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K L Á N O V I C K Ý

Zábavné odpoledne s hasiči
SDH Klánovice – Bc. Pavel Jaroš

V tomto
čísle najdete:
- Zábavné odpoledne
s hasiči

- Informace z Rady,
zastupitelstva a úřadu

- Parkování beze změn

- Volby 2013

- Spolky

- Pozvánky na akce

- KC Nová Beseda

CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ




Jak se stalo již tradicí, dne 21. 9. 2013 se v okolí Haly starosty Hanzala
uskutečnil již 6. ročník akce pod názvem: Zábavné odpoledne s hasiči, kterou
pořádá Sbor dobrovolných hasičů Klánovice za finančního přispění Městské části
Praha – Klánovice. I přes rozpačité počasí se akce vydařila, o čemž svědčí účast
cca 130 dětí z Klánovic a okolí.
A co hasiči pro děti připravili: odpoledne bylo zahájeno ukázkou výcviku
služebních psů Městské policie Praha, pak následovala ukázka zásahu pomocí
automobilového žebříku a dodávkou vody od klánovické cisterny. Ukázka
a možnost vyzkoušení koňské ruční stříkačky z roku 1900, slanění záchranáře se
psem z koše automobilového žebříku, ukázka zásahu naší jednotky od cisterny
a na závěr odpoledne byla položena pěna pomocí přetlakového ventilátoru
a hasícího nástavce.
Po celé odpoledne mohli děti soutěžit v připravených disciplínách jako byl hod
hadicí na kuželky, stříkání vody na cíl a pod. Bylo připraveno dopravní hřiště, kde
si děti a jejich doprovod mohl vyzkoušet znalosti z bezpečnosti silničního provozu.
Déle byl pro děti a rodiče připraven stánek od pojišťovny Kooperativa se
soutěžemi a cenami.







Foto: R. Kůla
Závěrem lze říci, že zábavné odpoledne se vydařilo. Poděkování za pomoc
a přípravu patří členům SDH Klánovice a jejich rodinám, kolegům hasičům
z Dobročovic za poskytnutí koňky a ukázku Tatry 805, HZS Praha za poskytnutí
automobilového žebříku, záchranářům a psovodům Městské policie Praha
za ukázky výcviku psů, oddělení prevence MP Praha za poskytnutí dopravního
hřiště, panu Vidiečanovi za zapůjčení trampolíny, firmě Požární bezpečnost
za zapůjčení skákacího hradu, členům výjezdové jednotky SDH Klánovice
za ukázky zásahů a v neposlední řadě Městské části za finanční příspěvek, stejně
tak jako panu Přibáňovi, firmě Zista a Pojišťovně Kooperativa za sponzorování
akce.…

Klánovický zpravodaj

Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
zahájení školního roku máme za sebou, škola a školka přivítala své nové
žáky. Proběhl další ročník Veletrhu
kroužků, který překonal ročník minulý. Na úřadě proběhla vernisáž fotek Tomáše Hradeckého. Klánovičtí hasiči navázali velmi úspěšně na předcházející ročníky akce: Zábavné odpoledne
s hasiči. Všem organizátorům děkujeme.
Se začátkem školního roku jsme se
zaměřili i na bezpečnost dětí a vylepšili dětské hřiště. Ve spolupráci s Lesy
ČR je připraven v říjnu k otevření senior park, kde si budou moci zacvičit
všichni. Od lesů ČR máme na další rok
přislíbeno vybudování dalšího hřiště
v klánovickém lese.
V měsíci říjnu by měli být realizovány
opravy prašných komunikací na tzv.
Hornopočernicku. Zde jsme měli v plánu provést opravy již o prázdninách. Vybraná firma, ale z kapacitních důvodů
zakázku odřekla. Opravy těchto komunikací budou hrazeny jak z rozpočtu
městské části tak i z darů, od občanů,
kteří zde bydlí a projevili zájem finančně Klánovicím pomoci. Za tyto
dary a ochotu děkujeme.
V říjnu a v listopadu by měly být rovněž dokončeny práce na údržbě a obnově klánovických alejí, které byly
realizovány díky poskytnuté dotaci
od Magistrátu. Klánovice tak mohly napravit dlouhodobě špatný stav stromů
a obnovit části alejí.
Petr Soukup

Výzva na obsazení pozice
šéfredaktora Klánovického
zpravodaje
Předpoklady: časová flexibilita,
ochota spolupracovat, znalost
místních poměrů, předložení představy o budoucí podobě Klánovického zpravodaje, ukázky vlastních
zveřejněných, publikovaných textů
Termín pro podání přihlášky je
do 30.11. 2013.
Nástup od 1. 2. 2014
Přihlášky zasílejte v zalepené
obálce, která bude označena
„Výzva na obsazení pozice šéfredaktora Klánovického zpravodaje“, na adresu:
Úřad městské části Praha-Klánovice
U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice
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Informace z jednání Rady MČ
Rada MČ Praha- Klánovice („RMČ“)
zasedala v měsíci září ve dnech 4. 9.
a 18. 9., další jednání bylo naplánováno na středu 9. října.
RMČ mj. schválila:
• Vypsání nového výběrové řízení
na akci „Klánovice bez prachu“
(pořízení uklízecího stroje).
• Několik rozpočtových opatření, například přijetí darů na opravy komunikací (205 850 Kč), doplatek příspěvku (17 000 Kč) pro Nadosah
o.p.s., provozovatele Kulturního
centra Beseda, přijetí darů
(177 950 Kč) na stavební úpravy
v Mateřské škole související s navýšením kapacity tohoto zařízení,
navýšení rozpočtu MČ Praha-Klánovice o částku 86 200 Kč – podíl
na odvodu z výherních hracích
přístrojů za období leden-duben
2013 (schváleno Zastupitelstvem hl.
m. Prahy dne 20. 6.).
• Odprodej kalového čerpadla pro
potřeby Tenisového klubu Klánovice, stanovená cena: 500 Kč.
• Pronájem tělocvičny Beseda
pro školní a předškolní zařízení působící v Klánovicích, cena: 50 Kč/h
(8-14 h), účinnost: od 19. září.
• Výzvu na obsazení pozice „šéfre-

daktor Klánovického zpravodaje“.
Nástup od 1.2. 2014.
• Nové zveřejnění záměru „pronájem
zahradnictví“ (v sousedství KC Beseda).
• Realizaci obnovy značení přechodů, tzv. zebry, podél ul. Slavětínská.
Zhotovitel: Jan Herštík AZ značky,
cena: max. 30 000 Kč.
• Uzavření smlouvy o vybudování
komunikace a zpevněných ploch firmou Rezidence Klánovice s.r.o.,
(v ul. Ke Kostelíčku, Slavětínská),
cena: 5 000 Kč bez DPH.
• Čerpání finančních prostředků
(max. 50 000 Kč) na nákup nové
podstolové myčky na nádobí pro potřeby Mateřské školy Klánovice.
Ředitel MŠ je povinen vyžádat si
nejméně dvě nabídky.
• Uzavření společné smlouvy (Klánovice, Běchovice, Koloděje, Újezd
n.L.) s MF TV s.r.o. (TV Metropol)
na výrobu dvou reportáží pro MČ,
cena 11 000 Kč bez DPH. První z reportáží by měla být tematicky věnována Mateřské škole v Klánovicích.
Chcete se dozvědět více? Kompletní zápisy a usnesení z jednání
RMČ najdete na internetu: www.prahaklanovice.cz, sekce „volené orgány“.
Jiří Karban

Parkování u nádraží beze změn
Zastupitelé ve své snaze přijmout
nejlepší možné řešení v regulaci parkování u klánovické železniční zastávky neschválili úřadem připravený
a na pracovním jednáním zastupitelů projednaný a připomínkovaný ná-

vrh na vznik tzv. zóny se zvláštním režimem parkování, který měl za cíl živelné parkování regulovat. Avizovaná
změna režimu parkování se tak nebude realizovat.
Petr Soukup, Foto: Michal Čtrnáctý

