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K L Á N O V I C K Ý

Sochání pro Hedviku podruhé
Karel Vilgus
Tento měsíc se v naší obci uskuteční druhý ročník sochařského sympozia Sochání pro Hedviku.
Vrátím-li se k ročníku minulému, chtěl bych poděkovat sochařům, kteří vytvořili prvních pět soch v nově vznikající klánovické galerii pod širým nebem:
Petru Fidrichovi, Jiřímu Genzerovi, Matěji Holubovi, Jiřímu Kašparovi a Janu
Švadlenkovi. Na sochách pracovali „přímo pod dohledem občanů“ na náměstí
Hedviky Vilgusové v sousedství základní školy přesně před rokem.
II. ročník bude zahájen v kulturním centru Nová Beseda v úterý 21. května
v 19 hodin hudebním pořadem Jitky Molavcové a Jiřího Suchého SETKÁNÍ...
Práci na sochách zahájí umělci následujícího dne a budou je tvořit do neděle
26. května, kdy budou dokončené plastiky v 16.00 hod. na náměstí HV předány
zástupcům Úřadu MČ. Zde, stejně jako loni, zazpívá Claireton Chorale paní Světlany Tvrzické. Pozvání letos přijali sochaři Petr Fidrich, Jiří Genzer, Jaroslav Holec,
David Janouch a Milan Kuzica a společným tématem je Legrace v pohádkách.
S potěšením mohu konstatovat, že spolupráci přislíbili: starosta Petr Soukup
a Úřad MČ Praha-Klánovice, Lesy ČR – pánové Zdeněk Žára a Josef Sedláček,
Pavel Jaroš se svou firmou Zista, Soukromá škola hotelnictví a gastronomie
SČMSD, Managerský institut COOP a Masarykova základní škola v Klánovicích.




CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 10 KČ
Fotografie Jana Tučková
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Slovo starosty
Vážené dámy, vážení pánové,
měsíc duben nám přinesl další
změny v rámci složení Rady MČ.
Místostarostka Starčevičová odstoupila. S kolegy jsme zahájili
jednání o novém vedení naší městské části. Jednání jsou na začátku
a zatím není znám výsledek. Nicméně jsme všichni připraveni dostát
svým slibům a v rámci zbývajícího
času udělat maximum možného,
abychom Klánovice předali v lepším stavu, než jsme je před dvěma
lety převzali.
I díky značným finančním darům,
které jsme v tomto měsíci od Vás obdrželi, budeme moci provést další
opravy komunikací. Vaše ochota přispět na rozvoj Klánovic je pro nás výzvou, abychom našli společnou řeč
ku prospěchu naší městské části.
Petr Soukup

7. 5. 2013 od 18:00 h.
přijďte společně s námi
vzdát hold
obětem nacismu
k památníku neznámého
vojína - Nanebevzetí
P. Marie v Klánovicích.
Petr Soukup

Mgr. Zorka Starčevičová
odstoupila
Dne 24. 4. 2013 místostarostka
doručila na úřad svou rezignaci.
Na tomto místě bych chtěl paní
Mgr. Starčevičové jménem zastupitelstva poděkovat za její dosavadní činnost.
Petr Soukup

Čísla orientační
Chcete ovlivnit, jaká čísla
orientační nám usnadní orientaci
po Klánovicích? Zapojte se prosím
do ankety, zda tabulky s čísly orientačními mají být v provedení
zeleno-bílé a nebo tradičně v modrobílém provedení na webu MČ –
anketa. Své názory můžete zasílat
i na e/m: segetova@praha-klanovice.
Petr Soukup
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Informace z jednání Rady MČ

O čem jednali radní
Rada MČ Praha-Klánovice
(„RMČ“) zasedala ve dnech
3. a 17. dubna. Nejbližší jednání je
plánováno na 7. května.
RMČ projednala a schválila několik rozpočtových opatření.
Například navýšení rozpočtu MČ
o částku 665 300 Kč, která je určena
na integraci žáků (mzdové náklady
asistentů pedagoga). Tato neinvestiční
dotace byla schválena Zastupitelstvem
hl. města Prahy (ZHMP) dne
21. 3. 2013. ZHMP svým dalším usnesením rozhodlo o ponechání nevyčerpaných neinvestičních prostředků
ve výši 384 356 Kč na řešení havarijního stavu lipových alejí (ul. Slavětínská, K Rukavičkárně, Dobřenická a Podlibská). Rada hl.m. Prahy (RHMP) rozhodla o ponechání nevyčerpaných investičních prostředků na akci výměna
povrchu ve sportovní hale – částka činí
240 615 Kč. Z fondu darů byla zapojena do rozpočtu MČ částka 7 000 Kč pro
Místní knihovnu, účel: nákup knižních
novinek. RMČ odsouhlasila, navýšení
rozpočtu Mateřské školy o 32 tis. Kč
z důvodu úpravy sprchového koutu
a vybudování WC.
RMČ vyhověla žádosti o souhlas
s provozováním tradičních pouťových atrakcí v první pol. května.
Nájem pozemku: 5 tis. Kč za týden, složení vratné kauce za úklid (5 tis Kč), provozní doba 10-22 h (dodržování nočního
klidu), omezení hluku – reprodukovaná
hudba a mluvené slovo nesmí mít hlasitost, která by obtěžovala okolí.
RMČ dále schválila:
- objednávku na realizaci vodorovného
dopravního značení (v ulicích Bydžovská, U Trativodu, Slavětínská)
za cenu 29 750 Kč včetně DPH, práce

provede firma Jan Herštík – dopravní
značení, termín plnění: do 15. května.
- uzavření smlouvy s firmou Complete
Service CZ ve věci úprav skladu v objektu Kulturního centra Nová Beseda,
cena: 31 702 Kč vč. DPH.
- zakoupení traktoru zn. Karsit pro
údržbu zeleně v prostorách Mateřské
školy, cena: 60 tis. Kč vč. DPH. Financováno z investičního fondu příspěvkové organizace MŠ.
- uzavření smlouvy s firmou Simet, která zajistí opravu sprchových bran
na klánovickém koupališti, cena:
53 296 Kč vč. DPH.
- realizaci opravy vikýře v budově
MZŠ, Smržovská č.1, důvod: zatékání do objektu, smlouva bude uzavřena
s firmou Arrosto Group, cena:
59 580 Kč vč. DPH.
RMČ se zabývala problematikou
parkování v blízkosti klánovického
nádraží. RMČ uložila odboru výstavby
ÚMČ, aby předložil návrh na umístění
dopravního značení „zákaz zastavení“
s dodatkovou tabulkou nejpozději
do 7. 5. 2013.
RMČ vzala na vědomí informaci
o ekonomické bilanci ve vydávání
Klánovického zpravodaje č. 1-4/2013.
Celkové náklady na tisk a distribuci
(61 tis.) jsou už téměř totožné s celkovým výnosem z inzerce (56,8 tis). V případě pokračování tohoto trendu by se
KZ mohl stát samofinancovatelným.
RMČ schválila vypsání veřejné
ankety na téma barevné ztvárnění
připravovaných orientačních čísel.
Chcete se dozvědět více? Zápisy
a usnesení z jednání RMČ najdete na
internetu: www.praha-klanovice.cz,
sekce „volené orgány“.
Jiří Karban

