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CENA VE VOLNÉM
PRODEJI 5 KČ

Švestkova vila, poslední významná nemovitost, kterou Klánovice prodaly
Foto KZ – Radomír Kůla

Klánovice jsou chudá
vesnice milionářů
Luboš Palata
Klánovice vznikly jako letní milionářské sídlo, jako noblesní místo
oddechu pro vysoce postavené pražské rodiny. Dnešní Klánovice jsou
znovu místem, o kterém se mluví jako o milionářské čtvrti. Moje nejlepší
kamarádka však, když mě chce trochu pozlobit, říká: „Ta vaše vesnice“.
Máme slušnou knihovnu, v daných podmínkách skvělé KC Beseda, pár
dobrých restaurací, tenis, fotbal, tělocvičnu, ale... Klánovice mají na víc.
Klánovice dnes jsou skutečně jen příjemným místem na bydlení, jedním
z nejpříjemnějších, které Praha nabízí. Obec sama, tedy Městská část
Klánovice, jak zjistíte v tématu tohoto čísla, toho moc nemá. Náš vlastní
rozpočet stačí jen na základní věci typu uklízení, školka, pár korun pro
KC Beseda a na podporu sportovních klubů. Všechny investice, ulicemi
počínaje, závisí na Praze. A jaké je to být v „pražské“ nemilosti, to si Klánovice
v minulém volebním období na vlastní kůži vyzkoušely. Jsou však věci, které
za několik neopravených ulic stojí...
Přestože majetek Klánovic není rozsáhlý, pořád ještě může sehrát zásadní
roli v jejich rozvoji. Buď kladnou, nebo taky ne. Jako když se na konci
osmdesátých a začátku devadesátých let zbouraly a rozparcelovaly lázně.
Vedle pozemků, staveb a pražských či evropských dotací se však
Klánovice musí začít starat více o své největší bohatství, o lidi, kteří
v Klánovicích žijí. Čím více se Klánovičáky, včetně těch nejbohatších
a nejvlivnějších, podaří do života obce zapojit, tím více budou Klánovice
kulturní a noblesní obcí. A ne jen vlastně chudou vesnicí milionářů.
Více téma čísla na str. 4 a 5
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Slovo starosty
Vážení občané Klánovic,
při obnově a správě klánovického
majetku jsme závislí na přerozdělovacích mechanismech Magistrátu
hl. m. Prahy. Návrh Ministerstva financí na nová pravidla pro rozpočtové určení sdílených daní – přerozdělování finančních prostředků
pro metropole, tedy i pro Prahu –
může ohrozit plánované investice
do infrastruktury Klánovic. Realizaci v současné době naplánovaných investic lze předpokládat v horizontu desítek let. V případě přijetí
návrhu na změnu rozpočtového určení daní, s kterým by došlo
ke zkrácení rozpočtu hl. m. Prahy,
by se tento časový výhled ještě
více zpozdil. Návrh na změnu rozpočtového určení daní tak ohrožuje
naši městskou část, která se na
rozdíl od malých obcí nemůže
účastnit řady dotačních programů
z Evropské unie.
Klánovicím chybějí peníze
na opravu silnic. Hodně silnic v Klánovicích je v dezolátním stavu.
Hledáme možnosti, jak lze tento
stav napravit, mou prioritou je zajistit nezbytné opravy místních komunikací. Požádali jsme magistrát
o přidělení dotace na opravu komunikací, ve výdajích MČ Klánovice hledám další úspory. Usilovně
pracujeme na získání dotace pro
základní školu – na dostavbu učeben v podkroví.
K příjemnějším zprávám patří,
že se v současné době zahajují
práce v ulice Mechovka, od magistrátu jsme získali finanční prostředky ve výši 15 mil. Kč. V letošním létě se můžeme těšit na výměnu semaforu u školy. Nový semafor už bude „chytrým“ zařízením, které by mělo omezit ranní
klánovické zácpy. Další dobrou
zprávou je plán dalšího posílení
vlakových spojů na interval 10 minut a rozšíření městské hromadné
dopravy, tzv. minibusových spojů,
na Počernickou, ale to již patří
ke střednědobým cílům.
Petr Soukup
starosta Městské části
Praha-Klánovice