Klánovický zpravodaj
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Informace z jednání ZMČ
Klánovické zastupitelstvo zasedalo
v září dvakrát.
Z jednání 9. září (přítomno všech
15 členů ZMČ) vybíráme:
• ZMČ schválilo přijetí dotace z Operačního programu životního prostředí (prostředky na nákup čistícího stroje) a pověřilo RMČ, aby rozhodla
o dalších úkonech spojených s čerpáním dotace a nákupem stroje.
• Oproti původnímu programu se nehlasovalo o volbě pátého člena Rady
MČ (návrh byl stažen), člen RMČ
V.Švec byl navržen jako kandidát na
zástupce starosty, požádal však,
aby tato volba proběhla až spolu
s volbou pátého člena Rady.
• ZMČ zevrubně projednalo návrh
na zřízení zóny se zvláštním režimem parkování poblíž klánovického nádraží, konečné rozhodnutí
bylo odloženo na příští jednání.
• Byla podána informace o rozšíření kapacity MŠ (hrazeno částečně z prostředků MČ a částečně z darů rodičů)
• Došlo ke zdržení rekonstrukce komunikací v Klánovicích v důsledku
změn na MHMP, nyní probíhá výběr
dodavatele 3. etapy.
• Do konce letošního roku bude provedena analýza vlhkosti v budově
ZŠ čp.1
• Bylo rozhodnuto o vypsání výběrového řízení na místo šéfredaktora KZ
• Na jednání vystoupila Ing. Surová, která se zúčastnila výběrové-

ho řízení na pronájem obecního
pozemku. Pozastavila se nad tím,
že jí bylo původně oznámeno, že
byla Radou MČ vybrána, posléze
jí bylo řečeno, že jiný zájemce předložil následně vyšší nabídku a že
RMČ bude o výběru nájemce
dále jednat. Poté se Ing. Surová
rozhodla z výběrového řízení odstoupit.
Z jednání 23. září (přítomno 11 členů ZMČ) vybíráme:
• pokračovalo projednávání pravidel
pro parkování v oblasti u klánovického nádraží, návrh usnesení předložený starostou ani protinávrh
ing.Voleše nebyl přijat
• rozpočet MČ byl navýšen o 1,46
mil. Kč (příjmy: dary občanů, dotace MHMP, prostředky z minulých let,
výdaje: pořízení zametacího stroje,
opravy komunikací, rekonstrukce
MŠ, opravy techniky – hasiči, vypracování systému orientačních čísel, navýšení rezervy)
• ZMČ nezvolilo T.Rudu členem RMČ
• ZMČ nezvolilo V.Švece zástupcem
starosty MČ
• ZMČ neschválilo žádost majitele
dvou sousedních pozemků pod bývalým zahradnictvím (Sempra) o souhlas se změnou využití pozemků
ze „zahradnictví“ na „obytné území“
• Rada MČ dostala za úkol do konce
března 2014 připravit analýzu možností výstavby nové knihovny s in-

Co, kdy, v kolik, kde???
Kdy

Kdo, kde

12.10.
MC Klánovice
Od 9 do 12 h. Ke znaku
16.10.
v 17 hodin

28.10.
v 18 hodin

Co
Burza dětských potřeb a hraček

MČ Praha-Klánovice
Lesy ČR, s.p.
Srnečkova ulice

Otevření senior parku
V klánovickém lese bude otevřen
senior park pro cvičení v přírodě.

MČ Praha-Klánovice
Památník u kostelíčku
Nanebevzetí P. Marie

Slavnostní akt k 95. výročí vzniku
samostatného československého státu.

Akce mimo Klánovice
8.12.

Clariton Chorale
Klub Ilusion
Vinohradská 48, Praha 2

Vánoční koncert

formačním centrem včetně finanční rozvahy
• Diskutovalo se o stavu a perspektivách obecních webových stránek
a o možnosti průzkumu zájmu starších občanů o typ požadovaného
centra pro seniory
• ZMČ schválilo uzavření smluv
s PRE o uložení kabelového vedení do obecního pozemku
• ZMČ neschválilo žádost společnosti Nadosah o navýšení příspěvku
na provoz KC Beseda pro r. 2014.
Podle zápisů z jednání připravil
Tomáš Ruda

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
B E T L É M Ů
Jste vlastníky zajímavého vánočního
betlému a chcete se o jeho krásu podělit s ostatními lidmi z Klánovic.
Pak využijte příležitost a přihlaste
se na chystanou adventní výstavu.
K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek,
betlém, vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví; některé
z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou
slunovratu, který na tyto dny též připadá. V současné době se však původní, náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden
z nejvýznamnějších občanských svátků. Většina českých rodin si na Vánoce pořídí vánoční stromeček a spousta rodin má i betlém. V předvánočním
čase bychom rádi zorganizovali výstavu betlémů z Klánovic a okolí. Mnoho obyvatel se do Klánovic přistěhovalo
z různých koutů republiky či světa.
Na výstavě by byly k vidění betlémy,
které jinak jsou vystaveny jen v rodinách. Výstava by se konala první adventní neděli v odpoledních hodinách.
Pokud vlastníte betlém a chcete
se o jeho krásu v adventním čase
podělit s ostatními, dejte nám, prosím, vědět do 20. 10. 2013 na volesovi@volny.cz, dana.jonkova@klikni.cz. Paní Dana Jonková slíbila napéci
perníčky, které si budou moci dětští návštěvníci ozdobit. Doufáme, že se
nám společně podaří vytvořit krásné
sousedské předvánoční setkání. Akce
bude pořádána pod záštitou městské
části Klánovice.
Klánovice spolu o.p.s.

Klánovický zpravodaj
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Senior park pro všechny
Jménem Městské části Praha-Klánovice a Lesů ČR, s.p. si Vás dovoluji pozvat na slavnostní otevření senior parku Klánovice. Lesy ČR, s.p. vyhověly naší žádosti a v blízkosti ulice Srnečkova budují park. Park se
skládá z celkem šesti prvků. Park bude otevřen dne 16. 10. 2013 v 17 hodin. Přijměte naše
pozvání a přijďte se podívat, kam si můžete zajít či zaběhnout procvičit své tělo.
Petr Soukup

Přelízka Bidýlko

Trojhrazda

Lavička s pedály

Prvek s rotačním kotoučem

Prvek pro ručkování a protahování

Protahovací prvek

„Klánovický běh“ v Běchovicích: Máme bronz!
Starosta Klánovic Petr Soukup zaštítil
jednu z běžeckých kategorií 48. ročníku Mladých Běchovic, konkrétně dva
závody (zvlášť pro dívky a chlapce narozené v roce 2010) na tratích 50 m.
Tradiční akce se uskutečnila v sobotu
21. 9. na běchovickém fotbalovém
hřišti a ceny za MČ Praha-Klánovice
v zastoupení předávali členové Rady

Václav Švec a Jiří Karban. Potěšilo
nás, že právě ve zmíněné kategorii
děvčat získala třetí místo Anička Rozumová z Klánovic. (Blahopřejeme!)
Pro zlaté medaile si doběhli Jan Dobiáš (ŠSK Újezd n.L.) a Lucie Koptíková (MŠ Sportík Králův Dvůr).
Podrobné výsledky najdete na
www.mladebechovice.cz.

Klánovický zpravodaj
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Naše děti žijí zdravě
Dne 27. 8. 2013 se naše mateřská
škola Klánovice zúčastnila celostátní
soutěže o nejlepší školní oběd, která
se konala v rámci preventivního programu „Žij zdravě“. Jejím cílem bylo
upozornit na zvyšující se nadváhu a
obezitu dětí. Pod vedením naší vynikající vedoucí školní kuchyně Dany
Radinové si náš tým ve složení Petra
Šafusová a Eva Dolejšková vedl více
než dobře. Holky nechaly na place
všechny své síly a s menu, které ob-

sahovalo mrkvovou polévku, pošírované kuřecí kuličky s nudlemi a všemi
obdivovaný moučník s jablečným pyré,
jahodami a tvarohem se z více než devadesáti účastníků umístil na nepopulárním, ale přesto vynikajícím 4. místě.
Všichni věříme, že v příštím roce pořadí nejen obhájíme, ale snad alespoň
o jeden stupínek zlepšíme. Kuchařům
zdar a naší milované kuchyni v mateřské škole Klánovice zvláště.
Autor článku i fotografie: Matěj Žák

Veletrh kroužků letos zaznamenal
rekordní počet návštěvníků
Ve středu 4. září 2013 se na nádvoří
před sportovní halou konal již třetí ročník veletrhu kroužků. Letošní akce byla
svým rozsahem zatím největší. Veletrhu
se účastnilo na padesát vystavovatelů
s nabídkou okolo dvou set kroužků a
volnočasových aktivit. Úspěšnou premiéru měl i bohatý doprovodný program. Lákavé nabídky a dobré počasí
přilákaly ve slunném odpoledni ke sportovní hale stovky návštěvníků, díky je-

jichž přispění (dobrovolné vstupné, občerstvení, tombola) činil výtěžek dobročinné akce rekordních 23 388,- Kč.
Tato částka bude poskytnuta základní
a mateřské škole na pořízení nového
vybavení. Na webových stránkách organizátora akce www.klanovicespolu.cz naleznete seznam všech
letošních vystavovatelů s jejich stručnou charakteristikou a kontakty.
Robert Zoulík

Foto: M. Čtrnáctý

6. ročník akce Zábavné odpoledne s hasiči se vydařil...