Jubilanti
V květnu oslaví své narozeniny
Margita Hájková
Antonie Šťastná
Václav Musil
Alena Vnoučková
Jiří Šmakal
Radoslav Hovorka

Miloš Hájek
Jaroslava Podzimková
Věra Houžvičková
Roswitha Janošová
Helena Strohschneiderová
Všem oslavencům blahopřejeme!!!
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Zastupitelstvo

Z jednání Zastupitelstva MČ
Členové klánovického ZMČ se ke
svému veřejnému jednání sešli
11. dubna 2013. Z probíraných bodů
uvádíme:
- byl předložen návrh na prodej čtyř
obecních pozemků (dnes součásti
zahrad při Šlechtitelské ulici o výměře 13 – 82 m2) jejich současným uživatelům za odhadní cenu. ZMČ zároveň dostalo dopis ing. Šafránka upozorňující na to, že tržní cena pozemků je značně vyšší. ZMČ přijalo návrh
ing. Petráčkové nabídnout pozemky
k prodeji za tržní cenu.
- ZMČ rozhodlo o rozdělení částky
200 000 Kč z rozpočtu na podporu
sportovních a kulturních akcí a činností
v rámci systému grantů

- ZMČ schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku 200 000 Kč na provoz KC Nová Beseda v letošním roce
- ZMČ schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku 200 000 Kč Farní
charitě Neratovice na zajištění pečovatelské služby pro občany Klánovic
- ZMČ vzalo na vědomí návrh zadání
Územního plánu hl. m. Prahy (ÚP) a vyslovilo požadavek na doplnění časové
souslednosti zpracování 1. a 2. úrovně
ÚP a na úzkou spolupráci s pořizovatelem ÚP
- ZMČ vyslovilo námitky proti prodloužení platnosti rozhodnutí o připojení nové výstavby na katastru MČ
Horní Počernice na klánovické komunikace

- ZMČ vyslovilo nesouhlas s žádostí
společnosti FGRP o napojení parkovací plochy na obecní komunikaci, neboť žádost shledalo v rozporu s veřejným zájmem na ochranu životního
prostředí
- počet členů Kontrolního výboru (KV)
poklesl pod zákonné minimum
(5 osob), ale nikdo z potenciálních kandidátů mezi členy ZMČ neprojevil
o práci v KV zájem.
- starosta vysvětlil provozovateli herny Nonstop na Slavětínské ul., že
MČ nesouhlasila s prodloužením provozu hracích automatů zejména z důvodu blízkosti základní školy
Podle zápisu z jednání připravil
Tomáš Ruda

Co, kdy, v kolik, kde???
Datum Kdo
3. 5. Nadosah o.p.s.
5. 5. Nadosah o.p.s.
Základní škola
11. 5.
Knihovna
11. 5. Mateřské centrum
18. 5. Nadosah o.p.s.
21. 5. Nadosah o.p.s.
Klánovické fórum
22.
Karel Vilgus
-27. 5.
Městská část

Co
Medicimbal
Caveman, divadelní představení
13. ročník běhu naděje
Dobročinný bazar – prodej knih.
Rodinný pohádkový karneval - divadlo, tanec,
soutěže, hry, tvoření - www.mcsikulka.webz.cz
YOYO Slušný Cup – 3. ročník
Úvodní koncert k Sochání pro Hedviku
– J. Suchý, J. Moravcová
Sochání pro Hedviku
Týdenní seminář sochařů pod záštitou
pana Vilguse, při kterém vzniknou nové sochy.

Od
19:30
20:00
8:00
8:00

kde
KC Nová Beseda
KC Nová Beseda
ZŠ, Slavětínská 200

Tělocvična Beseda
Slavětínská 120
10:00 KC Nová Beseda
16:00

19:00 KC Nová Beseda
Park Hedviky Vilgusové
Slavětínská

Lesní sportoviště
Akce pro mateřskou školu – Les plný zvířátek 14:00 naučné stezky směr
bývalý vojenský objekt
Koncert pro Hedviku
26. 5. Klánovické fórum
16:00 Park Hedviky Vilguosvé
– koncert Claireton Chorale při předání soch
Pohádkové
Akce pro děti, které budou hledat ztracenou
FK Klánovice
26. 5.
9:00
Klánovice, o.p.s.
princeznu v Klánovickém lese.
V Jehličině
MČ
Den sousedů – chcete se seznámit s novými
31. 5. Nadosah o.p.s.
sousedy, máte chuť si zahrát pétanque,
17:00 KC Nová Beseda
Český farmářský trh s.r.o. poslechnout muziku?
Připravované akce v dalších měsících
19. 5. Stopa Klánovice

28. 6. Nadosah o.p.s.
31. 8.

Ing. V. Hoffmann
Nadosah o.p.s.

Hurá na prázdniny – koncert, výtvarné dílny,
15:00 KC Nová Beseda
soutěže pro děti, turnaj v pétanque…
3. Ročník Klánovického hudebního
15:00 KC Nová Beseda
Mini Festivalu
Akce mimo Klánovice

9. 6. Claireton Chorale

Vystoupení sboru – Co takhle dát si muzikál!!! 18:00

HudDI Klub Ilusion
Vinohradská 48, Praha 2
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Téma měsíce

Lidé se smějí na všech mých představeních,
říká před vystoupením v Klánovicích legendární Jiří Suchý
Luboš Palata
Pane Jiří Suchý, vaše představení
s Jitkou Molavcovou zahájí 21. května druhý ročník klánovického Sochání pro Hedviku. Co vás přimělo vážit
cestu do Klánovic?
Pan Vilgus, to je velice jednoduché.
Jak dlouho se s Karlem Vilgusem, duchovním otcem Sochání pro Hedviku,
vlastně znáte?
Léta letoucí. On pro nás (divadlo Semafor) léta dělal programy a plakáty
a od té doby se známe. Od té doby
uteklo čtyřicet let.
Vy jste ale už před několika lety v Klánovicích vystupoval?
Ano, měl jsem tam výstavu.
Kromě toho jste tam někdy zavítal?
Byl jsem tam například u pana Batovce, u starého pana Batovce. On sbíral filmy a nás tam jednou pozval. Strávil jsem tam u něj krásný večer.
Vy budete v Klánovicích hrát s Jitkou
Molavcovou krásné písničkové představení s názvem Setkání, v němž zazní starší i novější písně Semaforu.
To ve vašem divadle vidět nemůžeme.
Na co byste pozval diváky na vaši domovskou scénu v Dejvicích u „kulaťáku“?
Třeba na tu naši poslední hru Rytíři
z Blaníku a krasavice Lída, kam na-

