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L i s to pa d 2019

V roce 1989 zvítězil svobodymilovný duch
našich národů nad násilím a totalitou.
Věřím, že nyní zvítězí v každém
z nás rozum, slušnost a tolerance nad
řevnivostí, sobectvím a nesnášenlivostí.

To jsou slova prezidenta Václava Havla,
když se 17. listopadu 1990 ohlížel za uplynulým rokem.
My se díváme na 30 let života naší země.
A je to jen na nás.

Z Městské části

l odsouhlasila na základě
doporučení investora změnu
povrchu komunikace v ulici
Lovčická (úsek ulice Slavětínská
x ulice Voňkova) na zámkovou
dlažbu.

ilí spoluobčané,
listopad je období, kdy si uděláme
čas, abychom vzpomněli na své
blízké, kteří již nejsou mezi námi.
Zamýšlíme se nad nesmyslností
rozepří v rodině, v obci i ve světě.
Dny jsou ale stále naplněny prací
a událostmi, a proto mi dovolte
informovat vás o posledním dění
v naší městské části.
Pokračujeme ve snaze
spolupracovat se sousední MČ
Praha 21 – Újezd nad Lesy nad
návrhem zón placeného stání
v okolí nádraží Praha-Klánovice.
Společný postup by se měl
pozitivně projevit na regulaci
dopravy v exponovaném území
jak v Klánovicích, tak v Újezdě
nad Lesy a podpořit i lepší
obslužnost hromadnou dopravou.
Spolu s představiteli Újezdu
nad Lesy jsme byli pozváni
na magistrát na jednání komise
pro parkování. Představa vedení
sousední MČ ale je, že nejprve
je třeba na újezdské straně
vybudovat parkovací dům, vyřešit
parkování v ulici Staroklánovické
a až následně zavést zóny
u nás, v Klánovicích. Komise
dala Újezdu šanci připravit
vlstní záměr, a proto rozhodnutí
o zavedení parkovacích zón
v Klánovicích na říjnovém
jednání nepadlo.
(pokrač. sloupku na str.3)
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l schválila zadávací dokumentaci
k veřejné zakázce malého
rozsahu „Revitalizace a obnova
uličních stromořadí v MČ
Praha-Klánovice, I. etapa –
ulice K Rukavičkárně, Podlibská,
Dobřenická“.
l schválila konkrétní návrh
dispozičního řešení podkrovního
bytu nad Besedou na adrese
Slavětínská 120, Praha-Klánovice,

Při vjezdu do Klánovic směrem od Újezda nad

který projektant rozpracuje ve
stupni projektové dokumentace
pro dodavatele.

Lesy je nutné respektovat odbočování autobusu.
Lze tuto křižovatku vyřešit lépe?

l schválila zhotovitele
pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Oprava klánovických
komunikací 2019“ společnost
GEOSAN GROUP a. s. se sídlem
U Nemocnice 430, 280 02
Kolín 3, IČ: 28169522 za cenu
2.986.860,80 Kč včetně DPH.
Problematická křižovatka

l souhlasila s vypsáním
veřejné zakázky malého rozsahu
na výrobu, tisk a dopravu
Klánovického zpravodaje.
Stanislav Herman,
tajemník úřadu MČ

V

Je prokázáno, že
ážení spoluobčané,
zajištění plynulosti
všichni velmi negativně
Úřad nechal
provozu při výrazném
vnímáme rychlost
zpracovat
snížení průjezdní
vozidel projíždějících
studii, která
rychlosti zajistí
Klánovicemi
křižovatka řešená
a nerespektujících
vybudování
jako kruhový objezd.
povolenou maximální
kruhového
Úřad městské části
rychlost. Na začátku
objezdu
v Klánovicích nechal
Klánovic při sjezdu
zpracovat studii, která
z železničního nadjezdu
prověří.
vybudování kruhového
jsou dopravní značky,
objezdu při vjezdu
které jednak informují
do Klánovic od Újezda nad Lesy
o aktuální rychlosti a jednak
prověří. Podrobnější informace
přikazují nejvyšší rychlost do
o tomto řešení pro Vás připravíme
30 km/h. Všichni víme, že rychlost
co nejdříve a rádi zohledníme Vaše
30 km/h tam prakticky nikdo
zkušenosti.
nedodržuje a přitom existuje už léta
MUDr. Jiří Bek, místostarosta
vyzkoušené a ověřené řešení.

Zastupitelstvo městské části:
l schválilo odsvěření
nemovitého majetku vodovodních a kanalizačních
řadů v katastrálním
území Praha-Klánovice
v celkové pořizovací hodnotě
276.153.109,10 Kč.
Protokolem o předání, převzetí
a následném předání do nájmu
a správy dlouhodobého hmotného
majetku, získaného investiční
výstavbou, bude městské části
Praha-Klánovice odejmuto právo

hospodařit se svěřeným majetkem
ve vlastnictví hl. města Prahy.
l souhlasilo s převodem
nemovitého majetku do svěřené
správy městské části PrahaKlánovice. Předmětem převzetí
do svěřené správy je nemovitost
„Zastřešení cyklostojanů
a cykloboxy Klánovice
na pozemku parc. č. 1302/1
v pořizovací hodnotě
1.586.214,26 Kč.
Stanislav Herman,
tajemník úřadu MČ

Městská část informuje
Odborný prořez lipových stromořadí
ÚMČ informuje, že v listopadu arboristé prořežou koruny lip ve
stromořadí v ulici K Rukavičkárně, Dobřenická a Podlibská.
Více informací najdete na webu městské části.

Pozvánka na zastupitelstvo
Srdečně Vás zveme na

zasedání zastupitelstva MČ Praha-Klánovice,
které se koná ve středu 6. listopadu 2019 od 18:30
v sále hotelové školy, Slavětínská 82.
Program jednání bude oznámen na webových stránkách MČ.

Hledáme kolegu, kolegyni
F o t o : c va k a l

M

Chceme kruhový objezd?

Rada městské části:

F o t o : s t u d i o M arC u s

Slovo starostky

Z Městské části

Městská část Praha-Klánovice hledá nového kolegu/kolegyni do

Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí.
Nástup ihned nebo dle dohody. Více informací na tel: 736 608 787

Slovo starostky
(pokrač. sloupku ze str.2)
Klánovice ale nemohou dalších
několik let čekat na realizaci
újezdských plánů, vyžadujících
změny územního plánu a zásahy
do Klánovického lesa, protože
situace u nás je již naprosto
neúnosná. Pokračujeme proto
v intenzivním jednání a jsme
přesvědčeni, že připravený
klánovický projekt nebude
brzděn dalšími nejasnostmi.
Trápí nás nepořádek
u nádražní budovy, přestože se
městská část od srpna aktivně
podílí na úklidu i těch částí,
které patří  Správě dopravní
železniční cesty (SŽDC). SŽDC
opakovaně vyzýváme, aby
zintenzivněla dohled nad zdejším
pořádkem. MČ již minulý měsíc
objednala úklid přilehlé lesní
plochy a práce budou provedeny
v listopadu.
Přetrvávajícím problémem
je plíseň v šatnách školy
v Smržovské 1. Přes mnohaletou
snahu o odstranění této
nebezpečné závady, hovoří
aktuální znalecký posudek
jasně: v prostorách se vyskytuje
zdraví škodlivá plíseň.
Příslušná hygienická stanice
nám doporučila prostory
uzavřít a situaci dočasně řešit
odkládáním svršků na háčky
na chodbách.
Na závěr si vás dovolím, vážení
občané, pozvat na další jednání
zastupitelstva, které se tentokrát
uskuteční v prostorách místní
hotelové školy ve středu
6. listopadu od 18:30 hodin.
Krásný podzim vám přeji,
vaše starostka Zorka
Starčevičová
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Z Městské části

Z Městské části

Zeptali jsme se radních

Po několikatýdenním opětném
přerušení se zase rozeběhly práce
na dokončení stavby č. 0196, TV
Klánovice, etapa 0003, Komunikace
III., 1.část, která je od A až po Z
v režii hlavního města.
Důvodem snad posledního
zastavení prací byla stará dešťová
kanalizace a odhalování a uznání
příčin propadající se vozovky.
V mezidobí se v ulici Sendražická
alespoň podařilo oproti projektu
přemístit k plotu lampy, stojící
uprostřed chodníku. Lovčická
i Sendražická ulice by měly být
do čtrnácti dnů zprovozněny.
Do konce roku, při příznivém
počasí, budou položeny i povrchy.
Definitivní oprava Blešnovské ulice
proběhne na jaře.
Především kvůli občanům,
kterých se nekonečná doba oprav
každodenně dotýká, nás celá tato
záležitost velmi mrzí.

