 2013
Klánovice
Běchovice
Klánovice
Ďáblice
Bohemians Praha B
Klánovice
Klánovice B
FK Koloděje
Satalice
Klánovice
Klánovice
King
Klánovice
Praga
Bohnice
Klánovice
Klánovice
Chabry B
Šeberov B
Klánovice B
Klánovice
Union Žižkov
Braník B
Klánovice
Klánovice B
Chodov B
Dolní Počernice
Klánovice
Miškovice
Klánovice
Dolní Počernice
Klánovice
H. Měcholupy
Klánovice
Klánovice
Sparta Praha - dívky
Klánovice
Kolovraty
Loko Vltavín B
Klánovice
Klánovice B
Hrdlořezy
Klánovice
Vinoř

Běh naděje v Klánovicích
V sobotu 11. 5. 2013 se bude v Klánovicích konat už šestý ročník
BĚHU NADĚJE, který pořádá Masarykova ZŠ a Místní úřad. Dohromady
už jde o čtrnácté setkání.
Klánovice patří mezi velmi úspěšné Běhy, v loňském roce jsme za účasti
221 běžců vybrali téměř 30 000 Kč.
Chtěla bych poděkovat rodičům klánovických školáků, kteří již teď přispěli na organizaci Běhu. Za tyto peníze budou nakoupeny reklamní předměty pro BN a občerstvení pro účastníky. Pokud byste ještě chtěli přispět,
budeme velmi rádi.
Přijďte si zasportovat a podpořit výzkum rakoviny, nemoci, která zasahuje do života mnoha lidí.
Akce bude opět odstartována od klánovické školy. Zápisy začínají
od 8.30 hodin, samotné běhy od 10 hodin. Na své si přijdou běžci, cyklisté,
chodci, sportovci na kolečkových bruslích, rodiče s kočárky i lidé s pejsky.
Opět budou připraveny různé trasy. Současně proběhne doprovodný
program, jak už je na Běhu tradicí, a těšit se můžete i na oblíbený knižní
bazar pořádaný klánovickou knihovnou.
Za organizační výbor
Jolana Fuchsová
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mladší přípravka
starší přípravka
dorost
muži "B"
žáci
muži "A"
žáci
starší přípravka
muži "A"
muži "B"
starší přípravka
dorost
muži "B"
mladší přípravka
muži "A"
žáci
starší přípravka
mladší přípravka
žáci
dorost
muži "B"
muži "A"

Újezdský duatlon
tradičně v půlce dubna
Jubilejní 5. ročník duatlonu
„Seriálu tří závodů pro Zdraví“
odstartuje v neděli 21. dubna.
Místo konání: Újezd nad Lesy
a jeho areál multifunkčního
hřiště v Čentické ulici. Program
začíná v 10 hodin závodem dětí
a postupně se dostane na
všechny věkové kategorie.
Nezapomeňte však, že seriál jsou také dva další závody:
Klánovické MTBO 19. 5. –
orientační závod na kolech
a Velká cena města Úval 31. 8.
Pro přihlášení a informace
navštivte www.triprozdravi.cz.

Klánovický zpravodaj
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Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám podat informace o ORDINAČNÍCH
HODINÁCH KLÁNOVICKÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ:

MUDr. Jan Jágr
Axmanova 131, tel. 281 961 048
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:15 – 12:30
7:15 – 12:30
7:15 – 10:30 (pouze pro objednané)
13:00 – 17:00 (pouze pro objednané pracující)
7:15 – 12:30

Pracovní doba se dělí takto:
7:00 – 8:00
pouze odběry, injekce, převazy a akutní stavy (horečky, bolesti).
8:30 – 12:00 ostatní ordinace: předpisy léků, kontroly, chronické choroby
12:00 – 13:00 pouze administrativa: pojistky, lázně, důchody, různá potvrzení, objednané preventivní prohlídky
Objednat se je možné osobně nebo telefonicky, pacient bude objednán na nejbližší možný termín. Odběry krve
a biologického materiálu budou omezeny na 10 lidí denně. Jinak je možné využít služeb odběrových místností
na Praze 9. Mimo pracovní dobu je možné se objednat za poplatek 300 Kč. Návštěvní službu je nutné objednat
do 9:30 hodin.