Klánovická železniční zastávka před sto lety

Foto: archiv KZ

Zasedání Rady: Hornopočernicko
a rozšíření rezervace v lese
Martina Petráčková
Dne 8. 3. 2011 se konalo veřejné ústní projednání spojeného
územního řízení (dělení pozemku
a územního řízení o umístění stavby)
na Hornopočernicku.
Na tomto projednání bylo konstatováno, že investor nepředložil všechnu potřebnou dokumentaci, zvláště
pak souhlas majitele pozemku (tedy
MČ Praha-Klánovice). Na základě tohoto projednání vydá stavební odbor
MČ Prahy 20 rozhodnutí. S největší
pravděpodobností očekáváme, že řízení bude zastaveno.
Pozemky v Klánovickém lese
Podrobili jsme analýze rozhodnutí z katastru nemovitostí a dopis ing. Martina
Trnky, ředitele Magistrátu hl. m. Prahy,
ohledně potvrzení o „odsvěření“ 66 ha
lesa naší městské části. Vzhledem k tomu,
že se jedná o značně složitou problematiku, rozhodli jsme se svěřit další kroky v této záležitosti renomované právní kanceláři, která doporučí další postup.
Návrh na zřízení přírodní rezervace
Klánovický les
Připravujeme vyjádření k návrhu hl. m.
Prahy na zřízení nové přírodní rezervace Klánovický les. Naším cílem je,
aby přírodní rezervace zahrnovala co
největší rozlohu a pokryla všechny
podstatné biologické hodnoty Klánovického lesa. Naše vyjádření se bude
opírat o nejnovější přírodovědecké
studie a poznatky.

Další témata
Další otázky, kterými se rada zabývala,
bylo zhodnocení komunikace MČ s veřejností, rozdělení grantů na rok 2011.
Rada pověřila starostu odstoupením
od darovací smlouvy mezi UBM Klánovice a MČ Klánovice a druhou místostarostku Zorku Starčevičovou vypracováním žádosti o zařazení projednání
územní změny na v klánovickém lese
na nejbližší možné zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy. Rada MČ schválila také Jednací řád komisí Rady MČ
a Smlouvu o partnerství ve věci účasti
na grantovém projektu Partnerství
„Místo pod stromy“ s názvem „Revitalizace náměstí Hedviky Vilgusové“
připravovaném první místostarostkou
ing. Martinovou.
Zápisy ze zasedání zastupitelstva
jsou k dispozici na webových stránkách
naší MČ na adrese
www.praha-klánovice.cz.
Zastupitelstvo se sešlo dne 21. 3.
na svém řádném zasedání a projednalo následující body:
Schválení rozpočtu
Rozdělení grantů MČ pro rok 2011
Ochrana celistvosti Klánovického
lesa
Diskuzní fórum na webu MČ
Informační servis pro členy Zastupitelstva MČ
Návrh na změnu Statutu Klánovického zpravodaje
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Otázky a odpovědi
aneb ptáme se za vás
Nevíte, jestli bude, případně kdy, zařazen na jednání zastupitelstva
hl. m. Prahy návrh na změnu územního plánu ve prospěch Klánovického lesa?
Zorka Starčevičová, místostarostka
Za asistence svého právníka jsem za
naši MČ předala žádost na Radu zastupitelstva HMP na zařazení tohoto
bodu na jednání zastupitelstva hl. m.
Prahy tak, aby náš les zůstal lesem
(změna z SO2 na LR). Jedná se o náš
starý požadavek, kterému ale Bémova administrativa odmítla od roku
2005 vyhovět. Jestli naše žádost, kterou podpořily prakticky všechny dotčené orgány a instituce, vyjma společnosti FRGP, bude tentokrát vyslyšena, záleží tedy jenom na současných radních hlavního města a konsekventně na nových zastupitelích. Byl
by to ale velmi špatný signál vůči celé
pražské veřejnosti, kdyby nebylo vyhověno vůli klánovických občanů především tehdy, když už Praha vyřešila, a to pozitivně, problém Trojmezí.
Je nějaká novinka ohledně grantů
městské části?
Jana Martinová, místostarostka:
Opět se sešly požadavky několiksetkrát převyšující částku, kterou zastu-

pitelstvo vyčlenilo na tento účel.
Komise školská a Komise pro sport,
kulturu a volný čas se odpovědně věnovaly přípravě návrhu na rozdělení finančních prostředků. Protože se pohybuji v problematice dotací a grantů,
je mým cílem sdělit všem žadatelům,
jaké další možnosti získání peněz
mají i z jiných zdrojů.
Řešíte otázku parkování u nádraží?
Ondřej Voleš, radní
Množství aut, které nyní parkuje v okolí Klánovického nádraží, v posledních měsících enormně vzrostlo, a nárůst je patrný téměř každý týden. Je to
dáno jednak výstavbou v širším okolí Klánovic a také tím, že je nyní interval vlaků ráno 15 min. Situaci monitorujeme. Provedeme průzkum, kolik parkujících je klánovických a kolik
přespolních – těch dle odhadů bude
až 80 %. Proběhlo jednání s odborníky
na dopravu a parkování, zadáme odbornou studii, do které zahrneme
výše uvedený průzkum a pokusíme se
navrhnout opatření k tomu, abychom
nějakým způsobem zvýhodnili klánovické občany a zároveň ulevili občanům ulic přiléhajících k nádraží. Problém je ale bohužel komplexní a rychlé
řešení neexistuje.
(gm)