psal hudbu Michal Pavlíček. Další
novou hrou je například Kam se poděla Valérie. Na repertoáru máme
tuším sedm titulů.
A nejzábavnější je jaké představení?
Všechna. Při všech se lidi smějou.
Jestli někde víc nebo míň, to se nedá
zjistit. Záleží totiž také na tom jací lidé
se sejdou. Na jednom a tomtéž představení se někdy smějí hodně a někdy
málo, podle toho, zda se sejdou bouřliví diváci, nebo ti poklidní. Ale i ti poklidnější se baví, vidím rozzářené
tváře, ale nesmějí se nahlas. Takže nemůžu říct, že třeba na Blaníku se smějí víc než na Levanduli. Někdy ano, někdy taky ne.
Teď je taková divná doba. Nedochází lidem smích?
Je divná doba, dochází lidem smích.
A kupodivu, teď v posledních týdnech
nám dokonce poklesla návštěvnost
v divadle. Ještě v únoru byla přitom výborná. Nevím, čím to je. Ale možná jen
počasím, teď začalo konečně jaro, takže to pociťujeme.
Nebojte, myslím, že v Klánovicích
bude na vás plno. Kde berete vůbec
s prominutím ve svém věku energii na
tolik hraní? Vždyť vy vystupujete skoro ve všech představeních Semaforu?
V naší produkci hraji ve všem.

Plánujete vůbec
nějaký důchod?
Vidíte, to mě nenapadlo. Nepřemýšlím o tom. Ale
možná, že bych
měl, viďte.
Z hlediska potěšení vašich diváků
snad ani ne...Kde berete tolik energie?
Já nevím. Mě se to tak udělalo a já to
tak beru.
Chystáte ještě před prázdninami nějakou premiéru?
Ještě v červnu uvedeme na scénu novinku – Kdyby tisíc klarinetů. Bude to
hra, kterou jsme sice kdysi hráli v divadle Na zábradlí, ale bude to úplně
jiný pohled. Protože jsem si řekl, že
tam jde vlastně o zázrak, tak to pojmeme trochu mysticky a tajemně.
Bude to takový večer plný zázraků.
Kolik her zvládáte ročně napsat?
Jednu, dvě?
Loni jsme museli stáhnout z repertoáru sedm titulů, na které jsme neměli peníze, protože třeba Kytice, to
je pětadvacet herců. To jsme už neutáhli. A tak jsem musel přes prázdniny a na podzim napsat hry pro pět
nebo tři lidi, maximálně pro jedenáct.
Takže jsme měli pět premiér za čtyři měsíce.

II.ročník sochařského sympozia
zahájí v KC Nová Beseda

v úterý 21. května v 19.00 hodin
Jiří Suchý a Jitka Molavcová
hudebním pořadem SETKÁNÍ...
Klánovické fórum a Karel Vilgus Vás zvou na II.ročník

Sochání pro Hedviku, během kterého vzniknou sochařská
umělecká díla, jež budou tvořit autoři před vašimi zraky

22. 5. - 26. 5. 2013,
náměstí Hedviky Vilgusové v centru Klánovic
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Sochání pro Hedviku podruhé
Karel Vilgus
(pokračování ze strany 1)

Rád bych zmínil několik základních
údajů o samotné akci. Má žena Hedvika byla ilustrátorka. Obrazově doprovodila několik desítek knižních titulů, mj. Enšpígla, Ezopovy bajky, básně Jiřího
Wolkera, Bibli- Starý i Nový Zákon, Pohádky 1000 a jedné noci a především
většinu pohádek Boženy Němcové
a Elišky Krásnohorské. Knihy s jejími ilustracemi se v překladech objevují v Anglii, Francii, Holandsku, Německu, Dánsku, Švédsku, Polsku, Slovensku, Maďarsku – nejdále pak v Brazílii. Její hluboká znalost křesťanské filozofie diskutovaná s českými astronomy se stala jedním z důvodů, proč jejím jménem
pojmenovali vědci z Astronomického
ústavu Akademie věd ČR jednu z planetek sluneční soustavy. A tak mezi Marsem a Jupiterem krouží miliardy tun vážící asteroid 98127 Vilgusová.
Hedvika po několikaletém boji podlehla 12. 11. 2007 rakovině prsu. Před
pěti lety jsem přišel s nápadem vytvořit
v Klánovicích venkovní galerii týkající se
pohádek a také sochařské pozdravení

těm, kteří se s rakovinou potkali. Příprava se protáhla, ale díky radnici v čele
se starostou Petrem Soukupem a hlavně díky Klánovickému fóru se v loňském
roce uskutečnil první ročník Sochání.
Dovolte, abych vás, před zahájením
II. ročníku, seznámil se základními
body celého projektu.
1) Jedná se o každoroční sochařské
sympozium na pohádkové motivy.
Materiálem bude většinou dubové
dřevo. Těmito sochami bude osazováno náměstí Hedviky Vilgusové, okolí
školy a pokračovat se bude ulicí
V Soudním východním směrem k lesu.
2) Mezi lipami v aleji Hany Benešové
budou umístěny sochařské objekty
z různého materiálu (dřevo, kámen,
kov, keramika, umělé hmoty...) věnované tvůrčím lidem z oblasti umění, kteří bojovali s rakovinou. Sochy by měly
mít veselé vyznění – v žádném případě by nemělo jít o tryznu! Týká se (samozřejmě po vyžádání si souhlasu pozůstalých) mimo jiné těchto osobností: herci a herečky Jiří Adamíra, Vilém
Besser, Petr Čepek, Rudolf Deyl ml.,
Michal Dočolomanský, Vladimír Dlouhý, Věra Galatíková, Vladimír Hrabánek,
Irena Kačírková, Josef Kemr, Laďka
Kozderková, Miroslav Moravec, Bořivoj
Navrátil, Helena Růžičková, Boris Rösner, Július Satinský, Ladislav Smoljak,
Jiřina Šejbalová, Miloslav Šimek, Josef
Vinklář, Jiří Voskovec, Jan Werich, Jiří
Zahájský; režiséři Pavel Dostál a Vladimír Sís; grafici Milan Kopřiva a Václav Rytina; zpěváci a hudebníci Karel
Černoch, Jiří Grossman, Pavel Novák,

Vernisáž a předání soch
zástupcům Úřadu městské části Praha-Klánovice proběhne
v neděli 26. května 2013 v 16:00 hodin před budovou
Masarykovy základní školy. Při této příležitosti zazpívá sbor
Světlany Tvrzické Claireton Chorale.
Partnery akce jsou: Úřad městské části Praha-Klánovice, Lesy České republiky, firma
Pavla Jaroše Zista, Soukromá škola hotelnictví a gastronomie SČMSD, Managerský
institut COOP a Masarykova základní škola