Disciplínu stříkání vody na cíl
si děti užily. Foto: R. Kůla
Koňská ruční stříkačka z r.1900.
Foto: P. Jaroš

Očima zastupitele
Už mnohokrát jsem sdělovala hlavní důvody mého odchodu z funkce členky
rady MČ. Mohu k tomu ještě dodat, že
už tehdy jsem ztratila důvěru v kolegy. Nemýlila jsem se. Nejenže je naprosto evidentní, že rada naší MČ není vůbec
funkční, ale už se začínají objevovat i první
aféry. Není se čemu divit. Díky pasivitě ostatních stran, má dnes ODS (i přes její
vnitřní rozhádanost) v radě MČ dva zástupce z pěti členů. K tomu navíc už
dlouhé měsíce i pozici „zastupujícího šéfredaktora“ Klánovického zpravodaje. Spolu pro Klánovice si hrají na opozici (poněkud destruktivní na můj vkus), ale
ve skutečnosti mají svou „pátou kolonu“
v radě MČ v osobě Martiny Petráčkové
(formálně ODS). Díky tomuto spojenectví získalo „Spolu“ ohromný vliv ve zpravodaji a může tak bez problémů a bez
skrupulí prosadit například bezplatnou inzerci pro sponzory její přidružené "o.p.s.",
např. Opel auto, jak si mnozí všimli, nebo
společně s TOP09 manipulují s informacemi a články. Kvalita a etická úroveň KZ
se i proto dostala na dno a jsme nuceni
číst, právě v této rubrice, polopravdy, nepravdy či přímo absurdity. Co k tomu dodat? V takovém marasmu je rozhodně lepší v zmatené radě MČ nebýt, ale jako zvolení zastupitelé se stále snažit opravovat
její chyby, nebo alespoň veřejně poukázat na její nešvary. Držte nám proto, jako
vždy, palce.
Mgr. Zorka Starčevičová

Foto:
Archiv KZ

Klánovický zpravodaj

Zprávy z úřadu

KONTEJNERY
NA OBJEMNÝ ODPAD
budou přistaveny
v sobotu 19. 10. 2013
od 9:00 do 13:00 h.
na těchto místech
Všestarská ul. (křižovatka s ul. Krovova
za restaurací SAMOS u transformátoru)

Přimské nám.
Kuchařská x Aranžerská
(u separovaného odpadu)
Do velkoobjemových kontejnerů je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla,
umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
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.
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(Bio) Kupy, kupky, kupičky
Drásavý skřípot kolečka, letmý švih půlobloukem vpřed …a hele kupička. Děti
musíme učit pořádku, uklidíme zahrádku, pak šup všechno do lesa, my jsme místní noblesa. Roztříděné odpadky, spása naší planetky, vše do kontejnerů rozdělím,
kouknu…v lese kupička, přidám shnilá jablíčka. Nejsem zpozdilá, pomáhám lesu,
z mé zahrádky vzácný mulč do lesa nesu. Poznáváte naše spoluobčany "bio kupičkáře"? Z kupičky kupka z kupky kupa a z kupy hnojiště a z lesa stoka. Občané Klánovic mohou odkládat bezúplatně větve a trávu s listím v deponii v ul.
Smidarská. Je to hned za loukou, kde bývají kolotoče a někdy cirkus. Blízko pro
všechny a opravdu nadstandard proti jiným obcím. Všechny sběrné dvory v Praze Vám zdarma odeberou bioodpad. Nejblíže je v Horních Počernicích a v Běchovicích. Proč někdo, s naloženým přívěsem nebo bioodpadem v plastových
pytlích zamíří k lesu a ne do deponie nebo sběrného dvora, je záhada. Navíc
městská část přistavuje kontejnery na listí a rostlinnný odpad (info KZ a WEB
stránky obce). Biopopelnice jsou další dobrou volbou. Nezapomínejme na kompostéry. Takže kam s ním, už víme. Víme také, že jde o kulturní úroveň nás všech.
(Víte, že by kupičkář, tedy ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo neoprávněně odkládá odpadky mohl dostat pokutu až do výše 50000 Kč. Říkáte, že na
souseda se nežaluje, kupičkáře odhalí kamery a fotopasti. )
Ivan Prokopič (za komisi pro životní prostředí

Odstranění přesahujících větví ze soukromých pozemků

KONTEJNERY NA LISTÍ
A ROSTLINNÝ ODPAD
v městské části Praha-Klánovice
Kontejnery na listí a rostlinný odpad
budou přistaveny v těchto termínech
a na místech:
sobota 12. 10. 2013 od 9 do 12 h.
Lovčická x Malšovická
Přimské nám. (u separovaného odpadu)
Medinská x Smiřická (u bytových domů)
sobota 19. 10. 2013 od 9 do 12 h.
Nepasické nám. x Rodovská
Kuchařská x Aranžerská
(u separovaného odpadu)

Dobřenická x Voňkova
Alena Janoušková

Jubilanti
V říjnu oslaví své narozeniny
Petra Čermáková
Otomar Lehečka
Marie Vlasáková
Karel Němeček
Miroslav Jarolím
Alexej Fried
Marie Macháčková
Jiří Doležal
Věra Svoboda
Helena Kocourková
Jaroslav Macháček
Marcela Pučelíková
Jindra Runštuková
Václav Fereš
Všem oslavencům gratulujeme

Žádáme majitele pozemků, aby části keřů a větví stromů přerůstajících z jejich zahrad nad chodník neprodleně odstranili z důvodů, že nelze provádět
údržbu veřejných komunikací. Zároveň nebude docházet k výtkám ze strany
svozových společností vyvážejících komunální a tříděný odpad.
Alena Janoušková

Přestupky týkající se odchycení volně pobíhajících
psů a psů, kteří nejsou označeni mikročipem
Pokud Městská policie hl.m. Prahy odchytí volně pobíhajícího psa, který se
po městě pohybuje bez jakéhokoli dohledu, dopouští se chovatel psa přestupku dle ustanovení § 27 odst. 2 písm.
f) zákona ČNR č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, a to tím, že neučiní opatření proti úniku zvířete dle ustanovení § 13 odst. 1 citovaného zákona. Jestliže je zjištěno, že pes starší
6 měsíců není označen mikročipem dle

28. října – Den vzniku
samostatného
československého státu
(u příležitosti 95. výročí vzniku
samostatného československého
státu si Vás dovolujeme pozvat
na připomínkový akt věnovaný
této události, který se bude
konat dne 28. října 2013 v 18:00
hodin k pomníku u kostelíčka
Nanebevzetí P. Marie.

§ 7a vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl.m.
Prahy o místním poplatku ze psů,
ve znění pozdějších předpisů, dopouští
se jeho chovatel vyjma přestupku výše
uvedeného rovněž také přestupku dle
ustanovení § 27 odst. 1 písm. q) zákona
ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a to tím, že nesplní povinnost stanovenou na základě tohoto zákona
v obecně závazné vyhlášce hl.m. Prahy.
Alena Janoušková

Klánovický zpravodaj

10

XXII. ročník

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se konají v pátek dne
25. října 2013 v době od 14:00 h.
do 22:00 h. a v sobotu dne 26. října 2013 v době od 8:00 h. do 14:00 h.
Žádosti o vydání voličského průkazu podávají občané s trvalým pobytem
v k.ú. Klánovice na ÚMČ Praha-Klánovice. Žádosti podané v písemné podobě musí být opatřeny úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky. Žádost lze podat též
osobně na úřadě. Od 10.října se voličské průkazy předávají nebo zasílají voliči. Lze též vydat osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o jeho vydání.
18. října – konec pro doručení písemné žádosti o vydání volič.průkazu.