Zprávy z magistrátu
Bylo svoláno mimořádní jednání
zastupitelstva hl. m. Prahy na den
24. 3. 2011. Na tomto jednání bude řešena otázka spojená s navrhovaným
modelem ministra financí k přerozdělování sdílených daní mezi obce České republiky. Tato problematika se dotýká i budoucího rozvoje Klánovic,
a proto Vás budeme o postoji zastupitelů hl. m. Prahy informovat v dalším
vydání Klánovického zpravodaje.
Dalším bodem mimořádného jednání je příprava Strategie rozvoje
dopravy do roku 2025. V rámci tohoto bodu jsme již jednali se zástupci
Pražské integrované dopravy, tzv.
ROPIDem, požadavky na zlepšení dopravní obslužnosti za městskou část
byly vzneseny. Další jednání zastupi-

telstva hl. m.
Prahy je plánováno na 31. 3.
2011.
Mezi další
novinky z magistrátu patří
ustanovení
Pražské protikorupční rady „Prapor“
jako poradního orgánu primátora.
V současné době se připravují výrazné změny v zastupování hl. města Prahy v podnicích se 100% nebo
menšinovou účastí. Hl. m. Praha také
intenzivně jedná o přestavbě a rozšíření čističky odpadních vod na Císařském ostrově.
Petr Soukup
starosta MČ Praha-Klánovice
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Postgolfová doba
V minulých letech se Klánovice
staly pojmem známým nejen
po celé Praze, ale po celé České republice. Odpor většiny klánovických občanů proti výstavbě golfu
v Klánovickém lese vyvrcholil platným a jednoznačným referendem,
které golf v jeho navrhované podobě v lese odmítlo. To, co se v Klánovicích v minulých letech dělo, by
se dalo nazvat vyhroceným občanským konfliktem. S mnoha kladnými věcmi, jako bylo projevení
zájmu lidí o místo, kde žijí, či vytvořením zárodků zdejší občanské
společnosti. Ale spousta lidí se
spolu také do krve rozhádala a Klánovice se tvrdě rozdělily na „golfisty“ a „antigolfisty“.
Nastal čas přenést se do nové,
„postgolfové“ doby. To předpokládá,
že bude na úrovni hlavního města
Prahy udělán poslední krok, k jehož
prosazení zavazuje současné vedení klánovické radnice výsledek referenda – tedy změna územního plánu tak, aby v lese nemohlo být povoleno regulérní golfové hřiště.
K tomu, aby se tak stalo, musí vedení radnice najít společnou řeč
s opozičními zastupiteli. Pokud by se
tak nestalo, a golf by vznikl navzdory
referendu, pak by to v Klánovicích lidsky nestálo za nic ještě dlouhá léta.
I když to tak možná na první pohled nevypadá, je takovéto „ukončení“ celé golfové kauzy i v zájmu
příznivců klánovického golfu. Umožní to totiž, aby Klánovice konečně
začaly žít v „postgolfové době“.
Tedy v době, kdy se většina Klánovičáků přestane ze zásady vyhýbat
tréninkovému golfovému areálu, zjistí, že zdejší klubovna je hezky zrekonstruovanou stavbou, navštíví
zdejší restauraci s výbornou kuchyní
přístupnou i cenami pro všechny.
A také možná přijde na to, že golf
je normálním sportem.
Pokud to tak začne fungovat
a oba tábory se začnou mezi sebou
bavit, třeba se najde v příštích letech
i řešení, jak mít u Klánovic golf i les.
Vždyť louky za klánovickým lesem....
Luboš Palata,
šéfredaktor KZ
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Jaké nemovitosti
v Klánovicích patří obci?
Tomáš Ruda
Pro správné porozumění otázce,
kterou jsme si položili, je třeba zdůraznit, že obcí v našem případě je
hlavní město Praha. Proto se v Klánovicích můžeme setkat s dvěma
skupinami nemovitostí: jednak jsou to
ty, jejichž správa byla svěřena naší
městské části, a dále ty, které zůstávají v majetku „velké“ Prahy. Další nemovitosti jsou „státní“ – náležejí Pozemkovému fondu ČR.
Naší městské části jsou svěřeny
především pozemky klánovických ulic,
chodníky a zelené pásy, i když – bohužel – ne zcela všechny, protože
z historických důvodů některé pozemky komunikací jsou v soukromém vlastnictví. Dále se jedná o:
Areál školy čp. 200 (hlavní budova)
a čp. 1 (Smržovská) – (celkem cca
10700 m2)
Úřad MČ (spolu s dvorem – prostory bývalého „komunálu“ a hasičskou zbrojnicí)

Areál Besedy (restaurace, salon Sisi
a kadeřnictví, tělocvična, kino, parčík
a sousední zahradnictví)
Mateřská škola se zahradou (celkem
cca 6000 m2)
Služebna Městské policie se zahradou
Pozemek pod budovou bývalého
nákupního střediska (Pohoda) s přilehlým dvorem (celkem cca 1900 m2)
Bazar (prodejna, bytový dům a dvůr)
Areál koupaliště (restaurace, zázemí fotbalového klubu, hřiště, oba bazény, čistička a okolní louka) (celkem
cca 20800 m2)
Louky na Přimském náměstí (celkem cca 11600 m2)
Pozemek při Šlechtitelské ulici (tzv.
KVRIS – cca 4700 m2)
Zeleň v okolí lékárny a Kolomazné
pece, Kolomazná Pec (celkem cca
1800 m2)
Močály podél železniční trati (celkem cca 15000 m2)