Přijďte se podívat 21. května v 19.00 hodin do Besedy
na Setkání s Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou

a v následujících dnech na práci sochařů

Jan Pacák, Rudolf Rokl ale i Giacomo
Puccini; malíři Stanislav Holý, Běla
Suchá a Hedvika Vilgusová; fotograf
Taras Kuščynskyj ...
Pro zahájení každého ročníku sympozia se budu snažit zprostředkovat
v Besedě vystoupení některého
ze svých známých, kteří by se zároveň stali morálními garanty příslušného ročníku. Tentokrát to bude Jiří
Suchý a Jitka Molavcová.
Spolu s Klánovickým fórem děkujeme všem za obecnou vstřícnost,
především pak finančním dárcům,
bez kterých bychom tuto myšlenku
nemohli rozvíjet. Zvláště děkujeme
finančním patronům jednotlivých soch
minulého ročníku: manželům Maškovým a Martě Ustrnulové, Kateřině
Cimoradské-Studeníkové a Jaroslavu Losertovi. I pro letošní ročník hledáme nové patrony. Ti z vás, kteří by
mohli a chtěli finančně přispět k takovémuto zhodnocení životního prostředí v naší obci – ozvěte se, číslo
účtu je 51-1069300217/0100 s poznámkou „sochy 2013“. Jakékoliv informace vám ochotně poskytne Romana Kubíčková na telefonu
604 288 076 nebo e-mailu: romana@klanovickeforum.cz.
Těšíme se na setkání s vámi v Nové
Besedě a na náměstí Hedviky Vilgusové.
(Asteroid při překladu z latiny: hvězdě
podobný.)

Klánovický zpravodaj

Bazar knih
a poděkování
V sobotu 11. 5. 2013 pořádá
knihovna tradiční Bazar knih
při Běhu naděje, který organizuje
ZŠ Klánovice.
Náš stánek najdete u sportovní haly, prodávat budeme od
8:00 do 11:30 hodin, knížku za
10,- Kč. Vzhledem k finanční situaci knihovny půjde letos z každé
prodané knihy 5,- Kč na podporu
českého výzkumu rakoviny a 5,- Kč
na nákup knih do knihovny.
V nabídce bude cca 800 knih,
většinou zánovních. V loňském
roce jsme prodali 600 knih, přijďte nám pomoci toto číslo překonat a levně si doplnit knihovnu!
Ráda bych poděkovala vám
všem, kteří jste zareagovali na naši
výzvu a pomáháte nám řešit nelehkou finanční situaci knihovny.
Patří vám dík, ať jste přinesli
peníze na jednu knížku, nebo
na deset knih. S vaší pomocí jistě
dokážeme
knižní
nabídku
knihovny udržet na dobré úrovni.
Jitka Frýdmanová

Les – v měsíci květnu
a červnu
S jarem každoročně přichází
období, kdy se ke klánovické zástavbě přibližuje černá zvěř. Květen a červen je časem příchodu
nové generace prasátek a divoké
prasata v nás mohou budit pocit
ohrožení. V tomto období je při
pobytu v lese potřeba dbát zvýšené ohleduplnosti a dodržování
zásady, že psi musejí být pod dozorem. Při volném pohybu psa
v lese může dojít k obranným reakcím divoké zvěře. Pro příjemný
pobyt v lese v jarním období lesníci doporučují pohyb jen po vyznačených cestách a vyhýbat se
houštinám.
Přemnožení černé zvěře se
nevyhnulo ani Klánovicím, ale lesy
v našem katastru byly připojeny
k sousedním honitbám a dle sdělení Ing. Hrušky z odboru lesů Magistrátu by v součinnosti s honebními společenstvími mělo dojít
ke zlepšení.
Petr Soukup
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Informace Úřadu MČ

Mobilní sběr nebezpečného odpadu,
objemný odpad
Barvy, baterie všech druhů, včetně
olověných akumulátorů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy,
chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky,
lepidla, nádobky od sprejů, motorové
oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky můžete
odkládat obsluze sběrového vozidla
14. 5. 2013 (úterý) na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
17:40 hod. – 18:00 hod.
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18:10 hod. – 18:30 hod.
Přimské náměstí (u autobusové zastávky) 18:40 hod. – 19:00 hod.

Kontejnery na objemný
odpad budou přistaveny v sobotu
25. 5. od 9:00 hod. do 13:00 hod.,
Přimské nám. a Kuchařská
(u separovaného odpadu)
Prosíme občany, aby odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí. Mimo tyto termíny lze
odpad ukládat ve sběrných dvorech
v Praze 21–Běchovice a v Praze 20
– Horní Počernice.
Alena Janoušková

Pilotní projekt – sběr
nápojových plechovek.

Třídit je hračka!
Vzhledem k dotazům občanů na
možnosti odložení nebo třídění nápojových hliníkových plechovek se
Magistrát hl. m. Prahy rozhodl otestovat sběr na území města.
Magistrát hl. m. Prahy zahájí zkušební pilotní projekt – sběr nápojových plechovek – v naší městské
části na těchto místech:
ul. Medinská x Všestarská
Kuchařská x Aranžérská
a dále u základní školy.

Sběrné nádoby budou mít stříbrnou barvu a budou označeny informačními samolepkami, kde budou uvedeny základní informace
o sběru komodity. Více informací
o tomto projektu naleznete na:
http://envis.praha-mesto.cz.

Komise pro životní prostředí – aktuálně
Jednou z oblastí, které se komise
věnuje, je aktivní účast v řízeních o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les. Ke kácení je zpravidla nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, tedy MČ.
Povolení lze vydat pouze ze závažných
důvodů uvedených v zák. č. 114/1992
Sb.,o ochraně přírody a krajiny po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává
vlastník pozemku či nájemce nebo jiný
oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
V roce 2012 bylo povoleno pokácet
119 listnatých stromů
z toho 37 ovocných stromů
54 jehličnatých stromů

280 bm živých plotů
a 20 thují
Zároveň byla žadatelům určena náhradní výsadba v tomto rozsahu:
155 listnatých stromů
z toho 12 ovocných stromů
94 jehličnatých stromů
490 bm živých plotů + 3 keře

VÝZVA
Zajímáte se o životní prostředí
v místě svého domova? Pokud
máte zkušenost, odborné znalosti
či hluboký zájem o kvalitu životního prostředí v naší městské
části, prosím ozvěte se nám.
Do našeho týmu KŽP hledáme kvalifikovanou posilu.
Kontakt: zde.buben@gmail.com
nebo na Úřadě naší městské části

Klánovický zpravodaj
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Kultura