23. října – konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání volič.průkazu, uzavření seznamů voličů.
Volební okrsky jsou dva (č. 743,
744) a oba mají sídlo v Masarykově
ZŠ Praha-Klánovice. Voliči bude
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky). Každému voliči
budou dodány 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného
hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
Ivana Horská
tajemnice ÚMČ Praha-Klánovice

Spolky

Svaz tělesně postižených:
Poslední letošní velkou naší akci byl
rekondiční pobyt v Třeboni - za finančního přispění Nadace pro obnovu a rozvoj, mohli naši členové prožít
velice hezký týden. Počasí nám přálo,
ubytování výborné, personál hotelu
milý a tak jsme mohli splnit povinný
program/cvičení a ozdravné procedury/ v plné rozsahu. Odpoledne chodil pak každý podle svých možností na
procházky po Třeboni, navštívili jsme
během týdne prakticky všechny památné objekty v okolí, velice nám vy-

hovoval lázeňský park přímo u hotelu. Domů jsme odjížděli spokojeni.
Jen jsme se vrátili, přivítal nás v Klánovicích déšť, ale to už nám náladu
nezkazilo.
Na měsíc říjen máme před sebou
obvyklý plán: pravidelná pondělní cvičení od 16ti hod. Oblíbená beseda se
bude konat rovněž v pondělí 14. 10. 2013, také v 16 hod. Host
a téma přednášky bude uveřejněn na
nástěnkách.
za výbor STP: Paplhamová

Za společnou radostí maminek a děti do tělocvičny
Společné cvičení rodičů s dětmi má
celou řadu předností, má také široký
výchovný, sociální a emocionální přínos. Děti se stanou obratnější a smělejší, nastává vzájemné sblížení při
společném prožitku a radosti z pohybu. V Klánovicích mohou rodiče takové cvičení navštěvovat v tělocvičně Beseda vždy v úterý od 17:00. Cvičení je
vhodné pro děti od 18 měsíců do 4,5
let. I takto malé děti si postupně zvyknou za doprovodu maminky, tatínka,
babičky nebo tety a překonají počá-

teční nejistotu. Děti touží po společnosti dalších dětí a tady je příležitost
při hře, pohybu, tanečcích a využívání nářadí v tělocvičně být spolu. Možná rodiče získají návod na krátká cvičení doma, pasivní způsob života nesvědčí nikomu, natož dětem, pro něž
je pohyb přirozenou součástí života.
Další informace na www.mcsikulka.webz.cz. Přijďte tedy v úterý 1. 10.
do tělocvičny na první lekci, přivítá vás
Kašpárek. Těšíme se na vás!
Za Mateřské centrum Jitka Dlasková
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Kriminalita

Zlodějíčkové nikdy nespí!
Strohá řeč čísel působí jako dobrá
zpráva: celkový počet trestných činů
a přestupků spáchaných na území
Klánovic v prvním pololetí letošního
roku – v porovnání s údaji za stejné období 2012 – mírně poklesl. Zatímco loni
bylo za prvních šest měsíců zaevidováno 49 trestných činů a 10 přestupků,
v prvním pololetí roku 2013 policisté zaznamenali 46 trestných činů a 11 přestupků. Vyplývá to z informací, které
nám poskytl nadporučík Ing. Vladimír
Fober, vedoucí oddělení Policie ČR –
Újezd nad Lesy.
Podrobnější statistika za první pololetí roku 2013 hovoří o třiceti případech vloupání do vozidel. Zlodějíčkové si také troufli na vloupání do domů
a garáží, a to dokonce pětkrát, přičemž
ve dvou případech došlo k odcizení vozidla, dvakrát k odcizení bicyklu a jedenkrát byl ukraden okap. Pro majitele
automobilů stále platí upozornění, že
není dobré uvnitř vozů vystavovat
předměty, které by mohly případné „zájemce“ přilákat. Důsledné zamykání
vrat a domovních dveří by mělo být pro
obyvatele Klánovic samozřejmostí.
A nejen proto, že se nezadržitelně přibližují dny, v nichž přibude tmy a zavládne typické podzimní počasí, které
tak miloval Sherlock Holmes.
Jiří Karban

BURZA dětských potřeb
a hraček v MC

KDE? Mateřské centrum Klánovice,
ul. Ke Znaku
KDY? Příjem věcí:
pátek 11. 10. 2013, 17-19 h.
Prodej: sobota 12. 10. 2013, 9-12 h.
Výdej peněz a neprodaných věcí:
so 15-16 h
Přijímáme do prodeje – hračky,
dětské knihy, sportovní potřeby
/lyže, saně, boby, kola, koloběžky,
tříkolky, odstrkovadla, chrániče,
helmy, plavecké pomůcky/, zahradní
hračky, DVD, hry, stavebnice,
potřeby pro miminka, kočárky,
stoličky a oblečení do vel. 164
na podzim-zima v omezeném
množství, tj. 20 ks na osobu.
INFO na tel. 604 315 231

Klánovický zpravodaj
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Co se podle vás dá stihnout v posledním
roce tohoto volebního období?

Spojit síly, nehádat se! Za prioritu
považuji rekonstrukce a opravy vozovek. Ve spolupráci se starostou
Petrem Soukupem (ODS) a kolegy
z ČSSD vyvíjíme úsilí, které snad
přinese potřebný efekt. Zatím jsme
ve fázi příslibů. V jednáních s představiteli Magistrátu lze pomoci
i školství. Avšak v místním Zastupitelstvu musí ustat „boje“, jejichž výsledkem je neobsazená funkce zástupce starosty a pátého člena
Rady. Oříškem bude sestavení rozpočtu na rok 2014. Příděl peněz se
opět umenší. Pozornost si zaslouží
i diskutované projekty a nápady:
parkovací zóna, senior centrum,
nová knihovna, přírodní hřbitov.
Bez pokory a smyslu pro dohodu
nic nedokážeme.
Jiří Karban, TOP 09

Vzhledem k tomu, že je nová rada

Čas na změnu

Postižené Klánovice. S trochou černého humoru by otázka měsíce mohla
znít: „Co nás může v posledním roce
volebního období ještě postihnout?“ Děravé silnice, zámková dlažba prorostlá
bodláčím, neposečená tráva či voda
v podchodu dokreslují celkovou apatii,
která se v Klánovicích v posledních měsících rozhostila. Do posledního roku
máme tři hlavní priority, o které bude
v rámci zastupitelstva usilovat:
1. Prosadit architektonickou soutěž
a získání investiční dotace na vybudování nové knihovny s informačním centrem (již jsme iniciovali vypracování
analýzy)
2. Kvalitní dopracování generelu v klidu
(parkování u nádraží – zahrnutí točny
do rezidenční zóny)
3. Být věcnou opozicí vůči neprofesionálně odvedené práci (např. výběrová řízení nebo žádosti o dotace)
Jana Martinová – Spolu pro Klánovice

O tom, co „by se dalo“ stihnout, je
možné psát donekonečna. Jiná
otázka je „co se stihne/co stihneme“.
Toto volební období se nejspíše
stane, když vše půjde dle plánu, jedním z nejúspěšnějších. Věřím, že se
ještě letos podaří zajistit dokončení
II. etapy rekonstrukce silnic (z rozpočtu magistrátu), zahájit výstavbu
nového podchodu na nádraží a vyřešit parkování u nádraží. V příštím
roce by se mělo dále tempo rekonstrukce komunikací (III. etapa) zásadně zrychlit. Kvalita silnic je největším problémem, proto můžeme
vyjednaným příslibům z magistrátu
jen zatleskat. Usilujeme o to, abychom více pomohli sportovním klubům (tenis, fotbal) v jejich úsilí o vybudování slušného zázemí. Po
dlouhém přešlapování v projektu senior centra připravíme návrh usnesení zastupitelstva o variantě realizace tohoto projektu.
Petr Kubíček, Hlas Klánovic/ČSSD

K otázce, co se dá do konce tohoto
volebního období ještě stihnout, reálně odpovídám, že za současného stavu zastupitelstva už nic podstatného. Ale netřeba to přitom posuzovat jenom negativně. Naše
současné zastupitelstvo, mírně řečeno, není bohužel v dobré kondici. Prioritní příčinu tohoto neblahého stavu shledávám již na jeho
startu, kdy po volbách v roce 2010
vznikla koalice, která nám tehdy
v rozporu s představami výrazné
většiny klánovických občanů dosadila do vedení progolfovou ODS,
v čele se starostou. Přitom tito zastupitelé paradoxně slibovali, že budou vykonávat svou funkci právě
v zájmu těchto občanů. Kteří zastupitelé se v tomto angažovali netřeba rekapitulovat. Lze jen vyslovit naději, že v příštích volbách budou klánovičtí voliči snad obezřetnější.
Ladislav Hrabal