Zeleň kolem bytovek
Některé lesní cesty
Orná půda (poblíž Libřické a Smidarské, celkem cca 10000 m2)
Některé pozemky v areálu bývalé
Sempry (celkem cca 11600 m2, další cca 2900 m2 ve spoluvlastnictví
s Pozemkovým fondem ČR)
Pozemky při Slavětínské ulici u hranice s Šestajovicemi (bývalá deponie + okolí, celkem cca 28000 m2)
Hlavnímu městu Praha patří všechny pozemky a budovy klánovického Dětského domova (celkem cca
14600 m2), dům čp. 417 ve Šlechtitelské ulici se zahradou (celkem cca
1100 m2), hlavní Slavětínská ulice,
otočka u nádraží a lesní pozemky
o celkové výměře cca 780000 m2.
Pozemkovému fondu patří cca
800 m 2 pozemků pod bývalou
Semprou a cca 7000 m2 luk poblíž
Placin.

V mapce jsou zeleně zobrazeny „klánovické“ nemovitosti (kromě ulic).
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Pozemky patřící Klánovicím
by se neměly prodávat
Na pohled na další využití obecních pozemků jsme se zeptali člena zastupitele Petra
Kubíčka, který je zároveň předsedou finančního výboru našeho zastupitelstva.
Za nevýznamnější můžeme považovat tyto pozemky:
1) Volné pozemky při Slavětínské ulici
(severní část obce kolem Smidarské ul.).
V tomto bodě se předpokládá silniční
napojení (prodloužením Holekovy ulice) objízdnou severní komunikací směrem do Horních Počernic (tzv. tangenta). Toto napojení ulic bude tvořit třetí
orientační bod Klánovic (po nádraží
a škole). Vyústění tangenty na Slavětínskou v podobě kruhového objezdu
vyžaduje dostatečný prostor, který tyto
pozemky částečně nabízejí.
2) Slavětínská ulice (klánovická osa) je
charakteristická svou lipovou alejí
(v těchto místech po obou stranách),
která přispívá k vizuální orientaci pro návštěvníky obce. Člověk vjede do aleje
= do Klánovic. Na jižním konci Klánovic je osa ulice Slavětínské ukončena
železniční tratí, na konci severním by
mohlo podobné ukončení být vytvořeno prodloužením Holekovy ulice. Územní plán hlavního města Prahy část pozemku blíže Slavětínské ulici označuje jako SV (smíšená výstavby městského typu). Dále od Slavětínské je plánována výstavba čistě obytná (OC) –
tedy ve výhodnější pozici pozemků
dále od hluku hlavní ulice.
Vzhledem k jasné orientaci lokality Klánovic (JIH – otočka u železnice,
STŘED – prostor u Masarykovy školy, SEVER – křížení ulic u Šestajovic)
by bylo vhodné zde umístit pro obec
významnou zástavbu s veřejnou funkcí – nikoli obytnou zástavbu. Charakter Slavětínské ulice (lipová alej) by měl
zůstat i na těchto pozemcích zachován. Nabízí se zde také možnost zvýraznění hranic po obvodu katastrálního území charakteristickou klánovickou
uliční zelení v Holekově ulici.
Pozemky by se neměly zastavět
standardní zástavbou bytů. Měly by
sloužit jako rezerva pro správní, společenské, zábavní, nákupní centrum, bydlení, knihovnu. Základní doporučení zní
– nerozprodat a zatím nezastavovat, ana-

(rondel u nádraží, lékárna, obchodní
centrum, Olymp, Beseda, Bazar),
vznik promenády podél aleje Hany Benešové ve směru od školy (náměstí)
po obchodní centrum VČELA nebo zastávku MHD Smiřická.
Součástí promenády by byly zastávky MHD, lavičky, koše, osvětlení,
informační plochy obce – spolků, prodej novin, pomník Aleje Hany Benešové a případně sochařská výzdoba.
Nutno rovněž řešit vzhled oplocení
na Slavětínské ulici.