Jakým způsobem a proč
MČ upravila platbu za
nájem tělocvičen?

K navýšení dochází po více než
deseti letech, přičemž ceny energií
se od té doby zvedly několikrát.
Samotná oprava střechy v minulých
letech stála více než 4,5 mil. Kč,
z toho letos přes 200 tisíc Kč.
Reálný stav je takový, že příjem
z haly byl loni dokonce nižší než
mzdové náklady na správce.
Rada se rozhodla, že pro školní
výuku tělocviku v tělocvičně
Beseda, která většinou probíhá
v dopoledních hodinách, dá nižší
cenu nejen školám, pro které jsme
4
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zřizovateli, ale všem školám na
našem území. Hotelová škola
několikrát ročně poskytuje své
prostory v jídelně pro potřeby
MČ zdarma. Dobrou zprávou
je, že ve srovnání s okolními
tělocvičnami máme i po navýšení
stále nižší ceny.

Připravuje se projekt
na zástavbu Přímského
náměstí?

Současné vedení MČ se již na
počátku svého působení rozhodlo,
že větší stavební projekty, například
bytové domy, developerské
projekty, zastavování většího
území apod. budou – a již jsou –
projednávány veřejně na jednání
zastupitelstva a nikoli za zavřenými
dveřmi pouze radou.
Na zářijovém jednání zastupitelstva
byly představeny dva zcela odlišné
stavební záměry na soukromých
pozemcích po obou stranách
Přímského náměstí.
Zastupitelstvo si uvědomuje, že
ačkoli disponuje jen částí pozemků,
je nutné pracovat s územím
jako s celkem a je třeba připravit
koncepci celkového využití. Proto
se rada obrátila na urbanistu,
který ji ve spolupráci s komisí
pro výstavbu připraví. Pozemky
jsou podle platného územního
plánu vedeny jako obecně obytné,
všeobecně obytné území a dále jako
veřejná vybavenost a městská zeleň.

Jak pokračuje projekt
hřiště s volnočasovými
aktivitami?

Účelová dotace na víceúčelové
hřiště, kterou získalo minulé

vedení MČ od magistrátu ve výši
5 mil. Kč a proinvestovalo z ní
necelých 700 tisíc Kč na přípravné
práce, musí být v letošním
roce proinvestována. Původní
projekt volnočasového areálu
ve Vodojemské ul. (tzv. Kavris)
předpokládal rozdělení na dvě
etapy s tím, že realizace 1. etapy
byla odhadována na více než
5 mil. Kč.

Postup prací při vytváření hřiště.

průzkumu vyplynulo, že pro děti
není rozhodující, jestli budou jimi
poptávané prvky realizované na
„Kavrisu“ nebo jinde, ale aby byly
v dohledné době hotové a projekt
nevyšuměl do ztracena. Z jejich
pohledu bylo těžko pochopitelné,
proč nečerpat získanou dotaci,
i kdyby za ní bylo možné realizovat

V druhé polovině ledna 2019 nám
projektant zaslal kopii žádosti
o vydání společného územního
a stavebního povolení na hřiště
a ukázalo se, že je problém
s koeficientem zeleně a se stromy.
Projekt byl rozdělen na dvě
etapy s tím, že realizace první
byla odhadována na více než
5 mil. Kč. Proto se rada obrátila
na projektanta, aby pomohl vybrat
herní prvky, které za zbývající
finance je možné realizovat
a upravil ho dle požadavků
správního řízení. Z jednání
vyplynulo mnoho otázek a málo
odpovědí. Obrátili jsme se proto
na specializovanou agenturu se
zadáním průzkumu, po jakých
sportovních prvcích je z řad
občanů a dětí největší poptávka.

a se dvěma pingpongovými stoly,
zázemím a oplocením.
Velkou výhodu spatřujeme i v tom,
že se hřiště nachází ve sportovním
areálu, který má svého správce.
Práce postupují dle harmonogramu
a předpokládáme, že náklady budou
do 4 mil. Kč.

Kontejnery v listopadu
SVOZ KONTEJNERŮ NA
OBJEMNÝ ODPAD (VOK)

Sobota 30. 11. 2019
l Lovčická x Malšovická

V rámci mobilního svozu jsou
ZDARMA odebírány odpady:

l Želkovická x V Cestkách

Sobota 23. 11. 2019
od 9:00 do 13:00
l Přímské náměstí
l Všestarská ulice (křižovatka
s ulicí Krovova za restaurací
SAMOS u transformátoru)
SVOZ KONTEJNERŮ NA
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
ODPAD (BIO VOK)
Sobota 23. 11. 2019
l Lovčická x Malšovická
9:00 do 12:00

Mezitím se o záměru dozvěděli
i sousedé plánovaného hřiště.
Nejen oni, případní účastníci
stavebního řízení, ale i další
občané, se vyjadřovali k tomuto
projektu záporně. Považujeme za
velkou chybu, že jim nebyl projekt
představen již ve fázi záměru.
Následně i po konzultaci se
stavebním úřadem bylo jasné,
že v tomto roce není možné ve
Vodojemské ul. hřiště realizovat.
V červnu děti ZŠ iniciovaly
petici za realizaci hřiště. Ze
schůzky dětí s organizátorem

jen část navrženého projektu.
Jako jediné místo, kde je možné
letos hřiště vybudovat je areál
fotbalového hřiště.
V srpnu jsme získali stavební
povolením a práce mohly začít.
Buduje se veřejné volejbalovo-nohejbalové a badmintonové
hřiště, spolu se street basketbalem

Za inspiraci k dotazům redakce děkuje panu místostarostovi Bekovi, paní zastupitelce Gotthardt, panu
zastupiteli Slavomíru Jarošovi a panu zastupiteli Polákovi, kteří se tématům věnovali v Hydeparku
v přechozím KZ 10/2019. Za zprostředkování odpovědí rady MČ děkujeme paní starostce Starčevičové.

Sobota 30. 11. 2019
l Lochenická x Medinská
l V Jehličině x Šlechtitelská
9:00 do 12:00

F o t o : Cva k a l

Jak pokračuje projekt
opravy klánovických
komunikací?

13:00 do 16:00
MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO
ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH
OLEJŮ

NEBEZPEČNÉ:
Kapalné nebezpečné odpady musí
být předány v pevně uzavřených
nádobách!
l rozpouštědla, l kyseliny,

úterý 5. 11. 2019
l Votavova ulice
17:40 – 18:00
(u nákupního střediska)
l Krovova ulice

(u restaurace Samos)
18:10 – 18:30
l Šlechtitelská ulice

(křižovatka s ulicí Libčanská)
18:40 – 19:00 hod.		

l zásady, l fotochemikálie l léčiva
l zářivky a jiný odpad s obsahem

rtuti (teploměry) l olej a tuk
l barvy l tiskařské barvy
l lepidla l pryskyřice l detergenty
obsahující nebezpečné látky
(čisticí prostředky) l baterie
a akumulátory
OSTATNÍ:
l potravinářský olej z domácností
(v uzavřených PET lahvích)

V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto
vozidla na telefonním čísle 601 389 243 nebo 731 451 582. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně,
je tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části a zastávce svozu se nacházíte. Zdroj: ÚMČ Praha-Klánovice
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Hydepark zastupitelů
Sloupek do Hydeparku mohou zaslat všichni zastupitelé v daném volebním
období. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení zastupitele.