Nebát se a snažit se! V posledním roce tohoto volebního období
se zaměříme na prohloubení profesionality úředníků městské části.
Z investiční oblasti nám Magistrát
hl.m. Prahy přislíbil zásadní obrat
ve výstavbě komunikací. Očekáváme v roce 2014 zahájení
III. etapy. Na konci období budeme
opětovně řešit kapacitu základní
a mateřské školy. Do posledního
roku budeme muset sebrat odvahu
čelit nesmyslným a zbytečným útokům od našich kolegů a snažit se
ve zbývajícím čase hledat řešení
na problémy, které trápí Klánovice.
Naše snaha byla a je, hledat řešení
a neztrácet čas a síly v osobních
sporech. V tomto se neměnit nebudeme.
Petr Soukup, Martina Petráčková

naší městské části téměř nefunkční, nepředpokládáme, že se
staneme svědky nějakých velkých
zázraků. Navíc jsme i čím dál častěji svědky poněkud destruktivního
jednání zastupitelů ze „Spolu“,
kteří se, pokud se nejedná o „jejich
projekty“, snaží jiné torpedovat.
I proto hrstka úředníků, která se
snaží něco málo realizovat, nemá
vždy šanci uspět. Ani zlepšení
zpravodaje není na obzoru, stejně
jako realizace železničního koridoru (včetně podchodu a důstojné
úschovny kol). My, kdo jsme byli
i v nejhorších chvílích optimisté,
musíme začít doufat v nové volební
období.

Klánovický zpravodaj
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Popereme se o postup

Se zástupcem FK Klánovice Tomášem Svobodou jsme hovořili o tom,
jaké očekávání mají naši fotbalisté v právě rozehrané podzimní části mistrovských soutěží. Dotkli jsme se nejen dění
na trávníku, ale i stavu, v jakém se fotbalový klub nachází.
Jaký sportovní cíl si pro tento ročník
dalo A-mužstvo Klánovic, účastník pražské II. třídy?
Jak si příznivci klánovického fotbalu jistě všimli, nastoupil do nové sezóny pouze jeden tým
mužů. Letní přípravné zápasy i výsledky ze
začátku soutěže naznačují, že současný kádr
může bojovat o přední místa tabulky a pokusit
se tak do Klánovic opět vrátit I.B třídu, které
sem jednoznačně patří. Letos máme kádr dostatečně silný a široky, aby nezůstalo jen
u slov a opravdu jsme se o to poprali. Velmi
pozitivní je také fakt, že se k týmu vrátil staronový trenér Milan „tréňa“ Štefeček.
V nové sezóně už v pražských soutěžích
nefiguruje B-mužstvo dospělých. Proč?
Kam se vlastně ztratili hráči klánovické
rezervy?
Hráči se neztratili. V Klánovicích se totiž nejednalo o klasickou „rezervu“, ale v podstatě
o druhý rovnocenný tým, který si založili před
pár lety končící dorostenci, aby mohli zůstat pohromadě. Po skončení loňské sezóny
probíhali vášnivé diskuze, jak se postavit k

4.10.
5.10.
5.10.
5.10.
6.10.
12.10.
12.10.
12.10.
13.10.
13.10.
18.10.
19.10.
19.10.
19.10.
20.10.
25.10.
26.10.
26.10.
26.10.
28.10.
02.11.
02.11.
03.11.
03.11.
03.11.
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novému ročníku 2013/14. Nakonec zvítězil
názor, že lepší variantou bude bývalé „áčko“
a „béčko“ sloučit a vybudovat nový perspektivní tým se zkušenými fotbalisty v
kombinaci s dravým mládím, které hrálo loni
vesměs za „béčko“. Dalším důvodem bylo
rozhodnutí, že nadále půjdeme cestou
vlastních odchovanců se srdečním vztahem
ke klánovickému fotbalu – vždyť někteří z
nich to dotáhli z přípravky až do mužů – a
že nebudeme vynakládat značné finanční
prostředky na přestupy či opakovaná hostování. S radostí pozorujeme, že nyní se tréninků nového týmu zúčastňuje pravidelně i
více než dvacítka hráčů, v mužstvu je tolik
potřebná konkurence a hraje se hezký fotbal. Trenér tak může na zápasy nominovat
pouze nezraněné hráče s nejlepší momentální formou. Důkazem kvality týmu je
i postup v poháru přes sousední Újezd nad
Lesy, který hraje vyšší soutěž.
Je známo, že jiné oddíly mívají problém
s nedostatkem hráčů v dorostenecké
kategorii. Jak je na tom Váš klub?
Tento problém trápí i klánovický oddíl, ale snažíme se s ním bojovat. Loni i letos jsme obsadili alespoň soutěž mladšího dorostu. Parta sdružená okolo trenéra Honzy Silovského
hraje dokonce první pražskou třídu a vůbec
si nevede špatně. V případě potřeby pak
mladší dorost doplňují vybraní hráči starších
žáků, pro které je to cenná zkušenost.

Pojďte fandit fotbalistům FK Klánovice!
pátek
17:00 Klánovice
Kbely
ml. přípravka
sobota
9:00 Klánovice
Cholupice
ml. žáci
sobota
11:00 Klánovice
Motorlet C
ml. dorost
sobota
17:00 Klánovice
Miškovice
muži
neděle
16:00 Klánovice
Kunratice
st. žáci
sobota
8:45 Bohnice
Klánovice
ml. přípravka
sobota
12:00 Čechie Smíchov
Klánovice
st. žáci
sobota
16:00 Vinoř
Klánovice
muži
neděle
11:00 SK Střešovice B
Klánovice
ml. dorost
neděle
12:00 Dubeč
Klánovice
ml. žáci
pátek
16:30 Klánovice
Zlíchov
ml. přípravka
sobota
9:00 Klánovice
Chodov
ml. žáci
sobota
11:00 Klánovice
Tempo B
ml. dorost
sobota
17:00 Klánovice
Hloubětín
muži
neděle
16:00 Klánovice
Libuš
st. žáci
pátek
16:30 Klánovice
Ďáblice
ml. přípravka
sobota
10:30 Újezd nad Lesy B
Klánovice
ml. žáci
sobota
14:00 Slivenec
Klánovice
st. žáci
sobota
14:15 Admira B
Klánovice
ml. dorost
pondělí
14:30 Kbely B
Klánovice
muži
sobota
9:00 Klánovice
Bohnice B
ml. žáci
sobota
14:00 Klánovice
Běchovice
muži
neděle
11:00 Běchovice
Klánovice
ml. přípravka
neděle
12:00 Klánovice
Újezd n. Lesy
ml. dorost
neděle
14:30 Klánovice
PSK Union
st. žáci
Aktuální výsledky najdete na internetu – www. fkklanovice.cz