Petr Kubíček

Foto archiv KZ

lyzovat území, vyhodnotit varianty a poté
případně stavět. Jestliže se zatím nenalezne vhodné využití pro tyto pozemky (jejich adekvátní část), doporučujeme
je ponechat pro obec jako rezervu – to
znamená nezastavěné.
Přimské náměstí
Jednou z variant řešení prostoru je komplexní sportovní areál především pro
děti – zimní i letní využití – sáňkování,
bobování, bruslení, cyklokros, „U“ rampa, občerstvení, parková úprava.
Slavětínská ulice
V prostoru od školy k nádraží by bylo
dobré doplnění druhé strany ulice o zeleň. Pokud tu nemohou stát stromy, tak
alespoň keře, které lze při práci na inženýrských sítích přesadit. Dále navrhujeme vytvořit podél Slavětínské
promenádu s využitím meandrů (parkových ploch) u zastávek a dalších
míst na trase
Promenáda na Slavětínské
Nabízí se tu vytvoření jakýchsi meandrů (parkových ploch) – zastávek
a míst na pěší i automobilové trase

Cyklisté
Při řešení Slavětínské ulice, ale i jiných
částí obce, nesmíme opomenout
zvláštní funkční vymezení prostoru pro
cyklisty. Kola jsou důležitým dopravním
prostředkem v obci i pro starší občany, měli bychom dbát o rozšíření
vhodných cest a možnosti krátkodobého odložení u nejvíce navštěvovaných objektů.
Zpracoval Tomáš Ruda

MŠ Minisvět
U Krtečka, s.r.o.

Lovčická 322, Praha 9 - Klánovice.

I. kolo zápisu
na školní rok 2011/2012
se bude konat dne

30. 05. 2011 v budově MŠ.
Měsíční školné 6500 Kč.

Po telefonické dohodě, je možná exkurze
do prostor MŠ i v provozní době.

Tel: 736 769 720
e-mail: minisvetukrtecka@seznam.cz
Úřad MČ Klánovice
hledá schopného

STAVEBNÍHO TECHNIKA
do trvalého pracovního poměru.
CV zasílejte na adresu
hermanova@praha-klanovice.cz.

Klánovický zpravodaj
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Informace z ÚMČ

Výstavba
na Hornopočernicku
Starosta MČ Klánovice se účastnil
veřejného ústního jednání ve věci
územního řízení o dělení pozemku
a umístnění stavby pod názvem rodinné domy Klánovice – 16 RD, které
se konalo dne 8. 3. 2011 od 9 hodin.
Dle předběžného vyjádření stavebního odboru úřadu MČ Praha 20 investor nesplnil podmínky řízení. Úřad
MČ Praha 20 – Horní Počernice se
teď bude vypořádávat s námitkami
a připomínkami, které byly vzneseny.

XX. ročník

7. 5. 2011 od 9 do 12 hod. (sobota)
Lovčická x Malšovická
Lochenická x Medinská

Vyvážení popelnic
na bioodpad
V letošním roce budou vyváženy
popelnice na bioodpad každé liché
pondělí od 11. 4. 2011.

Výběrové řízení
MČ Praha-Klánovice vyhlásila výběrové řízení na pozici tajemníka/tajemnice úřadu, přihlášky do výběrové
řízení lze podávat do 15. 4. 2011
do 11 hodin na podatelnu úřadu MČ.
Bližší podmínky naleznete na webu
nebo úřední desce MČ.
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Naši jubilanti
V dubnu oslaví narozeniny
naši spoluobčané
Horáková Jana
Grohman Jiří
Chvátal Jiří
Hulínská Alena
Chrobáková Marie
Máchová Maří Magdalena
Huser Stanislav
Jelínková Jiřina
Doležalová Adéla
Blahopřejeme!!!

Kontejnery na objemný Klánovice hledají svůj
Mobilní sběr
odpad
strom,
Klánovice
hledají
nebezpečného odpadu
budou přistaveny v sobotu 16. 4.
místo
pro
nové
herní
Barvy, baterie i olověné akumulátory,
od 9:00 do 13:00 hod., a to ve Všeprvky
v
Klánovickém
lese.
čistící prostředky, fotochemikálie, hydstarské ul. (křižovatka s ul. Krovova
za restaurací SAMOS u transformátoru), Přimské náměstí a Medinská x Smiřická.

Kontejnery na listí
a rostlinný odpad
Kontejnery na listí a rostlinný odpad budou přistaveny v těchto termínech a na místech:
9. 4. 2011 od 9 do 12 hod. (sobota)
Lovčická x Malšovická
Přimské nám.
16. 4. 2011 od 9 do 12 hod. (sobota)
Medinská x Smiřická (u bytových domů)
Dobřenická x Voňkova
23. 4. 2011 od 9 do 12 hod. (sobota)
Aranžerská x Nové Dvory
Nepasické nám. x Rodovská
30. 4. 2011 od 9 do 12 hod. (sobota)
Aranžerská x Bydžovská
Želkovická x V Cestkách