S dobou předlistopadovou mě pojí
vzpomínka na jeden volební den,
kdy se blížilo uzavření volebních
místností. V našem volebním
okrsku neměly odvoleno
pouze 2 osoby. Jednou z nich
byla umírající babička mé
kamarádky, druhou pak moje
maminka. Maminka ne proto,
že by byla takový rebel proti
tehdejšímu režimu, ale proto,
že měla oprávněný pocit,
že její hlas nic nezmění.
Při posledních komunálních
volbách zřejmě zažívalo
v Klánovicích podobný pocit
cca 40 procent voličů,
kteří k volbám nepřišli.
Demokratické zřízení naší
země však zaručuje občanovi
kromě hlasovacího práva
mnohé možnosti kontroly práce
zastupitelů. Jsou jimi např.
aktivní účast občanů na zasedání
zastupitelstva, možnost nahlížet
do usnesení rady MČ nebo právo
žádat MČ o informace, které
se vztahují k její působnosti.
Využíváte dostatečně vašeho
práva na tuto kontrolu?
Jak moc by vám vadilo, kdybyste
měli o toto právo přijít?

Slavomír Jaroš,
ODS

Velmi rád jsem jako člen
kontrolního výboru zaregistroval
usnesení RMČ č. 24/213/2019.
Ve formě vyjádření se RMČ
pokusila o právní rozbor
usnesení kontrolního výboru,
které mělo konstatovat nesplnění
6
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povinností, které byly těmito
usneseními uložené (byť se
jednalo o bagatelní pochybení,
kontrolní výbor na tyto
nedostatky upozornil jen
z povinnosti vyplývající z jeho
práce). Jsem potěšen tímto
pokusem o poctivý přístup
k práci členů RMČ, od které
je potřeba očekávat fundovaná
rozhodnutí ve věcech spravování
naší městské části.
Tímto usnesením
RMČ se samozřejmě bude
kontrolní výbor zabývat
v rámci své standardní práce.
Závěrem snad jen upozornění,
že za mou osobu budu
k rozhodnutím RMČ od nynějška
přistupovat jako k rozhodnutím,
které činí osoby právně
kvalifikované a tudíž za ně
plně odpovědné. Zde už žádné
výmluvy nepomohou.

Alena
Kolovrátková,
ODS

Školní rok je již v plném
proudu a s ním souvisí i mnoho
mimoškolních aktivit pro
rodiče a děti. Základní škola
letos v říjnu uskutečnila
Podzimní setkání rodičů,
učitelů a dětí. Mateřská škola
jako každý rok připravila
kulinářskou akci „Hrnečku vař!“.
Obě školy chystají do konce
tohoto roku i další akce pro
rodiče, děti a své příznivce.
Mnohdy si neuvědomujeme,
kolik práce spojené s přípravami
za těmito akcemi stojí.
Přípravy a účast na samotné
akci jsou často na úkor volného

času učitelů a všech ostatních lidí,
kteří se na realizaci akce podílejí.
Nemusí vše vždy vyjít na sto
procent, ale měli bychom si vážit
toho, že jsou mezi námi lidé,
kterým místní komunitní
život není lhostejný
a dělají něco pro své okolí.
A všem těmto lidem by mělo
patřit naše upřímné díky,
ať už se jedná o školní, kulturní,
sportovní nebo jiné akce.

Toto je Hyde Park dámy a pánové, ne procházka růžovou zahradou.

Karel Loucký,
ODS

Radomír Kůla,
Čas na změnu

Pravděpodobně „sled chrochtavých
zvuků“ sloužil k domluvě
člověku heidelbergskému,
Homo heidelbergensis.
Díky rozšířenému prostoru
hrtanu mohl již lépe než jeho
předchůdci vytvářet nedokonale
artikulované hlásky. Řeč ještě
neovládal, určitě nebyl příliš
útlocitný, ale domluvil se,
domlouvat se musel, aby přežil.
V jeho tábořištích se totiž
nacházejí kosti velkých zvířat,
šelem, třeba tygra šavlozubého.
Jedinec by žádná taková
zvířata sám neulovil, ani velkým
dravcům se neubránil.
Homo klanovicensis, člověk
klánovický, řeč ovládá,
již 30 let se těší svobodě slova,
může říkat co chce.
Jak touto svobodou nakládá?
Klánovická opozice veškeré
své chabé tvůrčí síly promarní
chrlením různých polopravd
a matením veřejnosti.
Je homo klanovicensis schopen
dosáhnout úrovně předchůdců
neandertálců a domluvit se?
O b c i b y t o p r o s p ě l o.

F o t o : P i x o u r c e / P i x a b ay

Veronika Gotthardt,
nezávislá kandidátka
za ODS

Téměř v závěru jednání ZMČ dne
28. 3. 2019 se rozhořela diskuse,
místy dost emotivní, o zásazích
do Klánovického zpravodaje,
které byly v rozporu s jeho
schváleným statutem.
Ve zveřejněném zápisu z jednání
čteme důvod: „Starostka
konstatovala velkou gramatickou
chybovost v březnovém čísle
Klánovického zpravodaje,
proto požádala zaměstnance
úřadu, aby provedli závěrečnou
kontrolu gramatických chyb.“
Nedlouho poté rozhodla
rada o změně na postu
šéfredaktora KZ. A jak je tomu
půl roku poté? V zářijovém čísle
KZ jsem napočítal více než 70
jazykových a tiskových chyb.
V říjnovém čísle jsem si seznam
nedělal, je to ale podobné. Snad
tentokrát nebyli k dispozici
zaměstnanci úřadu, aby chyby
opravili? Teď však dost ironie.
Všichni děláme chyby, jsme jen
lidé. Co zůstává, je pachuť dvojího
metru, případně zástupných
argumentů. Ale též naděje,
že dalším číslům KZ už bude
věnována větší pozornost.

Ferdinand Polák,
ODS

Jsou pro Klánovice přínosem
peníze získané i podvodem či
lží? V roce 30. výročí sametové
revoluce podle mě důležitá
otázka. Za komunismu mnoho
lidí morálku a pravdu pro vlastní
prospěch obětovalo.
Někteří kvůli penězům,
někteří kvůli možnosti svých dětí
studovat, někteří kvůli kariéře.
Pro okolí i vlastní svědomí bylo
snesitelnější lež a osobní selhání
omluvit něčím vzletným
– Anička bude moci studovat,
Pepa operovat, Jana zpívat.
Základním úkolem starosty je
rozvoj obce. K tomu potřebuje
peníze. Bez nich se těžko staví
školy, hřiště nebo nové silnice.
Je ale pro zisk dotací opravdu
správné udělat cokoliv?
Nezahrávají si Klánovice
s ohněm, když kvůli „vzletnému
cíli“ získání peněz bez váhání
klamou a lžou? Nezahráváme si
my všichni s ohněm, když toto tiše
tolerujeme a přehlížíme?
Nebo je nám to už jedno?
Blíží se 17. listopad –
nezapomínejme, co jsme před
30 lety na náměstích skandovali.

Petr Šafránek,
nestraník
za ODS

Rekonstrukce komunikací
realizovaná přímo MHMP opět
stojí! Lovčická je uzavřena
a nedodělaná, úseky Sendražické
a Blešnovské, kde měla proběhnout
oprava loňské nekvalitní práce,
jsou rozkopané. Firma v polovině
září odvezla všechny stroje
a zmizela z Klánovic.
To je tedy výsledek oné v KZ
tolik opěvované spolupráce
MHMP a ÚMČ?
Připomínám, že jsem v 90. letech
měl v Klánovicích na starosti
výstavbu vodovodu, splaškové
kanalizace a ČOV.
Mám tedy dostatek zkušeností
s investiční výstavbou, abych
poznal kvalitu prací. My jsme
rozhodně takové chyby projektanta
a tak nekvalitní práci zhotovitele
netolerovali. A tak šílené
prostoje jsme na stavbě také
nikdy neměli! Svádět vše na asfalt
a bývalého starostu, je ubohé. Ano,
když nedokážete ohlídat kvalitní
zhutnění, tak po půl roce musíte
řezat asfalt. Řešení ovšem není
v zámkové dlažbě,
ale v kvalitním hutnění!
l i s t o pa d 2 0 1 9
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Jak to vše vzniklo?
V roce 2005 na jedné z našich
pravidelných hasičských schůzek
tehdejší velitel Standa Huser
navrhl, že by klánovičtí hasiči
měli uspořádat nějakou akci pro
klánovické občany a děti. Na to
navázal tehdejší starosta SDH
Venda Musil a zavzpomínal,
jak se klánovičtí hasiči účastnili
v osmdesátých letech závěru
školního roku místní základní školy.
Jak vše tehdy probíhalo
Sám si tuto akci pamatuji jako
školou povinný kluk dodnes.
Dopoledne byl sportovní den, kluci
měli turnaj ve fotbale, děvčata ve
vybíjené a o další program se již
postarali naši klánovičtí hasiči.
Děti si mohly prohlédnout
techniku v té době Zil a Tatru,
stříkalo se na plechovky, pak hasiči
rozdělali oheň a opékali se buřty,
8
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na konec byla pěna. Měli jsme rychle
jasno, navážeme na tuto tradici, jen
termín jsme se rozhodli přesunout
z konce školního roku na jeho
začátek. Od roku 2005 nám dělá
radost narůstající počet návštěvníků
této akce. Letos soutěžilo 191 dětí.