Co očekáváte od žákovských družstev? Dá se například mluvit o postupových ambicích?
Starší žáci skončili loni na třetím místě tabulky a jen těsně jim tak utekl postup do nejvyšší pražské soutěže – přeboru. V tomto
roce byl jejich kádr vhodně doplněn o několik
nových hráčů ročníku 1999 a tréninků se tak
zúčastňuje i více než dvacítka fotbalistů. Cílem je tak i v tomto roce bojovat o přední místa tabulky. Díky nedostatku hráčů ročníku
2000 a 2001 však s největší pravděpodobností příští ročník soutěže starších žáků obsadit nedokážeme a celý kádr se tak přesune rovnou do mladšího dorostu. Z podobných důvodů byl letos sloučen kádr starší přípravky a mladších žáků a nové mužstvo hraje právě soutěž mladších žáků.
Pro kluky bude tento rok náročný, protože
se budou na hřišti setkávat vesměs s fotbalisty, kteří jsou o rok či o dva starší. Pro jejich další fotbalový růst je však tato skutečnost jednoznačně přínosná.
Jak hodnotíte zájem o fotbal v Klánovicích a okolí? Konkurujete si s okolními
obcemi?
V posledních dvou letech se zájem kluků
všech věkových kategorií o klánovický fotbal opět zvyšuje. Po loňském výpadku jsme
tento rok přihlásili soutěž nejmladších nadějí
MINI Star a právě v nejmladší přípravce trénuje více než dvacet malých fotbalistů i fotbalistek. Podařilo se nám také vyjednat zajímavé přestupy či hostování z okolních fotbalových týmů – namátkou jmenujme Viktorii Žižkov, Úvaly, Šestajovice či Jirny.
Co by v tuto chvíli nejvíce pomohlo FK
Klánovice? Předpokládám, že další finanční prostředky.
Jednoznačně splnění dlouhodobého klánovického snu: nutně potřebujeme další
vhodnou tréninkovou plochu s umělým povrchem, která by se dala využívat také zimním období (listopad až březen). Podařilo se
nám získat finanční grant od pražského magistrátu, máme přislíbenou pomoc od vedení
Klánovic a během následujících devíti měsíců budeme celou stavbu realizovat. Současné finanční prostředky jsou však nedostatečné a tak ještě „bojujeme“ o jejich navýšení. Jakoukoliv pomoc samozřejmě vítáme. Dále by nám velmi pomohlo, kdyby se
do tréninků či organizace – hlavně v kategorii přípravek – více zapojili rodiče dětí – tatínkové i maminky. Jedině tak se dá „malý“
fotbal dlouhodobě provozovat.
Ptal se Jiří Karban
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Karel a Zuzka Šteflovi o kanadských Rockies
Zuzka a Karel Šteflovi sami nebo společně kromě spousty zemí Evropy procestovali např. Nový Zéland, Tádžikistán,
Uzbekistán, Turecko, Egypt, Spojené
státy a Kanadu. Oba nejen rádi cestují,
ale i fotí. Každý ovšem svým foťákem
a svým okem, což v terénu znamená
více úhlů pohledu, doma hádku, která
fotka je lepší, a ve výsledku pestrost nafocených snímků. Své fotky a vyprávění z cest pak prezentují na různých
cestovatelských besedách a festivalech. Příkladem společně navštívené
země je Kanada. Sami o ní říkají:
"Kanada je ohromná země a my
jsme z ní viděli sice jen velmi malou, ale
zato jednu z nejkrásnějších částí. V Rockey Mountains, které jsme si zvolili za cíl,
panují jasná a pevná pravidla. Masová
turistika je vpuštěna jen do malých oblastí kolem silnic, a pokud chcete jít dál

do divočiny, je přístup řízen a kontrolo- na něco ptáte, třeba na letišti, příjemně a
ván. Je omezen počet turistů, kteří se s úsměvem vám odpoví. Třeba i to, že jste
v danou chvíli mohou v určité části par- zmeškali let domů…
ku pohybovat, v kempech v divoké příPokud se do Kanady chystáte a něco
rodě je omezen počet míst pro stany z toho chcete zažít sami anebo si to
(v některých třeba jen 5 míst) s povinnou chcete jen poslechnout a podívat se
rezervací apod.
na krásné obrázky z Rockies, není nic
Důvodů k návštěvě Kanady a zejména lepšího než přijít 15. 10. 2013 do kláSkalistých hor je spousta. Nádherná příroda novického Kulturního centra Nová Besnad se všemi krásami, které si dokážete seda, kde vám zážitky z cest za dopropředstavit. Skály a hory s ohromnými pla- vodu fotografií rádi povíme a předáme
zícími se ledovci, jezera neuvěřitelných ba- zkušenosti, které se vám budou pro přírev, hučící vodopády, klikatící se řeky a roz- padnou návštěvu Kanadských Skalistých
lehlé lesy. Pro nás možnost potkat se s me- hor hodit, obzvlášť pokud chcete cesdvědem nebo losem, což se nám nepo- tovat sami, bez cestovky."
dařilo, anebo s vlčí smečkou nebo kojoty,
Gabriela Šmerdová – Nadosah o.p.s.
což se nám podařilo. Dalším důvodem je
bezpečnost Kanady připravené na turismus,
a z naší zkušenosti vstřícnější a příjemnější
lidé než v Evropě. Čiší z nich pohoda velké krásné země kolem nich. Na dálnici vám
nikdo nejede metr
za zadkem a netroubí na vás, pokud
Gastronomická novinářka Hana Michopulu doporučuje
nevíte kudy jet nebo
restauraci, kterou objevila v nedalekých Semicích.
stojíte 2 vteřiny na
Jak vystačit s rozsahem rubriky, když podnik, který vám
zelenou. Když se
Foto : Karel Štefl
chci představit, je mým objevem roku? Zkusím to, ostatně chybějící informace si můžete doplnit, nejlépe na vlastní zažívání.
placená inzerce
Za humny polabských Semic, jen pár kroků od Labe
stojí restaurace s terasou. Pod ní šplouchá rybník s kapry,
kteří se chovají pro kuchyň. Za rybníkem leží políčko se zeleninou, z níž se tu vaří: rajčata, dýně, bylinky. Kuchyni šéfuje Tomáš Reisinger, který pro toto místo zvolil příhodný
koncept "středoevropské kuchyně v moderním pojetí". Tomáše formovala praxe z vídeňské resturace Andreas Hofer a pražského Radissonu. Teď tu uprostřed úrodných polí
destiluje to nej z lokální a sezónní kuchyně s příchutí současných trendů. Jen namátkou ochutnávka z poslední návštěvy: na úvod bylinkové škvarky, po nich hovězí sulc
s čerstvou zeleninou. Pak perfektní vepřový kotlet s krupotem - kroupami spojenými dužinou z lilku. Završeno čokoládovou pěnou s lipovou zmrzlinou a sauvignonem
od Súkala. Hodně se těším, až v listopadu šéfkuchař připraví "bejlík", polabskou specialitu z vlastního chovu husí,
se zázvorem a česnekem.
Překvapivé jsou tu ceny - nastavené tak (nízko) vůči nabízené kvalitě, aby Na jitra přišli I lidé z vesnice. Je znát,
že majitel Pavel Pokorný (zároveň majitel semického
Bramka), by rád byl místním Tomášem Baťou. Nadšenou
klientelu ale Jitra přesto nabírají spíš z přespolních hostů,
naladěných na aktualizaci české kuchyně.
Ode mě má restaurace Na Jitrách 10 z 10 možných
s uť • od pa d • pí s ek • š t ěr k • zem in a • k ůr a
bodů, byť kuchyň neoplývá zrovna rychlostí. Ale jsem
př e v o z s t r oj ů • t e r é n ní úpr av y • na kla da č
ráda, když nemusím cestovat za mimořádnou gastronomií
do centra. S Jitry nablízku můžeme zůstat v přilehlém reV 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. cz
gionu Polabí a být pyšní, že žijeme blízko. www.najitrach.cz
Rezervace doporučena.
Hana Michopulu, michopulu@zpatkydomu.cz

A jitra jsou zde milá

KOMINICTVÍ NĚMEC

Čištění, revize, opravy
telefon: 775 132 921

KONTEJNERY KRÁL

602 260 264
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Kadeřník Roman děkuje všem svým
zákaznicím z Prahy východ a okolí,
a pro větší zájem oznamuje novou
otevírací dobu kadeřnického salónu
ŠEFLCHAIRSTYLE 7 dní v týdnu.

Otevírací doba: 9:00 - 21:00

Salon v Úvalech u Prahy - Přišimasy
(Praha - východ)
Tel. 604 589 584
www.seﬂ-hairstyle.com r.seﬂ@post.cz

PROČ JÍT NA KOSMETIKU?
Věděli jste, že řádně neošetřená a nepřipravená pleť po létě si zakládá
na problém a může způsobit citlivou a podrážděnou pleť v zimním období?
Ráda Vás ošetřím ve svém salonu speciálně vyvinutými přípravky podporující
regenerační schopnost a odolnost pleti. Používám kvalitní kosmetické
přípravky, masky, séra, ampule a pleťové ozdravné kůry. Poskytnu blahodárnou
masáž obličeje, dekoltu popř. rukou. Výsledkem bude krásná, zdravá a pěstěná
pleť jakou si zasloužíte. Odjakživa je pleť naší vizitkou, udržujte si pěstěný
a svěží vzhled v každém věku. Těším se na Vás, kosmetička Vesna.
salonvesna@email.cz • telefon 603 508 070 • www.salonvesna.cz

Hledáme PANÍ NA ÚKLID rodinného domu
v Klánovicích 1-2x týdně á cca 4 hodiny.
Podmínkou je bydliště v blízkos5 Klánovic,
spolehlivost, bezúhonnost, souběžné uklízení
i v jiných rodinách, garance dlouhodobé
spolupráce a možnost poskytnout reference.
Nástup možný ihned. Kontakt: 602 614 520