Lesy ČR, s. p., Lesní správa Mělník,
Klánovicím přislíbily zřízení památného stromu. Tento strom by pak byl
v rámci lesního těžebního plánu
chráněn. Zapojte se i Vy a navrhněte nám, který strom je v Klánovickém lese ojedinělý a který si zaslouží ochranu.
Lesy ČR, s. p., rukou podání pana
Ing. Zdeňka Žáry Klánovicím přislíbily zřízení a rozšíření současných
dětských hřišť v Klánovickém lese.
Tento slib jsem rád přijal. Navrhuji rozšíření lesního hřiště nedaleko rybníků
Placina. Dále bychom chtěli rozšířit
a obnovit dětské lesní hřiště i ve východní části Klánovického lesa.
I v tomto případě uvítáme Vaše návrhy. Vaše podněty uvítáme na adrese:
janouskova@praha-klanovice.cz.
Petr Soukup, starosta

roxidy, kyseliny, léky, lepidla, nádobky
od sprejů, motorové oleje, tuky, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, výbojky
a zářivky můžete odkládat obsluze sběrového vozidla 10. 5. , 9. 8. a 8. 11. 2011
(vše úterý) na těchto místech:
ul. Votavova (u nákupního střediska)
17:40–18:00 hod.,
ul. Krovova (u pizzerie SAMOS)
18:10–18:30 hod.,
Přimské nám. (u autobusové zastávky)
18:40–19:00 hod..

číme, aby každý čtenář bez problému
našel svůj oblíbený žánr.
S vyučujícími 1. stupně ZŠ připravujeme na 31. 3. Noc s Andersenem.
V knihovně se během večera a noci
vystřídá 10 tříd, s dětmi si budeme vyprávět o slavných světových pohádkářích a jejich díle, menší si poslechnou
pohádku a starší vyluští kvízy a hádanky s literární tematikou. Seznámíme děti s novou celostátní soutěží
„Čtení pomáhá“ a jejími pravidly.
Jitka Frýdmanová

Poděkování za Jeden svět

Kácení lip v ulici
Slavětínská
Do konce vegetačního klidu, tedy do
31. 3. 2011, byly k naší lítosti pokáceny tři lípy srdčité rostoucí v ulici
Slavětínská. Lípy byly velmi silně poškozené. Náhradní výsadbu provedeme v nejbližším možném termínu.

Ze života Klánovic

Březen v knihovně
Výstava TOP 100, kterou jsme připravili v Týdnu čtení, byla velmi úspěšná, čtenáři byli spokojeni a rezervovali si téměř 150 knih. Vyhlásili
a odměnili jsme nejlepší čtenáře za rok
2010, jsou to z dospělých paní Vlasta
Špačková (neuvěřitelných 202 knih)
a z dětí do 15 let Jakub Urban.
Nechali jsme vyrobit nové regály
do čítárny a teď je postupně za provozu plníme. Znamená to, že některé
knihy změní místo, ale vše dobře ozna-

Rok s rokem se sešel a KC Beseda
mohlo opět přivítat festival dokumentárních filmů o lidském bezpráví Jeden
svět. Díky týmu dobrovolníků humanitární organizace Člověk v tísni pod vedením Veroniky Čípové mohla veřejnost během tří dnů zhlédnout sedm
filmů zabývajících se problémy např.
Ruska, Číny, Blízkého východu, ale
i zemětřesením postiženého Haiti. Patří
jim náš velký DÍK.
Za KF Romana Kubíčková

Klánovický zpravodaj
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Názory a diskuze klánovických občanů

Klánovice mají druhý
les: dopravní značky
Když Bůh tvořil život na Zemi, vymyslel i auta, silnice, parkoviště. A když
si mnul ruce nad dobře odvedenou prací, vynořil se ďábel a všude postavil dopravní značky. A činil tak s velkou škodolibostí. A budiž tak na věky.
To jsem si nevymyslela, ale parafrázuji klasika světové literatury Ephraima
Kishona. Důkazem, že ďábel nikdy nespí, jsou i Klánovice. Krásnou zelenou
lesní čtvrť zaplavují neskutečné dopravní
značky, které neberou konce. Jen v úseku od nádraží k Besedě jich napočítáte skoro 50, o vedlejších komunikacích
mlčím. V němém úžasu zírám, proč se
například v Mechovce, která přiléhá
k lesu, rýsuje přechod pro chodce a instalují značky pro parkování dvou automobilů. Zdravý rozum odešel. V tomto malebném městském koutě vždycky platilo pravidlo přednosti zprava,
ale po rekonstrukci místních komunikací
ustoupila zeleň dlážděným bulvárům
a chodníkům, po kterých stejně nikdo
nechodí. Tam, kde jste byli zvyklí otáčet
hlavu doprava, musíte dnes i doleva,
protože dvě stě metrů ulice k lesu byla
pasováno na hlavní, ach jo.
Další věc jsou jednosměrky. Člověk
nemusí šmátrat v paměti dlouho, stačí
připomenout poslední dvě zimy, kdy závaly sněhu vytvořily jednosměrné ulice
všude, i tam kde nejsou, a řidiči se
vždycky domluvili a bez problémů vyhnuli.
Nejsem rebel, třídím odpad, dodržuji
předpisy a také vím, že existují zákony
a normy, podle kterých se musíme řídit. Možná pláču na špatném hrobě, ale
nejsem slepá, protože jiné městské části mají na hlavních prostě čtyřicítku
a mnoho vedlejších je označeno jako
obytná zóna, kde musíte jet dvacítkou.
Samozřejmě že se vyskytne i arogantní blb, který nebere ohledy na nic a na
nikoho, ale myslím si, že i na toho jednou dojde a postará se o něj dopravní
policie. Ale na ten zarostlý les značek
si prostě nezvyknu. Vím, že jedna taková značka včetně usazení přijde asi
na deset tisíc korun. Už můžete začít
násobit. Až se dopracujete výsledku,
můžete se ptát, kdo to zaplatí. Máte jen
jednu odpověď. Holt co se snese v lese,
nesnese se v plese – nebo naopak?