„Velkou oblibu má
ukázka hašení koňkou
z Dobročovic,
kterou doprovází
členové Historického
hasičstva Dobročovice
v historických
uniformách.
Jak to probíhalo letos
I letos proběhla tato akce za podpory
městské části Praha Klánovice.
Děti soutěžily v šesti disciplínách
- stříkání na domeček, hod hadicí
na kuželky, spojování hadicových

D u b l etn í H an s Bra x me i er / P i x a b a y ,

etos proběhl již 15 ročník, proto
bych rád zavzpomínal, jak tato akce
vznikla.

K y t i c e : Br u n o G l at s c h / P i x a b a y ,

L

Děkujeme za podporu a účast
Tato patnáctiletá tradice by
nevznikla bez práce a podpory
hasičů, kamarádů a příznivců SDH
Klánovice.
Proto bych rád za organizátory
všem, kteří se na této akci podíleli,
poděkoval. Také děkuji všem,
kteří jste se s námi přišli pobavit
a vytvořili tu krásnou atmosféru,
která po celou dobu působila snad
na všechny zúčastněné, ať to byli
soutěžící děti, jejich rodiče, příznivci
hasičů nebo pořadatelé.
Přijměte pozvání na příští rok na
září 2020, kdy budou zároveň oslavy
90. výročí založení SDH Klánovice.
Za SDH Klánovice starosta SDH
Martin Žebro

F o t o : Bet l é m : A n d rea s B ö hm / P i x a b a y ,

Hasíme školu.

koncovek, házení tenisákem na
Soptíka, stříkání na plamínky,
házení kroužků na proudnice.
Po absolvování všech disciplín byl
každý malý hasič odměněn medailí
a ze všech soutěžících jsme ještě
nakonec vylosovali 25 dětí, které
dostaly hasičské ceny. V průběhu
probíhaly každou půl hodinu ukázky
- požární útok kroužku malých
hasičů Klánovice, hašení z naší
požární plošiny Máni, představení
Pragy AN Hasičů Český Brod.
Velkou oblibu má každý rok ukázka
hašení koňkou z Dobročovic, kterou
doprovází členové Historického
hasičstva Dobročovice v historických
uniformách. Po celou dobu si děti
mohly prohlédnout techniku naší
Městské policie, jejíž členové trpělivě
a statečně čelili dětské přesile.
Požární Tatru 815 nám přijeli
předvést hasiči z Újezda nad Lesy.
Nemalou pomocí přispěli klánovičtí
rybáři a rodiče našich malých
hasičů.

F o t o : mart i n že b r o

Milý čtenáři, dovolte mi, abych připomněl letošní
Den dětí s hasiči, který 14. září 2019 pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Klánovice.

D u b červen ý W i k i me d i aImage s / P i x a b a y

Ohlédnutí za Dnem
s klánovickými hasiči 2019

Výkup žaludů
Lesní správa Mělník, revír Újezd nad Lesy bude po 20. říjnu 2019 provádět
výkup žaludů dubu letního. Ne červeného. Plody musí být zralé nečervavé,
bez listí a ostatních nečistot. Výkupní cena je stanovena na 25 Kč/kg.
Kontakt: Sedláček Josef, revírník Lesy ČR s.p.
mobil: 724 524 403

Jak poznáme dub letní od dubu červeného?
A jak se liší jejich žaludy?

Dub letní Quercus robur má
listy s velmi krátkým řapíkem,
který někdy zcela chybí. Zářezy
na listech jsou zaoblené. Oválné
žaludy visí na dlouhé stopce.
Jste-li na pochybách,
doporučujeme http://www.
nasestromy.cz/dub-letni/

Dub červený Quercus rubra
má listy ostřeji vykrojené, na
okrajích s ostrými špičkami.
Žaludy jsou přisedlé na větvičve,
kulaté, skoro stejně široké
jak dlouhé. Viz například:
https://botany.cz/cs/
quercus-rubra/
Zita Kazdová, Klánovický zpravodaj

Jubilanti
Srdečně blahopřejeme
našim klánovickým
spoluobčanům, kteří si
v listopadu 2019
připomínají svá životní jubilea,
MČ Praha – Klánovice
Pavel Kika
Jan Šubr
Jana Starčevičová
Josef Tikovský
Rudolf Tříska
Miroslav Beran
Zdeněk Kutzendörfer
Božena Matoušková
Marie Králíková
Eva Urbanová
Eva Květoňová

Pochlubte se svým betlémem!
Adventní výstava v Klánovicích již počtvrté
Klánovice spolu, o.p.s. připravuje opět v adventním čase již
tradiční výstavu betlémů. Tato akce se v minulých letech setkala
s velkým zájmem publika, proto bychom ji letos rádi zopakovali.

O tom, na co všechno se v rámci výstavy můžete těšit, vás samozřejmě
budeme ještě informovat v následujícím čísle Zpravodaje.
Nyní, stejně jako i při minulých ročnících vyzýváme čtenáře Zpravodaje
z Klánovic, ale i z bližších či vzdálenějších obcí k tomu, aby nabídli své
betlémy k vystavení.
Máte-li vy sami nebo někdo z vašich blízkých či kamarádů doma zajímavý,
netradiční nebo prostě „jen“ krásný betlém, ozvěte se nám, prosím na email
s.ctrnacta@seznam.cz .
Můžete se na druhou adventní neděli (8.12.) o zážitek z něj podělit
s návštěvníky výstavy. Budeme moc rádi. Způsob přepravy s vámi
domluvíme individuálně, v případě potřeby můžeme betlém vyzvednout
i u vás doma (v dojezdové vzdálenosti do 20 km).
Předem děkujeme za všechny nabídky a těšíme se na výstavě na viděnou.
Za organizační výbor Štěpánka Čtrnáctá (Klánovice Spolu, o. p. s)

Máte zajímavý betlém? Dejte nám vědět.

l i s t o pa d 2 0 1 9
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30 let svobody 1989 – 2019

Zásahy hasičů
Zásahy
klánovických hasičů
na konci září

Cvičení únik plynu
v Satalicích
Dne 27. 9. ve 13:16 byla
jednotka povolána Kopisem na
únik plynu s následným požárem
a to do ulice Budovatelů
v pražských Satalicích. Jednotka
vyjela s CAS 32 Tatra 148. Na
místě měla za úkol dodávat
vodu k ochlazování okolí místa
požáru. Naštěstí se jednalo
o prověřovací cvičení HZS ve
spolupráci s firmou Flaga.
Zlomený strom
na Přímském náměstí
Dne 30. 9. v 16:22 byla
jednotka vyslána na Přímské
náměstí, kde došlo vlivem větru
ke zlomení stromu u zastávky
MHD. Jednotka nebezpečný
strom odstranila a v 16:42 se
vrátila na základnu
Pavel Jaroš, velitel jednotky

10
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y, kdo jsme po tomto světě
putovali již před oním přelomovým
rokem, jsme si s sebou nesli některé
předsudky a zlozvyky, od nichž
jsme nebyli schopni se okamžitě
oprostit,“ říká na úvod rozhovoru
Tomáš Ruda, dlouholetý redaktor
Klánovického zpravodaje.

Výlov začíná.

Z výlovu na Placinách
V soboty 12. října se konal výlov rybníka Placiny.
Jak se akce vydařila?