MUDr. Marie Jágrová
Axmanova 150, tel.: 281 961 670
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:00 – 12:00
7:00 – 18:00 (13-15 pouze pro objednané 15-18 objednané prevence)
7:00 – 12:00
7:00 – 12:00 (10-12 pouze pro objednané)
7:00 – 12:00

Pracovní doba se dělí takto:
7:00 – 8:15
pouze odběry, injekce, převazy a akutní stavy (horečky, bolesti).
8:15 – 9:00
kontrola práce neschopných.
9:00 – 12:00 ostatní ordinace: předpisy léků, kontroly, chronické choroby
Objednat se je možné osobně nebo telefonicky: 281 961 670, pacient bude objednán na nejbližší možný termín.

S OHLEDEM NA VZRŮSTAJÍCÍ POČET HLÁŠENÍ POLICIE
ČR O KRÁDEŽÍCH V BLÍZKOSTI ORDINACE LÉKAŘŮ SI
VÁS DOVOLUJEME POŽÁDAT O ZVÝŠENOU POZORNOST. PŘIPOMÍNÁME VÁM,
ŽE VAŠE AUTO NENÍ TREZOR. VE SVÉM VOZE NENECHÁVEJTE NA VIDITELNÉM
MÍSTĚ, BYŤ I NA KRÁTKOU
DOBU, CENNÉ VĚCI, KABELKY, ATD.
Zorka Starčevičová, Petr Soukup
o
o
o

V KZ + najdete
Poděkování les, Z. Kazdová
Už je to tady, L. Katuščák
Golf pomáhá potřebným, M. Hrouda

MČ PRAHA KLÁNOVICE
VÁS ZVE NA TRADIČNÍ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
NA PŘÍMÁKU V KLÁNOVICÍCH

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍ MASKY ČARODĚJNIC NEBO ČARODĚJE
1900 hodin – soutěž o nejlepší dětskou a dospělou masku
2000 – ZAPÁLENÍ HRANICE

Klánovický zpravodaj
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Nemáte čas na svého psa?
Nezvládáte ho?

KLÁNOVICKÁ MINIŠKOLKA
PRO PSY A VÝCVIK PSŮ.
Více na www.labrador-chov.cz
nebo tel. 775 975 977.

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

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

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

602 260 264

strana
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Agelena - Z. Zídková
PARKETY A PLOVOUCÍ PODLAHY
prodej, pokládka, renovace, čištění koberců
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Načešická 1492
tel./fax: 281 971 284, mobil: 603 523 210
e-mail: zidkova@tiscali.cz
www.agelena-parket.com

Pronajmu 1/2 rodinného domu
v Klánovicích, 3+1, 140 m2,
vlastní vchod,
parkování nebo garáž.
Nájem 16.000,- Kč + poplatky.
Telefon: 602 200 533

DÍME VŠE KOLEM DOMU
PROVÁ
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD, PŮD
PLOTY
ODVLHČOVÁNÍ DOMŮ
ZEDNICKÉ PRÁCE

mob. 603 505 987, stavebni-firma@seznam.cz
MALÁ FIRMA S VELKOU PRAXÍ

Klánovický zpravodaj
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www.mcsikulka.webz.cz

ZÁPIS

22. 4. 2013 v 17 h

ŠKOLIČKA ŠIKULKA

MC Šestajovice, Revoluční 13

SALON JIMMY
stříhání, trimování
a celková úprava psů
po dohodě i u vás doma

KAŽDÉ 4. STŘÍHÁNÍ S 50% SLEVOU

Radka Šimáňová
tel.: 739 304 286
radka.simanova@seznam.cz

Staroklánovická 127
Praha 9 - Újezd nad Lesy
(u nádraží) 190 16

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

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

Zajišťujeme převozy a rozloučení
zesnulých v Praze a okolí
za přijatelné ceny.