Opět se blíží Pohádkový les!
V neděli 26. května na vás a vaše
malé děti budou opět v klánovickém
lese čekat spousty oblíbených pohádkových postaviček. Králi Ferdinandovi I. Klánovickému se vždy
jednou za rok ztratí v lese jeho milovaná dcera a děti mu ji pomáhají
najít...
Čtvrtý ročník této akce pro vás připravuje obecně prospěšná společnost
Pohádkové Klánovice, jejíž zakladatelce Lucii Polákové jsme v této souvislosti položili několik otázek.
Jak vlastně tato tradice v Klánovicích
vznikla?
Pohádkových lesů bychom po republice našli celou řadu. Naší inspirací byla
akce, která se již od 70. let minulého století koná v Roztokách, odkud jsem se
do Klánovic přivdala. V dětství mě na
Pohádkový les vodili rodiče a o něco
později jsem ho v masce ježka či veverky sama pomáhala organizovat.
Když jsme s manželem povili několik
dětí, přišlo nám líto, že v Klánovicích podobných akcí pro děti (ale ani dospělé)
moc není. A jelikož jsme měli chuť věnovat část svého volného času a peněz
ve prospěch ostatních, rozhodli jsme se
tuto akci v Klánovicích zorganizovat.
Liší se nějak klánovický Pohádkový les
od těch ostatních?
Každý Pohádkový les má samozřejmě
svá specifika vycházející z místních
podmínek, tradic nebo preferencí or-

ganizátorů. Ten náš je unikátní v tom,
že děti u nás nedostávají žádné bonbóny, čokolády či jiné sladkosti, nýbrž
ovoce, zeleninu nebo třeba mléčné výrobky. Pokud vím, jsme v tomto ohledu skutečnou raritou. Pamatuji si, jak
mi po prvním ročníku jedna maminka
nadšeně vyprávěla, že doma její syn
mrkev tvrdošíjně odmítá jíst, ale když
ji dostane do Rumcajse…
Jak se klánovický Pohádkový les
za dobu své existence proměnil?
Především nám dost vyrostl. Ze 160
dětí, které se zúčastnily prvního ročníku v roce 2010, nám již při třetím ročníku prošlo registrací 630 dětí. K tomu
připočtěte na každé dítě minimálně
jednoho dospělého jako doprovod. Zdaleka tak již nejde o akci místního, ale spíše regionálního významu – do Klánovic
se sjíždějí rodiny z okolních městských
částí i přilehlých obcí. Takto velká akce
je již poměrně náročná na přípravu a organizaci, proto jsme počátkem roku
2012 založili Pohádkové Klánovice
o.p.s. a z původně rodinného podniku se
stala akce, kterou připravuje celý tým
pohádkových dobrovolníků.
Vyvíjí se nějak i samotná náplň akce?
Podstata zůstává – děti v doprovodu rodičů procházejí lesní trasu
a hledají ztracenou princeznu. Cestou na stanovištích
plní jednoduché úkoly a dostávají za to razítka a odměny. Postupně ale přidáváme
doprovodný program, aby si
děti celou akci ještě více užily – přibyly skákací hrady,
výtvarné dílny, malování
na obličej apod.
Takový program musí stát
dost peněz – kde je sháníte?
Je pravda, že sami už to z rodinného rozpočtu opravdu celé
neufinancujeme. Proto průběžně hledáme nové sponzory. Jde jednak o firmy a jednotlivce, kteří na činnost o.p.s.
přispějí finančním darem,
a dále o společnosti, které věnují zdravé odměny. Pomáhají i některé místní organizace –
klánovičtí fotbalisté nám zdarma půjčují svůj areál, v pro-

dejně potravin
ochotně chladí
mléčné výrobky a všechna
okolní regionální periodika (Újezdský
zpravodaj, Šestajovický dostavník a Náš
region) nám inzeráty a pozvánky otiskla vždy bezplatně.
Z Pohádkového lesa je tedy již tradice
– připravuje vaše o.p.s. i něco dalšího?
V loňském roce jsme věnovali dětské
reflexní vesty klánovické mateřské
školce. A pokud nám dovolí zdraví a finance – a já si dovoluji touto cestou poprosit o podporu další potenciální přispěvatele, tak v hlavě již máme další
1-2 akce, do kterých bychom se rádi
pustili. Nechte se překvapit.
Kde najdou naši čtenáři další informace?
Vše, co potřebujete vědět o Pohádkovém lese (včetně registračního formuláře), najdete na www.pohadkoveklanovice.cz.
Děkujeme za rozhovor.
Není zač. A na všechny se už teď těšíme 26. května na klánovickém fotbalovém hřišti!

Klánovický zpravodaj
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Jak MČ podpořila
místní organizace?
Možnosti podpory jsou dány rozpočtem MČ, přímá podpora do této oblasti je ve výši 400 tis. Kč a skládá se
jak z grantového programu ve výši
200 tis. Kč, tak i z příspěvku na provoz kulturního centra Beseda ve výši
200 tis. Kč. Městská část dále podporuje místní spolky, sport, kulturu
a společenské akce poskytnutím záštity a napomáhá tím, že poskytuje
prostor v Klánovickém zpravodaji.
Mezi další podporu lze podřadit poskytování – pronájem majetku MČ
za zvýhodněné ceny pro místní organizace. V minulém roce jsme využili
přiděleného grantu ze Státního fondu České kinematografie ve výši
300 tis. Kč a dále uvolnili z prostředků MČ 1,7 mil. Kč na digitalizaci kina.
Městská část se každoročně snaží
opravovat majetek sloužící kultuře
a sportu. V loňském roce byly uskutečněny opravy ve výši 5,35 mil. Kč,
z toho do objektu Beseda směřovalo 4,5 mil. Kč. Do sportu – tělocvičen
a sportovišť bylo investováno
850 tis. Kč. V letošním roce bychom
rádi ve spolupráci s Magistrátem
provedli opravy fotbalového hřiště.
Práce na opravě hrází rybníků Placina byly zahájeny.
Petr Soukup

Schválené granty pro rok 2013
Členové Zastupitelstva městské
části Praha-Klánovice se zřekli svých
pravidelných odměn a ušetřené finance poskytli na podporu místních
spolků, sportu, kultury a v grantovém
programu rozdělili granty v celkové
částce 200 tisíc Kč takto:
ORGANIZACE

SCHVÁLENO

Spolek přátel ZŠ
ZO ČSOP Stopa
Spolek přátel MŠ
Spolek přátel MŠ
Nadosah o.p.s.
Nadosah o.p.s.
Klánovické fórum NF
Svaz modelářů
SDH Klánovice
Fotbal. klub
Claireton Chorale
Hud.Mini festival
TTC Klánovice
MC Klánovice
MS Rybářský svaz
Tenis Klánovice
STP
STP

5.000,- Kč
13.000,- Kč
5.000,- Kč
2.000,- Kč
40.000,- Kč
4.000,- Kč
10.000,- Kč
5.000,- Kč
3.000,- Kč
40.000,- Kč
5.000,- Kč
4.000,- Kč
10.000,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
10.000,- Kč
6.000,- Kč
8.000,-Kč
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Otázka měsíce

Podporuje MČ dostatečně místní spolky, sport,
kulturu a společenské akce? Jak Vaše strana či
uskupení podporuje tyto aktivity?
Co spojuje Sochání pro Hedviku
a 13.ročník běhu naděje? Je to
zákeřná nemoc - rakovina,
zhoubné onemocnění, které stálo
u zrodu obou akcí. První vznikla
v Klánovicích, druhá (původně
běh Terryho Foxe) v USA. Vzpomínka na občany, kteří bojovali,
vyhráli i podlehli. I proto zastupitelé schválili na podporu některých aktivit něco peněz ve formě
grantů. Málo, ale přeci.
MUDr.M.Ročeň
nezávislý za TOP 09.