Z

eptali jsme se Evy Kubelkové z Klánovic:
„Výlovu rybníka tady na Placinách jsem se
zúčastnila poprvé. Podle informací to ale
vypadá, že bohužel naposledy. Byla to prima
akce se skvělým občerstvením, sešlo se plno
sousedů a dokonce byla i čerstvá ryba. Na pivo
se sice stála dlouhá fronta, ale zrovna na to si
jeden rád počká :-). Bylo by fajn do budoucna
podobné aktivity spíše podporovat, než o ně
přicházet.“
Zda se budou výlovy konat i nadále, záleží
na Městském svazu rybářů Praha, která po
vypovězení nájmu Místní skupině Klánovice,
chovný rybník na Placinách převzala.
Petrův zdar! Redakce

„I když změny
v našem státě v roce
1989 proběhly
docela rychle, změny
v našem myšlení,
chování, pohledu na

Co si vybavíš, když se podíváš
na dobu před rokem 1989?

svět byly pomalejší.“

„V diskusi s vlastními dětmi,
které „minulý režim“ nezažily,
vidím, že pro ně jsou některé naše
vzpomínky neuvěřitelné, často
komické, i když pro nás to tehdy

až zas taková legrace nebyla.
Ale asi je to tak dobře… Dnes
je jen těžko představitelné, že by
člověk nemohl v podstatě ihned
vycestovat prakticky do kteréhokoliv

evropského státu, nebo že by
někdo v době dostupných kopírek
a internetu opisoval na psacím stroji
třeba Švandrlíkovy Černé barony,“
vzpomíná Tomáš.
Jak se tedy 30 let svobody promítlo
do Tvého života?
„Jak jsem již dříve v Klánovickém
zpravodaji psal, změny, k nimž
u nás došlo před třiceti lety, vnímám
jednoznačně pozitivně – ale nejsou
samospasitelné. Dostali jsme šanci,
kterou generace našich rodičů
neměla. Je na každém z nás, jak svou
šanci využije,“ uzavírá Tomáš Ruda.

Rok 1989 přinesl obnovu systému politických stran a v roce 1990 se konaly opět
svobodné volby, včetně voleb do zastupitelstev obcí, měst a městských částí.

V

šech patnácti klánovických
zastupitelů jsme se zeptali:
Jak se 30 let svobody
promítá ve vaší práci
zastupitele?
„Docela zásadně. Nebýt svobodných
voleb, nebyl bych členem žádného
zastupitelstva. Od roku 89
vykonávám již čtvrtý mandát, z toho
jeden byl v ZHMP.“ Petr Šafránek

Prosluněný pohled na káď.

F o t o : E va k u b e l k o v á , P ave l D u fe k

Požár chaty v ulici
Třebechovické
Dne 22. 9. ve 22:30 byla
jednotka svolána k požáru chaty
v ulici Třebechovické. Jednotky
vyjely v počtu 1+5 v čase
22:37 s CAS 32 Tatra 148
a CAS 16 Iveco na místo
události. Na místo byly dále
vyslány jednotky HZS ze stanic
Satalice a Strašnice.
Ve 22:42 byla jednotka na místě
společně s Policií ČR, provedla
průzkum, násilně vstoupila na
pozemek a pomocí vodního
proudu požár zlikvidovala.
Naštěstí si pozorní sousedé
ohně všimli včas a včas povolali
pomoc. Škoda byla minimální
a jednotka se ve 23:22 vrátila
na svou základnu.

„M

Zamyšlení s Tomášem Rudou

„Hlavně nadějí, že stejně jako
jsme si vybojovali svobodu slova,
budeme schopni si vybojovat
i novou politickou kulturu, kde
dílčí zájmy ustoupí zájmu celku.“
Zorka Starčevičová
„V roli zastupitele jednám stejně
jako v běžném životě – nedělám
v tom rozdíl. Svoboda mi umožňuje
říkat, co si myslím a dělat, co
považuji za správné.“
Ferdinand Polák

„Práce zastupitele má opravdu
smysl jen v demokracii
a svobodě. Buďme velmi pozorní
k přibývajícím nenápadným
snahám je omezovat, a nakonec
úplně vzít.“
Karel Loucký

„Demokratické uspořádání
a občanská společnost umožňují
občanům zapojit se do místního
dění a ovlivňovat veřejný prostor
(nejen kandidaturou ve volbách).“
Veronika Gotthardt

„Cesta do pekel je dlážděna
dobrými úmysly. Z cizího krev
neteče. Když jde o peníze, neznám
bratra. Veřejné peníze jsou jen
barevné papírky.“
Radomír Kůla

„Svoboda slova je ten nejcennější
dar. Někdo ho ale zneužívá a pak
stokrát opakovaná lež se může stát
pravdou. Je jen na nás, zda pravda
opravdu zvítězí!.“
Zdenka Bubeníková

„Svoboda pro mě spočívá v tom,
nebát se otevřeně sdělit svůj vlastní
názor. Pokud s vedením obce
nesouhlasíme, máme možnost to
změnit u příštích voleb.“
Alena Kolovrátková

„Demokracie mi dává možnost
ctít principy osobní odpovědnosti
při práci pro občany Klánovic.“
Jiří Bek

„Pochopil jsem, že lidé u moci
mohou vědomě překrucovat fakta
a lhát. Nejsem ochoten to trpět, ale
boj proti tomu je těžký. I to je cena
za svobodu.“
Slavomír Jaroš

Co dodat? Každý z nás se na životě
ve svobodě podílí, vytváří jej a je
za něj odpovědný. Díky za svobodu
a přeji vám krásný listopad, milí
čtenáři.
Zita Kazdová,
kzsefredaktor@seznam.cz
l i s t o pa d 2 0 1 9
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Místní organizace se představují
Klánovický zpravodaj oslovil místní spolky, kluby, organizace, dobrovolníky a pracovníky
místních neziskovek a nabídl všem aktualizaci veřejných kontaktů.

TTC Klánovice – stolní tenis

Astra Klánovice – gymnastický spolek

Oddíl stolního tenisu má v současné době 27 dospělých
a 19 dětí, což je naplněný stav. Dospělí hrají mistrovské
zápasy v pěti třídách – 1, 2, 3, 4, a 7, zařazených do
soutěží pořádaných Pražský svaz stolního tenisu.

Název organizace: z.s. TTC
Klánovice - stolní tenis
Webové stránky: www.
ttcklanovice.wz.cz
Adresa: Obědovická 468,
Praha 9 – Klánovice, 190 14
Statutární zástupce: Jiří Lacman
Kontakt: jiri.lacman@seznam.cz
Tel.: 602 619 925

Jsme oddíl, který připravuje mládež pro mistrovské soutěže. Děti trénuji 2x týdně, v pondělí a ve
středu, vždy od 16:30 do 18:00 hod. Zápasy dospělých se hrají na domácích stolech, střídavě vždy
v pondělí a středu od 19:00 hod. Mládež hraje v soutěžích družstev starších žáků a dorostu. Pro
nastávající sezónu 2019/2020 jsme přijali 9 začátečníků. Mládež trénují trenéři s licencí.
Klub provozuje
modelářský
kroužek pro
mládež od deseti
let, v klubovně
Kolomazná pec
v Klánovicích,
každý čtvrtek
od 17 do 19 hod.

Astra Klánovice je sportovním klubem, kde se děti mohou věnovat moderní
gymnastice a rope skippingu, neboli sportovnímu skákání přes švihadlo.
Děti u nás najdou přátelský kolektiv,
příjemnou atmosféru i skvělou
partu kamarádů.

Ti, kdo mají chuť poměřovat
své síly s dalšími sportovci, se
mohou několikrát ročně zúčastnit
nejrůznějších soutěží na národní
i mezinárodní úrovni.