604 315 231
j.dlaskova@email.cz

Hledáme pro údržbu a drobné práce
v domě spolehlivého a zručného muže.
Klánovice a blízké okolí.
Nabízíme 70 Kč/hod.
Případní zájemci,
prosím, volejte na: 724 124 506
Hledáme aktivní "babičku"
s optimistickým pohledem na život
pro občasné hlídání dvou kluků
ve věku 2 a 5 let.
Bydlíme v Klánovicích.
Volejte: 724 124 506

AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

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

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

Klánovický zpravodaj
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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
placená inzerce

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

strana
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PROGRAM duben 2013
KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice |
tel: +420 608 418 494 | www.kcnovabeseda.cz
VÝSTAVA MĚSÍCE - Výstava fotografií potrvá do konce dubna
SLAVÍME!

5.-7. 4.

KINO

4. 4. čtvrtek

JANA JEZDÍNSKÁ "Co jsem viděla..."

Přijďte s námi oslavit NÁŠ 1. ROK v KC Nová Beseda.
19:30

BÍDNÍCI

Hudební adaptace románu Victora Huga. UK/2012/drama, muzikál/157 min/přístupný od 12 let/české titulky

DIVADLO

5. 4. pátek

20:00

KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK

Hudebně-zábavný dýchánek aneb rok s děvčaty Nadosah.

KINO

6. 4. sobota

16:00

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

Animovaná pohádková komedie se odehrává v dobách vlády Rudolfa II. ČR/2012/rodinný, komedie/90 min

KONCERT 6. 4. sobota

20:00

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

DIVADLO pro děti 7. 4. neděle, 16:00 a 8. 4. pondělí, 9:00 a 10:30

POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ

Na obyčejném vlakovém nádraží se dějí naprosto záhadné věci. Začalo zde totiž strašit.

KONCERT 8. 4. pondělí

19:30
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi.

BLUES JAM SESSION

KINO

BABOVŘESKY

11. 4. čtvrtek

19:30

Úsměvná komedie ze života současné jihočeské vesnice. ČR/2013/komedie/133 min/přístupný od 12 let

TVOŘIVÉ DÍLNY 14. 4. neděle 14:00-17:00

PLETENÍ Z PAPÍRU

Pletení košíčků z papírových ruliček, které následně obarvíme mořidlem a nalakujeme. Lektorka: A. Janotová

KINO

14. 4. neděle

16:00

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK

Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je být jiný. Šp/2011/animovaný, komedie/90 min/český dabing

KINO

15. 4. pondělí

19:30

TERAPIE LÁSKOU

Pat prošel krizí, během níž přišel o všechno. USA/2012/komedie, drama/122 min/přístupný od 15 let/české titulky

KINO

18. 4. čtvrtek

19:30

ARGO

Dramatický thriller popisuje tajnou operaci na záchranu šesti Američanů. USA/2012/dramar/120 min /české titulky

KONCERT 19. 4. pátek

19.30

AKCE

16:00

20. 4. sobota

Štěpán Rak & David Wurczel – KYTAROVÝ KONCERT
JARNÍ DÁMSKÁ BURZA OBLEČENÍ

Jistě se ve Vašem šatníku najdou kousky, které u Vás již nenajdou uplatnění a někomu udělají radost.

TVOŘIVÉ DÍLNY 21. 4. neděle, 14:00-17:00

KRASOHLEDÍ DÍLNA

Přijďte si zatvořit a odpočinout, popovídat si, inspirovat se; zjistit, jak krasohled funguje. Lektorka: J. Kelíšková

KINO

21. 4. neděle

16:00

CROODSOVI

Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodinky. USA/2013/rodinný, dobrodružný/90 min

KINO

25. 4. čtvrtek

19:30

LINCOLN

Období posledních čtyř měsíců života Abrahama Lincolna. USA/2012/ drama/150 min/přístupný od 12/české titulky

TVOŘIVÉ DÍLNY 28. 4. neděle, 14:00-16:30

INTUITIVNÍ MALBA (suchý pastel)

Další setkání nad INTUITIVNÍ MALBOU inspirovanou výkladem terapeutických karet. Lektorka: R. Kudrnová

KURZY nejen pro kluky
KURZY nejen pro kluky

KAŽDÉ PONDĚLÍ do konce června
KAŽDÝ ČTVRTEK do konce června

MODERNÍ YOYOVÁNÍ
FOOTSACK (hakisak)

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 podporu koncertů a divadelních představení pro děti i dospělé.
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