Tuto podporu považuji za jednu z priorit současné rady. Grantový program
nebyl omezen a to ani přesto, že rozpočet MČ byl snížen o cca 1,5 mil. Kč.
Za nejdůležitější považuji udržování
motivace dobrovolníků ve spolcích
dále pracovat pro klánovické občany.
I k tomu slouží nově vytvořený formát
setkávání všech aktivních lidí ve společenské, kulturní a sportovní oblasti. Těším se, až pan starosta další jednání svolá. Pro mne to bylo minule
velmi přínosné.
Petr Kubíček

Klademe na podporu spolků
velký důraz a těší nás, že náš
kolega zastupitel pan Ferdinand
Polák se svou ženou Luckou
udržel při životě akci „Pohádkový les“, jejíž tradici založilo
místní sdružení ODS v roce
2010. Můžeme být hrdí, že
v rámci našeho volebního období byly založeny základy pro
další nové akce, které doufáme
se stanou tradičními. Jsme připraveni jim poskytnout nejenom
podporu, ale i pomoc.
ODS

Občanská sdružení a obdobná
uskupení jsou pilířem naší demokracie a můžeme být pyšní, že
v Klánovicích jich působí hodně,
a že je můžeme v rámci možností
podporovat. Mezi ostatními sdruženími působí i Klánovice spolu
o.p.s. Realizuje zajímavé projekty,
ale to, že tato nezisková organizace je personálně přímo angažována do politiky (pod názvem
Spolu pro Klánovice), není z etického pohledu úplně korektní. Občané a politické subjekty jsou
z toho právem v rozpacích.
SZ/Čas na změnu

V době, kdy mělo SPK své zástupce
v RMČ, měla na starosti podporu
sportu a kultury Ing. Jana Martinová.
Naší snahou bylo poskytovat všem
místním spolkům profesionální podporu. V současné RMČ nikdo z nových členů gesci kultury a sportu nastarosti nemá. Jako volební uskupení
nezávislých kandidátů jsme vzešli
právě z prostředí místních spolků,
jejichž jsme často my nebo naše děti
členy, takže naší prioritou vždy byla
a je jejich maximální podpora.
Jana Martinová, Robert Zoulík,
Ondřej Voleš

Podnět k posochání.
Navrhuji k historickému zachycení
naši modrozelenou exkluzivitu,
prezentující složení Redakční
rady našeho Zpravodaje. Šéfredaktorem je pan starosta (ODS)
a členy této rady i paní místostarostka (SZ) a dále tři zastupitelé,
což dnes v Evropě, kromě snad
Běloruska, není už k dohledání.
K tomu nadějné info, že v PS prošla čtením novela zákona, aby
obecní listy nemohly být už takto
politiky řízeny.
Ladislav Hrabal

Dne 24. 4. odstoupila paní Mgr. Starčevičová z pozice zástupce starosty.
Uzávěrka k dodání příspěvků do této rubriky byla 22. 4.
(Redakční poznámka)

Klánovický zpravodaj
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Slovo zastupitele

Svaz tělesně postižených-Klánovice

Neřekli jsme díky všem

V minulém měsíci jsme mimo pravidelnou činnost - jako je cvičení atd – vyslechli poutavou a poučnou přednášku
ing.Krále o stromech, zahradách a další zeleni. Přednáška měla velký úspěch
a pravděpodobně budeme muset požádat ing. Krále, aby nás navštívil alespoň ještě jednou. Na závěr divadelní
sezóny jsme byli v divadle Kolowrat, na
představení Karla. Sice režii dělal p. Kačer, ale asi tato témata jdou mimo nás
- prostě úpravy her v naší kapličce nás

Záchrana klánovického lesa byl
běh na dlouhou trať, který začal
v roce 2005 a nabral obrátky po
úspěšném referendu v roce 2009,
na jehož přípravě má svůj podíl
i mnoho dnešních zastupitelů napříč
politickým spektrem. Byla to nekonečná řada řízení na různých úrovních státní správy (životní prostředí,
EIA, stavební, územní atd.), kterou
započal a dotáhl do konce Ing. Boris Procházka z Občanského sdružení za Klánovický les, k němuž se
v r. 2006 přidal RNDr. Pavel Roušar
z občanského sdružení Újezdský
STROM. Následovala jednání
na MŽP a posléze na Magistrátu
hl. m. Prahy, kterých se po volbách
konaných na podzim 2010 zúčastňovali především noví klánovičtí
radní – Mgr. Zorka Starčevičová
a Ing. Jana Martinová. Na újezdské
straně zásadní práci pro záchranu
lesa odvedl Pavel Roušar, od roku
2010 starosta Újezda nad Lesy.
Podklady pro jednání na všech úřadech připravoval JUDr. Petr Svoboda. Tento běh trval osm let. Proto díky vám a díky dalším členům
obou občanských sdružení, kteří
osm let pracovali pro les. Právě oni
vědí, že změna územního plánu
není definitivní tečkou, a bez politického vychloubání a jásání pokračují ve stále probíhajících územních a stavebních řízeních. Smutnou
epizodou bylo zneužití tématu „les“
k nesmyslným změnám na postu
klánovických radních, uprostřed rozdělané práce a pouhé dva měsíce
před závěrečným hlasováním
o změně územního plánu na Magistrátu. Absolutní většina, kterou
byla změna pražskými radními nakonec přijata, ale dala všem srozumitelnou odpověď i v této věci. Tento úspěch musí být podnětem pro
nás všechny, že má smysl bojovat za
věc, kterou považujeme za správnou, někdy i v beznadějné situaci
a že každá revoluce má i svoji tišší
post-revoluční fázi, bez které by se
nedosáhlo ničeho.
Robert Zoulík
ve spolupráci s Marií Mikušovou

již několikrát zklamaly. V polovině dubna jsme hromadně absolvovali výlet do
Kolína, kde jsme prohlédli opravenou židovskou synagogu a židovský hřbitov.
Na závěr připomínám pondělí
13. 5. 2013, kdy se vybírá úhrada na rekondici ve Spáleném Poříčí zároveň
s potvrzenými přihláškami, dále je nutno odevzdat přihlášky na Slovensko
a na závěr od 16ti hod. k nám přijde na
besedu ing. Kubíček, člen zastupitelstva.
za MO STP Klánovice O.Paplhamová

Hasiči informují
Konec zimního období byl pro Klánovické hasiče ve znamení údržby techniky, výzbroje a výstroje. Byla provedena výměna olejů v elektrocentrále a čerpadlech, kontrola vozidel.
Dne 13. 4. 2013 byli hasiči vyzkoušet
čerpání vody z volného zdroje. Zkouška
dopadla na výbornou, obě vozidla mohou nasávat vodu z rybníků a nádrží.
Jednotka si vyzkoušela i nové vybavení, a to Přetlakový ventilátor, který začátkem dubna získala darem od jedné
klánovické firmy. Děkujeme tímto dárci.
Naše poděkování patří i paní Vévodové za poskytnutí finančního daru pro
Sbor dobrovolných hasičů Klánovice.