Název organizace: Astra
Klánovice - gymnastický spolek
Webové stránky:
www.astra-klanovice.cz
Facebook: www.facebook.com/
astra.klanovice
Instragram: www.instagram.
com/astra.klanovice
Adresa: Krovova 906,
Praha 9 – Klánovice, 190 14
Statutární zástupce: Iva Antoňů
Kontakt:
astra.klanovice@gmail.com

Svaz tělesně postižených
Aktivizace seniorů je především prevencí proti ztrátě
samostatnosti. Pojí se s naplněním volného času.
Vykonávané aktivity zlepšují soběstačnost seniora,
posilují jeho psychickou a fyzickou kondici a poskytují
seniorům uvědomění si vlastní ceny.
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Název organizace: Svaz tělesně
postižených v ČR z.s.,
místní organizace Klánovice
Adresa: U Besedy 300,
Praha 9 – Klánovice, 190 14
Statutární zástupce:
Olga Paplhamová, předsedkyně
Eva Štrasmajrová místopředsedkyně
Kontakt: olgapapl@seznam.cz

Členové klubu se zúčastňují
republikových soutěží v kategoriích
F1A, F1B a mládežnických kategorií
A3, H, P30, F1H. Klub pořádá za
podpory městské části Praha
Klánovice dvě soutěže Českého
poháru v kategoriích F1ABC na
letišti Hořice Domoslavice.

Název organizace: MK Klánovice, p.s.
Webové stránky: www.modelklubklanovice.cz
Facebook: @modelklubKlanovice
Adresa: Slavětínská 509,
Praha 9 – Klánovice, 190 14
Statutární zástupce: Miloslav Fišera, předseda
Kontakt: mkklanovice@gmail.com
Tel: 605 200 195

Dětský sbor Claireton Chorale
Klánovický dětský sbor Claireton Chorale byl založen
v září roku 1999 a v průběhu svého dvacetiletého
působení zapojil do své činnosti více než 450 dětí,
včetně dětí z dětského domova.

Sbormystryní a zakladatelkou
je MgA. Světlana Tvrzická. Sbor
spolupracuje s významnými umělci:
F o t o : ar c h i v c l a i ret o n c h o ra l e

V našich oddílech děti získávají
všeobecnou průpravu a zlepšují
svou celkovou fyzickou zdatnost.
Trénujeme sílu, rychlost, vytrvalost,
koordinaci i správné držení těla.
Dbáme na kvalitní sestavení
tréninků, které vždy obsahují i
posilování a kompenzační cvičení.
Každý rok organizujeme letní
soustředění, často se účastníme

různých kempů a workshopů, kde
získáváme nové dovednosti od
českých i zahraničních lektorů.

F o t o : ar c h i v a s tra k l á n o v i c e

V Klánovicích působíme již od roku
2014 a naše členská základna se
každým rokem rozšiřuje. Již více než
100 malých i větších dětí si s námi
užívá radost z pohybu, přátelský
přístup a spoustu zábavy.

MK Klánovice – kroužek modelářů

Z. Barták, J. Uhlíř a Z. Svěrák,
L. Machálková, D. Patrasová,
F. Slováček, V. N. Bárta, J. Hosprová,
A. Kalivodová, R. Williams, 4 krát
koncerty s R. Waters v O2 aréně.
Spolupracoval i se zemřelým
K. Gottem. Sbor se zúčastnil
meznárodních sborových festivalů:
„Šumava-Bayerische Wald“, festival
v Moskvě, Alta Pusteria v Itálii,
festival „Singen ist unsere Freud“

Název organizace: Klánovický
dětský sbor Claireton Chorale
Webové stránky:
www.claireton-chorale.cz
Facebook: @clairetonchorale
Adresa: Slavětínská 79,
Praha 9 – Klánovice, 190 14
Statutární zástupce: MgA. Světlana
Tvrzická, sbormistryně
Kontakt: info@claireton-chorale.cz
Tel: 777 644 768

v Innsbrucku a v Holandsku
na Europa Cantat, na festivalech
v Berlíně, Vídni, Pekingu, San
Petersburgu, Ohridu, Barceloně
a Chorvatsku.

Příspěvky, v nichž se jednotlivé organizace představují, přinášíme v listopadovém a prosincovém
zpravodaji. Poté budou předány úřadu MČ, aby je použil pro aktualizaci na webových stránkách MČ.
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aktivity a kluby

aktivity a kluby

a akci bylo pro malé děti
připraveno 8 stanovišť s různými
úkoly. Důležité je, že si děti z našeho
oddílu tato stanoviště připravily
samostatně včetně pomůcek
a rekvizit.

Něco pro malé děti
Takže malé děti, které trasu
procházely se svými rodiči po
skupinách, na jednotlivých
stanovištích plnily různé úkoly
(strefování šiškami, lovení ryb,

Při akci jsme měli letos štěstí s počasím. V neděli bylo sice zima, ale nepršelo.

Aktivity členů Svazu
tělesně postižených

Navštívili jsme i Zoo v Liberci.

14
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Co dalšího bylo na programu
Přípravy úkolů se zúčastnilo 30 dětí
z oddílu, doprovodný program na
startu a v cíli (hraní kuliček, skákání
v pytli a procházení pavoučí sítí)
a agendu týkající se startu a cíle pak
zajistili vedoucí.
Akce měla úspěch
Na akci, která se konala na našem
lesním hřišti a v okolí, postupně
dorazilo zhruba 80 malých dětí
v doprovodu s rodiči či prarodiči.
Na základě komunikace
s odcházejícími účastníky můžeme
usoudit, že se trasa s úkoly pro děti
včetně doprovodného programu
líbila. Zdálo se, že nikdo neodcházel
nespokojen. Děti dostaly za účast
diplom a drobné odměny.
Uvedenou akci podpořily finančně
či věcnými dary Městská část Praha
Klánovice, Nadace pro obnovu
a rozvoj pana Michala Voráčka,
Pražské lesy a Ministerstvo mládeže
a tělovýchovy. Tímto děkujeme za
jejich podporu, bez které by nebylo
možné uvedenou akci realizovat.
Marie a Petr Macháčovi,
Stopa Klánovice

Koncem září a v říjnu pokračovala pravidelná
podzimní činnost, tj. pondělní cvičení
a ve čtvrtek beseda v Klubu.

prohlédl každý individuálně a kolem
autobusový výlet
patnácté hodiny jsme odjeli domů.
do Liberce
V úterý 8. října jsme vyjeli na
Vyjížďka do Kerska
poslední autobusový výlet – do
Koncem října máme v plánu
Liberce, kde byla pro seniory
pravidelnou vyjížďku do Kerska
sleva v ZOO - pouze 20 Kč včetně
- do místní Hájenky a do ateliéru
komentované prohlídky. Počasí
pana Kuby, prohlédnout si jeho
nám sice tentokrát nepřálo, skoro
vánoční nabídku, kde si většinou
celý den mrholilo, ale s prohlídkou
každý zakoupí nějakou vánoční
ZOO a i s přednáškou byli všichni
zájemci spokojeni. Samotné město si maličkost.
Za MO Svazu tělesně postižených Olga Paplhamová

I děti běžely naplno.

Na Klánovický půlmaraton
přijeli běžci z celého světa
Přes 1600 závodníků z více než 15 zemí světa
zavítalo v neděli 20.10.2019 na vyhlášený závod.

K

M i c hae l a P u rn o c h

N

Běh se psem Klánovickým lesem.

F o t o : Ja k u b N e d b a l ,

Oddíl Stopa uspořádal dne 6. 10. 2019 svoji již
tradiční akci s názvem Les plný zvířátek.

osvobozování Mařenky a Jeníčka,
poznávání přírodnin, chození po
slepu podél lana, základy zdravovědy
a další). Při akci jsme měli letos
štěstí s počasím. V neděli bylo sice
zima, ale nepršelo.

F o t o : F ree - P h o t o s / P i x a b a y , s t o pa

Děti dětem aneb
Les plný zvířátek

lánovický půlmaraton je
oblíbený u českých i zahraničních
sportovců převážně kvůli své
příjemné trase Klánovickým lesem.
Kategorie a vítězové
Účastníci měli na výběr několik
závodů včetně dětských kategorií
nebo běhu se psem. Nejsledovanější
kategorií byl již tradičně

půlmaraton, ve kterém zvítězil
Viktor Šinágl ve skvělém čase
1:07:51, v ženské kategorii obsadila
první příčku Adéla Stránská
s časem 1:22:42. Letošní účast dětí
byla opravdu rekordní (257 dětí)
a pro klánovické bylo startovné jako
již tradičně zdarma.
Ondřej Brouček, ředitel závodu,
uvedl: „ Jsme rádi, že se

z Klánovického půlmaratonu stala
akce s mezinárodním přesahem
avšak přátelskou atmosférou
a místem, kde například sousedé
mohou poměřit své síly na domácí
trati.“
Klánovický 1/2maraton je pořádán
spolkem Tři pro zdraví, který již
13 let pořádá různé typy závodů
v Klánovickém lese a okolí.
Celkově se na jeho pořádání
podílelo 160 lidí. Více informací na
www.klanovickypulmaraton.cz
Tři pro zdraví, z.s.