Jo, abych nezapomněla, vzkaz pro
všechny motoristy: v Klánovicích s námi
kromě dětí bydlí také psi, kočky, veverky
a ježci.
Olga Brettová

Zeleň je pro charakter
Klánovic klíčová
Blíží se jaro a s ním vysazování nových stromů kolem místních komunikací. Mám k této bohulibé činnosti tyto poznámky. Klánovice získaly svůj jedinečný charakter zejména díky vzrostlé
lesní zeleni, do které byly postupně vestavěny. Tento charakter by bylo dobré
a rozumné zachovat a podporovat i do
budoucna. Mám zde na mysli především
výběr druhů nově vysazovaných stromů.
Proto navrhuji vyvarovat se při výběru
druhů stromů pro osázení do ulic čistě
městské zeleni, ale naopak sázet plnohodnotné „dospělé“ stromy, nevysazovat
již žádné nové jeřabiny a střemchy
apod., to jest stromky, které lesní stromy ani vzdáleně nepřipomínají. Jejich životnost je velmi krátkodobá, estetická
hodnota prachbídná a vynaložená energie na jejich výsadbu, která je stejná jako
u dospělého stromu, se tak míjí účinkem.
V Klánovicích máme pěkné příklady
obou typů ulic s uliční zelení (srovnejte
například: ulice Podlibská a ulice Aranžerská). Navrhuji proto sázet pouze
vhodnou vysokou zeleň s dlouhodobější perspektivou a odpovídající svým
charakterem naší obci (lípa, platan…).
Buďme silní a sebevědomí v zachování charakteru obce: doporučuji sázet sebevědomou vysokou vzrostlou zeleň
se silným lokálním charakterem a vyvarovat se nesebevědomé provincionální, i když nikoho neurážející městské
zeleně, kterou však můžeme vidět kdekoli, jež má ale s naší jedinečnou lokalitou pramálo společného.
Přičiňme se o to, aby zde po naší generaci zůstalo něco hodnotného, něco,
co nás přežije o víc než jednu generaci. Uliční a obecní zeleň se dá ovlivňovat a prostředí ulic zkulturňovat a charakter posilovat, jejich estetické vyznění je do budoucna relativně konstantní,
což se o zeleni na pozemcích jednotlivých obyvatel, kde vysoká zeleň nezřídka mizí a tújky se zázračně množí,
říci rozhodně nedá.
Arch. Ondřej Kubík
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Očima zastupitele

Lesní koalice?
Možnosti tu jsou!
Nekonečně dlouho se táhne
spor o to, zda v Klánovickém lese
vybudovat golfové hřiště. Problémem se musí zabývat už třetí garnitura zastupitelů a čtvrtý starosta.
Stále dokola.
Jak už bylo mnohokrát napsáno
a vyřčeno, klíčová je změna územního plánu. Po loňských volbách se
změnil poměr sil v pražském zastupitelstvu – ať počítám, jak počítám, Klánovice těžko dosáhnou
svého bez podpory „magistrátních“
zastupitelů za TOP 09 a ČSSD. Zástupci těchto stran sice tvoří třetinu
klánovického zastupitelstva, ale přesto tahají (taháme) za kratší konec.
Vládne tu totiž koalice, která je z hlediska lesa nesourodá. (Raději se teď
zdržím komentáře, proč se vlastně
chytli za ruce zelení, modří a nezávislí spolu a proč je výslednicí jejich smlouvy starosta za ODS.)
Co je podle mého nejdůležitější:
v zájmu zachování celistvosti lesa by
mělo jednat a opravdu efektivně
spolupracovat 12 (!) z 15 členů klánovického zastupitelstva. Jenže tato
„lesní koalice“ nedrží při sobě, jak by
nejeden volič očekával. Spolupráce
je bohužel limitována dětinským
soutěžením o to, kdo je největší
ochránce lesa a kdo na tom „nejvíc
maká“. Mezi námi, nic nového, podobnou situaci jsem zažil už začátkem minulého volebního období.
Nakonec nás v roce 2009 stmelilo referendum. Ale jen na chvíli... Jestli se
teď někdo usmívá, jsou to „přátelé
golfu“. Přesto si myslím, že hašteřivý trend je možné změnit. Dospělí
lidé, navíc zavázáni volebními programy, se snad dokážou vzpamatovat. Pokud ne, les bude vykuchán.
Jiří Karban, zastupitel

Najdete v KZ plus
Nezkrácené verze otištěných článků a další příspěvky občanů i zastupitelů, které nemohly být zařazeny,
najdete na webu městského úřadu
KZ plus na www.praha-klanovice.cz.
Děkujeme za pochopení.