Vedení účetnictví a daňové evidence
Pokud potřebujete dobře, kvalitně a profesionálně
zpracovat účetnictví (včetně mezd a personalistiky),
dále daňovou evidenci, veškerá daňová přiznání
(vč.optimalizace daňové povinnosti, daňového
poradenství a auditu) obraťte se na nás.
ALLFIN GROUP s.r.o.,
Třebětínská 591,19016 Praha 9-Újezd n.Lesy
Mail: lucie.machalickova©allfingroup.cz tel.: 606 638 435
dvorack© volny.cz
tel.: 777 242 643

NUMEROLOGICKÉ KONZULTACE!
Chcete zjistit příčinu vašich problémů? Chcete návod
pro vaše rozhodování? Nevíte, jak se dostat
z pracovních potíží? Chcete se vyznat sami v sobě?
Poraďte se s numeroložkou při osobním setkání.
Najdeme společné řešení. Cena: 890 Kč/hod.
Kontakt: 602 533 984,
www.NáhodaNeexistuje.cz

info@nahodaneexistuje.cz
Ve vilkách 512, Šestajovice
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Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás informovat, že jsem přijal nabídku být na kandidátce Strany zelených v letošních volbách
do Poslanecké sněmovny. K souhlasu mě vedl jednak můj názor, že současný stav naší poli8ky není dobrý
a pokud je někomu předkládána možnost pro zlepšení tohoto stavu něco udělat, neměl by to odmítnout. A dále
vědomí, že s programem této strany nemám problém.
Konkrétně na naši poli8ckou scénu pohlížím, že ta naše loďka se stáčí občas příliš doprava a pak zase příliš
doleva. A že právě SZ by měla být tou silou, která by tuto loďku při jejím vychýlení, ať už vpravo nebo vlevo,
vyrovnávala, čímž bychom jistě dojeli dále a efek8vněji. Navíc působnost tří subjektů v dějinách nejednou
ukázala svoje pozi8va a to už svatou trojicí počínaje.
Na energe8ckou situaci pohlížím, že není nám právě zapotřebí stavět zastaralou jadernou technologií
Temelín, když nevíme co s jaderným odpadem, a to především v návaznos8 na skutečnost, že se jednoznačně
rýsují již téměř bezodpadové moderní jaderné technologie. Takže považuji za rozumné chvíli ještě počkat a pak
stavět přínosněji.
Něco k mé osobě. První třídu jsem absolvoval ve škole, kde dnes bydlí Zobačovi. Plavat jsem se naučil ještě
v bazénu lázní. Klánovický les poznamenal i mé mládí. Tomuto lesu jsem mnohé dlužen a i to byl důvod se v rámci
svých dostupných možnos9 postavit za uchování jeho celistvos8. V roce 1989 jsem byl zvolen mluvčím
Občanského fóra, mám ještě legi8maci člena rady s číslem 1. Bohužel po úmr9 manželky jsem se této funkce
musel vzdát. Deset let jsem byl předsedou našeho tenisového oddílu. Zúčastnil jsem se několika mistrovství
světa seniorů ve stolním tenisu, naposledy v r. 2008 v Riu. Z MS v Lillehammeru jsem si přivezl z věhlasného
skokanského můstku malý smrček, který jsem věnoval Klánovicím. Je zasazen před školou a za mě byl poctěn
funkcí vánočního stromku. Jako soudní znalec jsem v r. 2009, z osobního popudu ministra školství p. Lišky,
pomáhal s projektem zavedení dopravní výchovy do škol. Na klánovické škole jsem zkušebně přednášel 4 měsíce
zdarma deváťákům záludnos8 dopravní problema8ky. I když tento projekt odvoláním p.Lišky tehdy skončil, jsem
rád, že po pě8 letech tento projekt, prvotně nastartovaný Stranou zelených, má přeci jen naději na realizaci.
Musím říci, že kdyby v euforickém roce 1989 nám tehdy někdo namlouval, že po více než 20-8 letech tady
bude demokracie ve stavu v jakém je, že bychom mu nevěřili. Bohužel i v Klánovicích jsou v současné době jisté
smutné okolnos8. Např. šéfredaktorem obecních listů je starosta a v redakční radě sedí další 4 zastupitelé. Vždyť
podobným se dnes prezentují tak v Bělorusku.
A ty proběhlé nehoráznos8 kolem golfu, kdy byla např. rozkopána ulice Medinská, jediná přístupová cesta
k mateřské školce. A v tomto dezolátním stavu přes rok takto ponechána. Mně jako starostovi volali tehdy
ze stavební ﬁrmy, že slyšeli, že jsme kývli na golf, tak by mohli příš9 týden přijít... . Nejednou jsem vystoupil
před zastupiteli na magistrátu s žádos9 o pomoc. Nikdo mě nevyslyšel, nepodpořil, a to jak z ODS (p. Bém, Blažek,
Vodrážka, Chalupa a d.) tak z ČSSD (p. Hulinský, Březina a d.). A mlčela k tomu i klánovická progolfová ODS.
Spravedlivě se sluší uvést, že jediným, kdo se tehdy, v našich nejtěžších chvílích za nás postavil, byla Strana zelených.
Společnost se také hodno9 podle toho jak se dokáže postarat o seniory. A tady? Pan starosta Hanzal vyčlenil
pozemek (Kavris). Za mého starostování, abych zabránil propadnu9 stavebního povolení, jsem zajis8l uvolnění
magistrátem cca 0,5 mil. Kč, které OMI (Odbor městského investora) na Kavrisu prostavěl, to lze jednoznačně
dokladovat, a přesto mí následovníci toto stavební povolení nechali propadnout.
Je dobré si připomenout, že ve sportu posuzuje fauly rozhodčí a o volbách jsou 9mto rozhodčím voliči. A 8 by
konečně měli dát poli8kům jasně najevo, že už dokáží za fauly dát nejen žlutou, ale i červenou kartu. A pak je
to také o tom, posuzovat poli8ky podle činů a ne slovních bicepsů a vysázených billboardů. Nepodceňujme volit
důsledně ty, kterým můžeme věřit, že budou konat v zájmu občanů, za kterými stojí skutky, kteří se nekalému
nepropůjčí, které pravidlo děvčat z E55, kdo s kým kdy a za co, neoslovuje.
Vážení spoluobčané, pokud nechováte an8pa8i ke Straně zelených, zvažte této straně dát svůj hlas. A pokud
konkrétně v Klánovicích vám po úmr9 pí.Vilgusové vadila prezentace této strany p. Maiellem a pí Starčevičovou,
tak 8 již v této straně nepůsobí.
S poděkováním, vážení spoluobčané, za zvážení možnos8 věnovat svůj hlas v letošních říjnových volbách
Straně zelených.
Ing. Ladislav Hrabal, CSc.
nestraník

Klánovický zpravodaj

placená inzerce

10

XXII. ročník

strana

13

Klánovický zpravodaj

10

XXII. ročník

strana

14

placená inzerce

PROHLÁŠENÍ:
My, níže podepsaní členové ODS, jsme se rozhodli ukončit své členství v této straně.
Důvodem je nemožnost ztotožnit se s personální politikou ODS, která nebere v potaz
morální hodnotu kandidátů, mající tuto stranu reprezentovat v nadcházejících volbách.
Příkladem je i současný předseda Klánovického sdružení ODS MUDr. Polák,
opírající se o důvěru účelově přijatých lidí nemajících ke Klánovicím žádnou vazbu.
Nemůžeme a ani se nechceme jako členové pasivně spolupodílet na podpoře lidí, kterým
na základě osobní negativní zkušenosti nedůvěřujeme. Zároveň nechceme, aby práce,
kterou jsme ve funkci starostů, radních a zastupitelů pro Klánovice odvedli a odvádíme,
byla spojována s místním sdružením ODS a zneužita k sebeprezentaci jeho členů.
Martina Petráčková,
současná radní,
členka ODS 5 let

Jiří Hladík, bývalý starosta,
člen ODS 23 let, zakládající člen OF

Hana Kutzendörferová,
členka ODS 23 let, zakládající členka

Petr Soukup,
současný starosta,
člen ODS 8 let,
místopředseda OS ODS Prahy 14

Pavla Fisherová,
členka ODS 10 let
Karolína Cichoňová,
členka ODS 5 let

Rostislav Cichoň,
člen ODS 5 let

stavební firma

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

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

Včetně zajištění veškeré inženýrské činnosti.