Klánovický les plný běžců.
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inzerce

Vaši realitní makléři pro Újezd nad Lesy, Klánovice, Šestajovice a okolí

Jsme
zkušenost
T 603 280 220
Ing. Zdirad Pekárek
a jeho realitní tým
Realitní služby,
jaké si přejete.

Horizont

Ing. Markéta Večerníková T 722 130 044

marketa.vecernikova@re-max.cz

Ing. Zdirad pekárek T 603 280 220

zdirad.pekarek@re-max.cz

Bc. Mirka Martínková T 724 795 781

mirka.martinkova@re-max.cz

SLUŽBY NOTÁŘE

ÁNO
pROD

cena 13.900,-Kč/měsíc + poplatky
+ odstupné

cena 6.634.600,-Kč

Mgr. Petra Němcová
www.notarsky-urad.cz

JISTOTA – ODBORNOST – ZKUŠENOSTI – KOMPLEXNÍ SLUŽBY
nám. Husovo 61, 282 01 Český Brod, tel.: 321 622 424, e-mail: kancelar@notarsky-urad.cz

PRODEJ – ŘRD 3+kk, podlahová
plocha 95 m2, zahrádka 103 m2,
2 parkovací stání před domem
36 m2, Slunečnicová ul., Květnice
cena 10.000,-Kč/měsíc + poplatky

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

CHCETE RISKOVAT ZTRÁTU SVÉHO MAJETKU ČI FINANCÍ
POUŽITÍM SMLUV STAŽENÝCH Z INTERNETU?
• Notář je státem pověřená osoba k sepisování veřejných listin.
• Notář zajistí bezpečný prodej nebo převod nemovitosti.
• Notář ochrání váš majetek a finanční prostředky při změně vlastníka nemovitosti. Zaručí bezpečné
uschování peněz a jejich vyplacení. Zařídí zápis nového vlastníka v katastru nemovitostí.
• Notář založí společnost, zajistí změny v ní, osvědčí valnou hromadu, ...
• Notář je jako jediný oprávněn zapsat přímým zápisem do obchodního rejstříku novou společnost či
změny v existující společnosti. Vyhnete se tak zdlouhavému procesu zápisu přes soud.
• Notář sepíše majetkové smlouvy manželů a snoubenců.
• Notář vám pomůže uspořádat vaše majetkové záležitosti pro případ smrti (závěť, vydědění, ...).
• Notář sepíše notářský zápis jako podklad pro případnou exekuci.
• ...a mnoho dalších právních služeb.
16
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PRONÁJEM – tenisový areál 4 kurty
+ klubovna, pozemek 5.122 m2,
ul. K Radhošti, P10 – Nedvězí u Říčan

PRONÁJEM – komerční prostory
40 m2, Slavětínská ul., Klánovice
cena 4.990.000,-Kč
www.viladomydoubravcice.cz

PRODEJ - poslední polovina dvojdomku 4+kk
s podl. plochou 110 m2, pozemek 260 m2,
ul. Na Močidlech, Doubravčice, okr. Kolín

cena 4.490.000,-Kč

PRODEJ - byt 3+kk 60 m2, 4. NP, balkon,
garáž. stání, ul. Velkoosecká, Praha 9 – Vinoř

PRODEJ – orná půda 148.545 m2,
Horoušany, Úvaly, Jirny, Nehvizdy,
Kozovazy
cena 3.990.000,-Kč

PRODEJ – zemědělská usedlost
(RD 118 m2 + stáje 200 m2), pozemek
2.415 m2, Vitice-Chotýš, okr. Kolín
cena 20.000,-Kč/měsíc + poplatky
16.000,-Kč/měsíc + odstupné

PRONÁJEM – restauraceNováhospoda,
350 m2 + 200 m2 terasa, pozemek
921 m2, Tyršova ul., Šestajovice

l i s t o pa d 2 0 1 9
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ČEŠTINA PRO CIZINCE

PROGRAM listopad 2019

pro děti i dospělé

... jsme NADOSAH

efektivní výuka se zkušenou lektorkou

+420 774 604 421
e-mail: cestinapraha9@email.cz

BYTŮSTKY - Výstava měsíce
Martina Tóthová a Jan Písařík se sešli na společné výstavě nejen jako
výtvarníci, ale také jako přátelé a kolegové. Do Nové Besedy se oba
rádi vrací. Tentokrát s magickým vhledem do jiného světa kouzelných
bytostí a bytůstek.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
a prořezávání stromů

4. 11. pondělí, 20:00 - Filmový klub			
NARUŠITEL SYSTÉMU - Strhující příběh dítěte, jehož matka
nezvládá péči o něj a rady si nevědí ani sociální pracovníci,
je dechberoucím svědectvím o neutišitelném vzteku i touze
po lásce. Německo/2019/drama /127 min/s titulky

střechy, okapy, fasády a jiné

výškové práce

6. 11. středa, 20:00 - Kino					
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA - Komedie Jiřího Vejdělka podle
stejnojmenné předlohy E. Bočka o návratu šlechtického rodu
z Ameriky do Čech. Česko/2019/komedie/110 min

Zde může být
Váš inzerát
Vol ejte na 281 963 496

NKDental, s.r.o.
ul. Kunčická 28, Klánovice mob. 607 277 996

Do konce roku 2019 přijímáme nové pacienty.
Nabízíme komplexní moderní péči
včetně estetických plomb, zubních implantátů,
fixních a snímacích náhrad.
Disponujeme OPG, RVG, mikroskopem.
Máme smlouvy s většinou ZP.

18
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i l u s tračn í F o t o : Dan i e l R e c he / P i x a b a y

Martin Balcar tel: 603326965

7. 11. čtvrtek, 19:00 - Přednáška
MÁRA HOLEČEK - UFO Life - Marek Holeček je jedním
z nejúspěšnějších a nejzkušenějších horolezců současnosti. Podělí
se s vámi o běh života za poslední lezecký rok, radosti, strasti
a překvapení. Vše doprovází jeho vtipný komentář a fotky bez
ladu a skladu.
10. 11. neděle, 16:00 - Kino pro děti				
ADDAMSOVA RODINA - Legendární Addamsova rodina se vrací
na plátna kin v netradiční animované podobě. USA/2019/animovaný,
rodinný, komedie, horor/87 min/v českém znění
11. 11. čtvrtek, 19:00 - Přednáška
RADKIN HONZÁK: EMOCE, STRACH A JAK NA NĚ
- Další přednáška Radkina Honzáka, předního českého psychiatra,
publicisty a vysokoškolského pedagoga.
12. 11. úterý, 19:30
PubQuiz neboli hospodský kvíz
Každé druhé úterý v měsíci. PubQuiz neboli hospodský kvíz je
vědomostní týmová hra oblíbená po celém světě. O co jde? Vědět
více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních
lavic! Přijďte si zahrát a vyzkoušet netradiční hru na party!
13. 11. středa, 20:00 - Kino				
ŽENSKÁ NA VRCHOLU - Romantická zimní komedie představí
v hlavní roli Annu Polívkovou, jejíhož otce hraje její skutečný otec
Bolek Polívka. Česko/2019/komedie, romantický/105 min
14. 11. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior				
TERORISTKA - Tato černá komedie vypráví o učitelce na penzi,
která se rozhodne opatřit si zbraň a namířit ji na místního bosse poté,
co zjistí, že spravedlnosti nelze docílit jinak. Česko /2019/komedie,
drama/95 min
Zvýhodněné vstupné pro seniory 60 Kč