Hasiči cvičili na Vltavě
Dne 27.4.2013 se uskutečnilo na
břehu Vltavy v Holešovicích prověřo-

vací cvičení jednotek sboru dobrovolných hasičů, zaměřené na čerpání
vody z vodního zdroje a dodávku vody
pro výškovou techniku. I naše jednotka
se zúčastnila s oběma cisternami.
A ostudu jsme si neudělali. Jednotka
bez problému pomocí vývěvy nasála
vodu s Vltavy a zároveň bez problému
dokázala doplňovat vodu do žebříku
v dostatečném tlaku.

UPOZORŇUJEME OBČANY,
že je zakázáno vypalovat trávu
i na vlastních pozemcích.

Přijďte s námi oslavit letos poprvé

SVÁTEK SOUSEDŮ!
Chcete se seznámit se svými novými sousedy nebo
prostě jen tak poklábosit s těmi, s nimiž se běžně
nevidíte? Máte chuť zahrát si pétanque, vyrobit něco
hezkého pro radost, poslechnout si muziku a třeba si
při ní zatančit, připít si sklenkou vína a dát si něco dobrého na zub? Přijďte v pátek
31. 5. 2013 od 17:00 do KC Nová Beseda. Vstupným může být vlastnoručně upečený
sladký či slaný koláč, chlebíčky nebo cokoliv, co dobře umíte
MČ Praha
a rádi se o to se svými známými i neznámými sousedy
Klánovice
podělíte. Svátek sousedů je mezinárodní událost, která se šíří
po Evropě od roku 1999. Tehdy vůbec poprvé proběhl v Paříži
a to z osobní iniciativy starosty jedné z pařížských městských
částí Atanase Périfana. V současné době na tento svátek
narazíte ve více než 30 evropských zemích a jeho cílem není
KC Nová Beseda
nic jiného než zlepšení a upevnění
vztahů mezi sousedy. Podpořte svou
účastí nově vznikající tradici v Klánovicích, budeme se na vás těšit.
Český farmářský trh
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XIV. KLÁNOVICKÉ
JARNÍ KOLO 2013
Zveme Vás na čtrnácté setkání přátel
cyklistiky, kol, koleček a pohybu vůbec.
Co Vás čeká:
- účastnický list pro děti (je i odběrní poukázkou
pro odměnu v cíli)
- lesní okruh s průjezdními kontrolami se soutěžemi
- v cíli pamětní list, odměna
- povinná přilba
- děti do 10-ti let v doprovodu dospělých
- účast na vlastní nebezpečí

Sobota 25. května 2013
Start – Klánovice, Blešnovská 766

13:30 - 14:15 hod.
Cíl – tamtéž
Organizují:

& dobrovolníci z řad cyklistů
placená inzerce

Nemáte čas na svého psa?
Nezvládáte ho?

A N A H I T A – Klub plavání kojenců a batolat
Klánovice, přijme RECEPČNÍ na částečný úvazek.

KLÁNOVICKÁ MINIŠKOLKA
PRO PSY A VÝCVIK PSŮ.

Požadujeme minimálně středoškolské vzdělání,
pozitivní vztah k dětem, časovou flexibilitu,
komunikativnost, práci na PC Word, Excel.
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle:

Více na www.labrador-chov.cz
nebo tel. 775 975 977.

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

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

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

KAŽDÉ 4. STŘÍHÁNÍ S 50% SLEVOU

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

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

72 4 07 6 54 0

HLEDÁME ŠIKOVNÉHO KUTILA
pro občasnou výpomoc při nenáročné
manipulaci se zbožím, na drobné opravy
a práci na zahradě v Praze-Klánovicích.
Tel.: 281 960 083, 777 134 560
E-mail: info@ginseng.cz
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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placená inzerce

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

KONTEJNERY KRÁL
s uť • od pa d • pí s ek • š t ěr k • zem in a • k ůr a
př e v o z s t r oj ů • t e r é n ní úpr av y • na kla da č

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

602 260 264
Zednické, obkladačské a malířské
práce a drobná údržba
v domě i okolo domu.
Jiří Petráček
e-mail: jiripetracek.jp63@gmail.com
tel.: 608 424 222

Rezidence klánovický les
cesta ke zdraví a rovnováze
cvičení v malé skupině v krásném
prostředí lesní zahrady

různé formy jogy, dynamické lekce,
stepy, kruhový trénink

průvodce trvalou změnou životního stylu
dopolední cvičení s hlídáním vašich dě<
večerní lekce, individuální lekce
Helena Johanidesová

Lovčická 974, Praha - Klánovice
tel.: 728 963 788

e-mail: info@rezidence-klanovice.cz
• www.rezidence-klanovice.cz

• www.powerjogaklanovice.cz
• www.wellnessklanovice.cz

KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění, revize, opravy

MADAME
telefon: 775 132 921

obchod s půvabným prádlem

NOVĚ Donna Karan
New York
plavky sezóna 2013:
Cocoa - Triola - Esprit
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po - Pá 10.00 - 18.00
ADRESA:
Úvaly, Lužická 647

www.selix.cz
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placená inzerce

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.