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

www.northtech.cz
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AKVATERM PROJEKT s.r.o.

Provozovna Praha 9 – Klánovice

NABÍZÍME:
• Projekty vytápění
(plynové, tepelná čerpadla,
solární kolektory)
• Vypracování PENBů
• Energetické posudky
• Energetické audity
Kontakt: Jiří Prózr
Telefon: 603 260 644
www.akvaterm-projekt.cz

Jan Žížala
POHŘEBNÍ
SLUŽBA
Český Brod

Husovo náměstí 62
(před městským úřadem)

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

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

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
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KRÁLOVSTVÍ SLASTNÉHO NICNEDĚLÁNÍ

Úchvatná lehátka i další nábytek a doplňky pro náročné
nabízí portál www.wellnesslehatka.cz. Jde o produkty rakouských specialistů, kteří při výrobě lehátek pro interiéry i exteriéry používají jedinečné nano-technologie. Lehátka jsou na českém trhu zcela unikátní a využívají geniální mechanické nápady. Do lehátek se stačí slastně položit a chcete-li, nepatrným pohybem těla se můžete příjemně houpat. Na zakázku dle přání klienta vyráběná lehátka můžete mít v celé řadě barevných variací. Díky preciznímu provedení se mohou stát rovněž designovým vybavením Vašeho domu či bytu.
Více na www.wellnesslehatka.cz.
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ZLATO PRO RADOST

Vlastnit či darovat zlatou cihlu je snem snad
každého.
Přestože se zdá, že jde v případě zlaté cihly
o sen neuskutečnitelný, opak je pravdou.
Protože zlaté cihličky nemusí vážit kilo a stát
milion. I třeba ty několikagramové zlaté slitky
mají svoji cenu a jsou skvělou ochranou Vašich
prostředků i v nejisté době. Nebo dokonalým
dárkem, který zároveň ohromí i potěší.
A kolik stojí zlato? Gramový slitek koupíte
ve speciálním obchodě odpřibližně 1 250
korun. Vše o možnos8 koupě
zlata najdete na

www.zlatoproradost.cz
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PROGRAM říjen 2013
KC Nová Beseda | Slavětínská 120, Praha 9-Klánovice, tel: +420 608 418 494
INFO – e-mail: info@kcnovabeseda.cz, www.kcnovabeseda.cz,
tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou),
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA

VÝSTAVA MĚSÍCE
02. 10. - 30. 10.
DUFCI 2013 Výstava obrazů a objektů Oldřicha M. a Pavla Dufka
Oldřich M. Dufek se narodil v Klánovicích a je jejich velkým patriotem. Proto tuto svoji třetí klánovickou výstavu zaměřuje převážně na motivy z Klánovic. Společně s ním vystavuje jeho syn Pavel Dufek, který si zamiloval kraj Provence. Výstava je prodejní.

Čt 10. 10. 20:00
DONŠAJNI Komedie o vášni k životu, hudbě a k ženám. Svoji poslední filmovou roli si zahrála
KINO
Jiřina Jirásková. ČR/2013/komedie/102 min/přístupný od 12 let Režie: J. Menzel Hrají: J. Hartl, L. Šafránková, M. Huba, J. Jirásková, I. Chýlková
Vstupné: 120,- / 100,- Kč
DIVADLO PRO DĚTI
RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA Ne 13. 10. 16:00, Po 14.10. 10:00
Dramatizace známé pohádky Astrid Lindgrenové, ve které hraje pět herců. Dramatizace známé pohádky Astrid Lindgrenové, ve které hraje pět
herců. Vypráví příběh o velikém přátelství Ronji a Birka. „Romeo a Julie pro děti“, tak by také mohl znít podtitul. V představení nechybí dojemné
i rozverné písničky doprovázené živě hrou na kytaru. Hraje: divadelní soubor CylindrVstupné: děti 100,- Kč / dospělí 120,- Kč. Vhodné pro rodiče
s dětmi od 5 let nebo jako dopolední představení pro starší děti v MŠ či pro 1. stupeň ZŠ. Délka představení: cca 60 min, bez přestávky

Po 14. 10. 20:00
DIANA
Lady Dianu, princeznu z Walesu, zná téměř každý. Jen málokdo však zná skuKINO
tečnou Dianu Spencerovou, jen málokdo v ní vidí obyčejnou ženu. UK, USA, SE/2013/životopisný, drama/108 min/mládeži přístupný/české titulky
Režie: O. Hirschbie-gel Hrají: N. Watts, N. Andrews, D. Hodge, G. James, Ch. Edwards Vstupné: 120,- / 100,- Kč
PŘEDNÁŠKA Út 15. 10. 19:30
KANADSKÉ ROCKIES Cestovatelé Karel a Zuzana Šteflovi se přijdou podělit o zážitky
a zkušenosti ze svých cest po Kanadě. V Rocky Mountains, které si zvolili za cíl, panují jasná a pevná pravidla. Masová turistika je vpuštěna jen
do malých oblastí kolem silnic, a pokud chcete jít dál do divočiny, je přístup řízen a kontrolován. Je omezen počet turistů, kteří se v danou chvíli
mohou v určité části parku pohybovat.Vstupné: 80,- / 60,- Kč
KINO
St 16. 10. 20:00
HRA NA HRANĚ Tento thriller není jenom o kartách, hazardovat se bude spíš se životem.
USA/2013/krimi, drama, thriller/91 min/přístupný od 15 let/české titulky Režie: B. Furman Hrají: B. Affleck, J. Timberlake, G. Arterton, A. MackieVstupné: 120,- / 100,- Kč
KINO PRO DĚTI Ne 20.10. 16:00
JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM Vtipy nabité dobrodružství o Justinovi, který má svůj
velký sen – stát se rytířem. A hned u svého prvního rytířského úkolu se docela zapotí, protože zachránit království, to není úplně učebnicová
brnkačka na rozcvičení. vstupné: dospělí 120,- Kč / děti, senioři, ZTP 100,- Kč, mládeži přístupný.

St 23. 10. 20:00
LENKA DUSILOVÁ SÓLO Několikanásobná zpěvačka roku LENKA DUSILO-VÁ vyjíždí
KONCERT
v mezidobí před turné domovské Baro-mantiky na sérii sólových vystoupení. Jen s pomocí hlasu, kytary a hájemství krabiček Vás provede svým
repertoárem s důrazem na aktuální tvorbu a písničkovou podstatu. Přijďte navštívit ojedinělý ostrov na soutoku hudebních řek, kolem nějž to vře.
Těší se na Vás věčná hledačka Dusilenka s hla-sem, který si nespletete. Vstupné: 290,- / 320,- Kč VIP
KINO
Čt 24. 10. 20:00
KAMEŇÁK 4 Po deseti letech se nám opět představují oblíbení hrdinové městečka Kameňákov.
ČR / 2013 / komedie / přístupný od 15 let Režie: Z. Troška Hrají: V. Vydra, D. Morávková, J. Skopeček, L. Lipský, V. Glazar Vstupné: 120,- / 100,- Kč
KURZY

Út 29.10. 19:30

SOCIAL CLUB - Poklábosení v angličtině Anglická konverzace nanečisto s Monikou.

Koná se každé poslední úterý v měsíci. Od 19:30 hod. začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 hod. pokročilí a více pokročilí.
KURZY

Út 29.10. 20:30

SOCIAL CLUB - Chat in English

St 30. 10. 20:00
RIVALOVÉ Niki Lauda a James Hunt - dokonalý profesionál versus neodolatelný playboy. Jedno
KINO
však mají spo-lečné - nezkrotnou touhu po vítězství v závodech plných zvratů, nebezpečí a blízkosti smrti. USA, UK, DE/2013/životopisný,
akční/123 min/přístupný od 12 let/české titulky Režie: R. Howard Hrají: D. Brühl, Ch. Hemsworth, A. M. Lara, O. Wilde, N. Dormer.
Vstupné: 120,- / 100,- Kč
KURZY NEJEN PRO KLUKY

KAŽDÉ PONDĚLÍ do ledna 2014

MODERNÍ YOYOVÁNÍ

KAŽDÝ ČTVRTEK do ledna 2014

FOOTBAG (hakisak)

17-18:00 (začátečníci) a 18-19:00 (pokročilí), 1. hodina 16. 9. 2013
16:00-17:00, 1. hodina 19. 9. 2013

KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-22:00.
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