14. 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.
18. 11. pondělí, 20:00 - Kino			
GAUGUIN NA TAHITI - ZTRACENÝ RÁJ - Příběh geniálního malíře
i životního rebela Paula Gauguina. Itálie/2019/dokumentární,
životopisný/87 min/s titulky
19. 11. úterý, 19:00 - Přednáška
MADEIRA, ZÁŘIVÝ KVĚT ATLANTIKU - Nenechte si ujít!!!! Poutavé
vyprávění cestovatelky, výsadkářky, skydiverky, paragliderky,
jachtařky, kapitánky a kormidelnice, ženy, která zkrotila oblaka
ioceán. Přednáší: Inna Liška Václavová
20. 11. středa, 20:00 - Kino			
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA - Komedie Jiřího Vejdělka podle
stejnojmenné předlohy E. Bočka o návratu šlechtického rodu
z Ameriky do Čech. Česko/2019/komedie/110 min
21. 11. čtvrtek, 19:30 - Jazzový koncert
ELENA SONENSHINE TRIO - Sound of Jazz - Během večera zazní
slavné jazzové standardy, písně z repertoáru Elly Fitzgerald i vlastní
kompozice členů tria. Hudba plná hravosti, nápadů a pozitivní energie.
24. 11. neděle, 16:00
a 25. 11. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA ANEB POHÁDKA ZE ŠŇŮRY - Na nejhlubším
místě na dně moře stál zámek podmořského krále, a ten král měl pět
dcer mořských princezen, ta nejmladší byla nejkrásnější. A o té vám
budeme vyprávět. Hraje: Divadlo PRIMA DEN
25. 11. pondělí, 20:00 - Kino			
LE MANS 66 - Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll
Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford
revoluční závodní auto, aby mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim
v závodu 24 Le Mans ve Francii roku 1966. USA/2019/drama,
životopisný, sportovní, akční/152 min/s titulky
26. 11. středa, 19:30 - Divadlo
NEBE? - Autorská komedie inspirovaná vyprávěním a skutečnými
příběhy žen kolem nás. Každý z nás totiž prožívá drama, které stojí
za to, aby se o něm hrálo. Námět, scénář, režie a vše ostatní:
Divadlo MALÉhRY
27. 11. středa, 20:00 - Kino				
VLASTNÍCI - Celovečerní debut respektovaného divadelního režiséra
a herce Jiřího Havelky popisuje mimořádně autentickým způsobem
schůzi společenství vlastníků jednoho bytového domu. Ve filmu se
objeví Tereza Voříšková, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, David
Novotný, Klára Melíšková. Česko/2019/komedie, drama/96 min
BĚH S BESEDOU - Sledujte naše webové stránky

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 17:00-22:00, So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.
Děkujeme městské části Praha-Klánovice a MČ Praha 21
za pomoc a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz
Klánovický zpravodaj, periodický tisk městské části, registrován u MK ČR dne 10. 2. 2012 pod číslem E 12804; Číslo vydání: 11/2019;
Vydává: Městská část Praha–Klánovice, U Besedy 300, 190 14, tel. 281 960 216, IČO 00240281; Redakce: Zita Kazdová, kzsefredaktor@seznam.cz;
Grafická úprava: Dagmar Kyjovská; Tisk: Tiskárna Grafotechna +; Náklad: 14000 výtisků; Příjem inzerce: Knihovna Klánovice, Smržovská 1, 190 14
Praha–Klánovice, tel. 281 963 496, e-mail: knihovna.klanovice@seznam.cz; Zasílání příspěvků elektronicky na e-mail: kzsefredaktor@seznam.cz;
Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce a mohou být kráceny.
Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč. Elektronická verze KZ na https://www.praha-klanovice.cz/
Uzávěrka dalšího čísla je 15. listopadu 2019.
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v e ř e j n ý p r o s to r
Pozimní plod: krásný ale jedovatý Pámelník.

Tržiště pozvánek

Listopad 2019
neděle 10. 11. – neděle 17. 11.
vernisáž v neděli 10. 11.
v 17:00 hodin
Kde: Pětašedesátka,
Riegerova 65, Úvaly
Pořádá: Město Úvaly a partneři
Součást programu 30 let svobody
v Úvalech
Říčanská Retro
tančírna

Kdy: úterý 12. 11.
od 18:00 do 23:00
Kde: KD Labuť,
ul. 17. Listopadu 214, Říčany
Pořádá: Město Říčany a Tanči!
https://www.kclabut.cz/program
Kinopříběh: Čtyři
příběhy revoluce
v Šestajovicích

Kdy: úterý 12. 11. od 19:00 hodin
Kde: Základní škola Šestajovice
Pořádá: Obec Šestajovice,
Šestajovice pro život a partneři
Ve spolupráci s Pamětí národa
Součást programu Šestajovické
podzimní oslavy 30 let svobody
Koncert na Staré poště
v Běchovicích

Kdy: čtvrtek 14. 11. od 19:00 hodin
Kde: Stará pošta 1, Běchovice
Vystoupí: Duo Julie Svěcená
(housle) a Ladislav Horák
(akordeon)
Pořádá: MČ Praha – Běchovice
Slavnostní večer
v Úvalech

Kdy: pátek 15. 11. v 18:00 hodin
Kde: Pětašedesátka,
Riegerova 65, Úvaly
Pořádá: Město Úvaly a partneři
Součást programu 30 let svobody
v Úvalech
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Koncert Claireton
Chorale v Klánovicích

Kdy: pátek 15. 11. v 18:00 hodin
Kde: Hala starosty Hanzala,
Klánovice
Pořádá: Claireton Chorale
ke 20. výročí sboru
Výroba transparentů
a poklidná demonstrace
v Úvalech

Kdy: sobota 16. 11.
od 12:00 do 14:00 hodin
Kde: MDDM,
V. Nováka 372, Úvaly
Pořádá: MDDM a městská
knihovna
Součást programu
30 let svobody v Úvalech
Koncert svobody
v Úvalech

Kdy: sobota 16. 11.
od 14:00 do 20:00 hodin
Kde: Nám. Arnošta
z Pardubic, Úvaly
Pořádá: Město Úvaly a partneři
Součást programu 30 let svobody
v Úvalech
Letná pro demokracii

Kdy: sobota 16. 11.
od 14:00 do 16:30 hodin
Kde: Letenská pláň, Praha
Pořádá: Milion chvilek pro
demokracii a partneřiv
https://www.facebook.com/
events/1256591841179864/
Uctění státního svátku
u památníku obětem válek
v Šestajovicích

Kdy: neděle 17. 11. od 9:00 hodin
Kde: u kapličky Šestajovice
Pořádá: Obec Šestajovice,
Šestajovice pro život a partneři
Součást programu Šestajovické
podzimní oslavy 30 let svobody

Festival svobody 2019

Kdy: neděle 17. 11. celý den
Kde: Praha, Česká republika
Pořádají: občanské aktivity
a Hl. m. Praha
www.festivalsvobody.cz
https://www.facebook.com/
festivalsvobody

Revoluce 30 aneb
Výstava ke 30 letům
svobody v Ujezdě nad Lesy

Kdy: neděle 17. 11.
od 13:30 do 16:00 hodin
Kde: Artness - Hulická 980,
Praha 21 – Újezd nad Lesy
Pořádá: ÚJEZD.KOM
https://www.facebook.com/
events/2539321596313868/

Zvonění 17. listopadu

Kdy: neděle 17. 11. v 17:11 hodin
Kde: Česká republika
Pořádá: Paměť národa
https://www.nezapomenme.cz/
Benefiční koncert
ke cti sv. Cecilie
v Kolodějích

Kdy: pátek 22. 11. od 19:00 hodin
Kde: farní kostel v Kolodějích,
Lupenická 43
Pořádá: Farnost Koloděje
Říčanská Mikulášská
tančírna

Kdy: úterý 3. 12. od 18:00 do 23:00
Kde: KD Labuť,
ul. 17. Listopadu 214, Říčany
Pořádá: Město Říčany a Tanči!
https://www.kclabut.cz/program
Vánoční matiné
s orchestrem Harmonie

Kdy: sobota 7.12. od 18:30
Kde: Švandovo divadlo, Praha 5
Pořádá: Nadační fond Harmonie
http://www.nfharmonie.cz/

F o t o : c va k a l

Výstava „Konečně
svoboda“ v Úvalech