Vážení zákazníci,
v sobotu 30. 3.2013 jsme otevřeli
naši kamennou prodejnu.
Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho obchodu.
Představíme Vám hole pro rok 2013
od výrobců Callaway, Wilson.
V obchodě máme již vystaveno oblečení
pro dámy, pány i dě, od Nike, Callaway, Wilson.
Vše z kolekcí 2013.
Pro pohodlný nákup z domova je otevřen
e-shop na adrese www.golfprorodinu.cz
Na uvedených webových stránkách najdete veškeré informace a sor,ment našeho internetového i kamenného obchodu.
Adresa kamenné prodejny :
Bystrá 761
Praha - Horní Počernice
GPS: 50°6'53.402"N,
14°36'5.728"E
Těšíme se na Vás

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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STAVEBNÍ PRÁCE

placená inzerce

nabízí

ESTAV CB, s.r.o. – menší jihočeská stavební ﬁrma s dlouhou tradicí a zázemím v Praze. Provádíme stavby hrubé
i na klíč, střechy a pergoly včetně stavebních zahradních úprav, půdní vestavby, rekonstrukce a přestavby
objektů, izolace vlhkého zdiva chemickou injektáží, zateplení objektů,
projekční práce a inženýring. Nabízíme dobrou cenu, rychlost a kvalitu.
Reference doložíme.
Volejte 606 63 72 63 nebo pište
harazimk@seznam.cz
www.estav-cb.cz

strana

13

Klánovický zpravodaj

5

XXII. ročník

strana

RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ

placená inzerce

Matějovský , Brožová

• Rámujeme obrazy, gobelíny i graﬁky s paspartou, a to do lišt i s oblepením.
• Vaše obrazy vyčis<me, srovnáme, olejomalby nažehlíme na nové plátno,
spravíme průrazy, provedeme retuše a opravy.
• Provedeme veškeré zlacení a polychromii, staré rámy ze sádry a masy doplníme
a vkusně zrenovujeme.
• Zla<me plátkovými kovy, konzervujeme dřevo ekologicky nezávadnými
prostředky pro; hmyzu, plísni a houbě.
• Rámy na obrazy vyrábíme z lišt, ale i na zakázku, vyrobíme Vám francouzské
rámy a blondely.

Novosibřinská 876
190 16 Praha 9
Újezd nad Lesy

tel.: 725 70 70 17
739 49 34 52
www.ramovaniobrazu.sweb.cz
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PROGRAM květen 2013
KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice |
tel: +420 608 418 494 | www.kcnovabeseda.cz

VÝSTAVY MĚSÍCE 2.-16. 5. Výstava obrazů a jiných uměleckých děl žáků Výtvarné dílny Táni Macholdové.
6.-31. 5. Výstava dokumentárních fotografií z treku kolem Anapuren - fotografie představují Přátelé z Klánovic.
KINO
2. 5. čtvrtek, 20:00
GAMBIT
Kurátor Harry Deane se rozhodne pomstít šéfovi. USA/2012/komedie, krimi/89 min/přístupný od 12 let/české titulky
KONCERT
3. 5. pátek, 20:00
MEDICIMBAL
Zpěvák a cimbalista Roman Veverka přináší originální spojení cimbálu a populární hudby
TVOŘIVÉ DÍLNY
5. 5. neděle, 14:00-17:00
DÁREK PRO MAMINKY - VÝROBA PŘÁNÍ + BROŽE
Vyrobíme hezké, zdobené přáníčko a malý dáreček ke dni matek. Lektorka: Milena Šebíková
KINO pro děti
5. 5. neděle, 16:00
ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL
Zvonilka se vydává do tajemných Zimních lesů. USA/2012/animovaný, rodinný/76 min/český dabing
KONCERT
6. 5. pondělí, 19:30
BLUES JAM SESSION
KAŽDÉ PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi
DIVADLO
8. 5. středa, 17:00 a 20:00
CAVEMAN
Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. Napsal: Rob Becker
KINO
9. 5. čtvrtek, 20:00
VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Jedna pilulka může změnit váš život. USA/2013/drama, krimi/106 min/přístupný od 15 let/české titulky
TVOŘIVÉ DÍLNY
12. 5. neděle, 14:00-17:00
FIMO - ALKOHOLOVÉ INKOUSTY
Na kurzu se seznámíte s použitím alkoholových inkoustů a metalických plátků. Lektorka: Andrea Janotová
KINO
13. 5. pondělí, 20:00
HLEDÁ SE PREZIDENT
Obraz jednotlivých kandidátů prezidentských voleb. ČR/2013/dokument/110 min/mládeži přístupný
KINO
16. 5. čtvrtek, 20:00
HITCHCOCK
A. Hopkins se představí v roli Hitchcocka. USA/2012/životopisný, drama/98 min/přístupný od 12 let/české titulky
AKCE
18. 5. sobota, 14:00-19:00
SLUSNY Junior Cup 2013 - yoyo soutěž
Po loňském úspěchu se letos znovu vrací yoyo soutěž do Klánovic. Pro všechny yoyery mladší 15 let
TVOŘIVÉ DÍLNY
19. 5. neděle, 14:00-17:00
SPONKY DO VLASŮ
Přijďte si vyrobit krásnou sponu do vlasů pro sebe nebo jako pěkný dárek. Lektorka: Janka Kelíšková
KINO pro děti
19. 5. neděle, 16:00
MOCNÝ VLÁDCE OZ
Mocný čaroděj přišel do země Oz a stal se vládcem. USA/2013/fantasy, dobrodružný/125 min/český dabing
PŘEDNÁŠKA
20. 5. pondělí, 19:30
ZÁŽITKY Z TREKU KOLEM ANAPUREN
Přátelské vyprávění zážitků ze životní cesty v roce 2012 kolem Anapuren. Můžete se těšit na promítání fotografií.
KONCERT
21. 5. úterý, 19.00
Jiří Suchý a Jitka Molavcová - SETKÁNÍ…
V rámci koncertu Vám oba zazpívají známé i méně známé písně ze Semaforu za klavírního doprovodu.
KINO
23. 5. čtvrtek, 20:00
NEPOUŽITELNÍ
Omar Sy se po úspěchu Nedotknutelných představuje v dalším filmu. Fr/2012/komedie, akční/96 min/české titulky
TVOŘIVÉ DÍLNY
26. 5. neděle, 14:00-17:00
TVOŘENÍ Z PAPÍRU - ZDOBENÍ DÁRKOVÝCH KRABIČEK
Ozdobíme spolu papírovou dárkovou krabičku. Lektorky: Milena a Lenka Šebíkovy
DIVADLO pro děti 26. 5. neděle, 16:00 a 27. 5. pondělí, 10:00
ČERVENÁ KARKULKA aneb To je náhodička
„Četli jste někde o tom, že Karkulka byla krásná a hubená? Že ne?! My taky ne...“ Hraje: Divadlo z Praku
KINO
27. 5. pondělí, 20:00
LÁSKA
Georges a Anne jsou náhle vystaveny těžké zkoušce. Fr/Ně/Ra/2012/romantický, drama/125 min /české titulky
KINO
30. 5. čtvrtek, 20:00
NA DŘEŇ
Příběh životního rváče Aliho. Fr/Be/2012/romantický, drama/120 min/přístupný od 15 let/české titulky
Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494 (každý všední den mezi 10. a 13. hodinou) nebo e-mail:
info@kcnovabeseda.cz
ZMĚNA PROGRAMU JE VYHRAZENA
KAVÁRNA Nová Beseda s dětským koutkem Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00 So 15:00-22:00 Ne 14:00-20:00
Děkujeme Městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu koncertů a divadelních představení
pro děti i dospělé.
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