Klánovický zpravodaj

Můžete se těšit

Velikonoční jarmark
v parku KC Beseda
Již tradiční akcí, kterou s sebou
začátek jara přináší, je Velikonoční jarmark, jež se koná v parku KC
Beseda.
Tak jako každý rok i letos si zde
návštěvníci budou moci zakoupit
jak tradiční symboly Velikonoc, mezi
které neodmyslitelně patří kraslice
a pomlázky, tak i voňavé perníčky,
květiny, bylinky, aranže a další dekorační věci pro potěchu oka i duše.
Téměř stálicí, která zde prezentuje nejrůznějšími výrobky svou záslužnou
činnost, je např. i chráněná dílna
Svatý Prokop u červeného javoru
z Dolních Počernic. Koupí originálních
výrobků z produkce klientů této dílny
můžete přispět na jejich činnost.
Chuťové pohárky budete moci
naplnit ochutnáním lahodných krůtích specialit a ucho budete moci
potěšit například poslechem romské kapely Trio Romano. Děti si budou moci vlastnoručně vyrobit velikonoční kuřátka pod vedením lektorky M. Tondlové a od 16:00 v kinosále KC Beseda bude promítnuta pohádka Gulliverovy cesty.
Celá akce se koná třetí jarní neděli, tedy 10. dubna, a začne ve 13
hodin. Nezbývá než popřát nebe bez
mráčků a mnoho návštěvníků!
Pavla Fischerová

Děje se vedle
Z programu Divadla Horní Počernice
jsme pro vás vybrali:
Neděle 10. dubna v 19.30
Pavel Nilin

Poprvé vdaná
Produkce: agentura MR
Režie: Jaromír Pleskot
Hraje: Taťjana Medvecká
Prodrat se životem sama, nebo to
vyřešit jinak? To je zásadní otázka
poetické komedie, která s vtipem
a nadhledem vypráví o láskách
a neláskách jedné betonářky. Její
životní osudy mnohdy rozhodně
k smíchu nejsou, ale Tonička je řeší
s neuvěřitelným nadhledem, neutuchajícím optimismem a hlavně
s velkým smyslem pro humor.
Vstupné 260, 230, 200 Kč
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Událost měsíce

Plesová sezona
Poslední zimní týdny, zejména
období masopustu, bývají ve znamení nejrůznějších plesů. Nejinak
tomu bylo letos i v Klánovicích. Plesy, z nichž se pomalu stávají každoročně společenské události, se
konaly v sále KC Beseda a měly tradičně vysokou návštěvnost. Lístky
na některé plesy byly s předstihem
vyprodány.
V Klánovicích se bohužel už nekonají obecní plesy, které byly pořádány pod záštitou starosty MČ a na

říci, že začíná zakládat úspěšně tradici – první ples se konal v roce 2009.
Od té doby se pravidelně každý rok
potkávají rodiny rybářů a jejich přátelé a hodnotí uplynulý rok nad sklenkou vína či kalíškem něčeho ostřejšího. K poslechu první dva roky hrála v té době oblíbená kapela Slimáci. Letos došlo ke změně a k poslechu hráli Namol Band, jejichž repertoár uspokojil snad každé ucho.
V době, kdy byla zábava v plném
proudu, přišla na řadu tradiční tom-

Sál Besedy je stále pořád tělocvičnou a ne důstojným místem pro pořádání plesů.
Foto KZ – Pavla Fischerová
kterých bývali přítomni známí hosté,
jmenovitě Petr Rezek nebo Pavel Bobek, a kde hrály kapely jako například
Combo Mirka Kočárníka. Buďme ale
rádi, že spolky jako rybářský, hasičský, spolek sportovců či přátel klánovické školy pořádají své plesy,
na které si vstupenku může koupit
každý, nejen člen sdružení. Je veliká
škoda, že nemáme vhodnější prostory pro konání společenských akcí.
Klánovická „stará“ tělocvična je sice
vděčným místem pro pořádání kulturních akcí a pamatuje mnoho, ale
uznejme, že opravdu není místem dostatečně honosným a odpovídajícím
společenským potřebám naší městské části.
Jedním z letošních plesů byl ples
rybářů, který se konal 19. 3. Můžeme

bola, do které ceny věnovali sami rybáři nebo jejich příznivci a známí.
První cenou byla opět vepřová hlava,
druhou věnec klobás. Mezi cenami nechyběly dárkové a reklamní předměty podnikatelů z okolí, pochutiny a lahve sektů a vín z různých koutů světa.
Podle úsměvu na tvářích odcházejících bylo vidět, že večer doprovázený tombolou, popíjením a tančením se velmi vydařil. Nezbývá než
popřát všem klánovickým spolkům a
sdružením mnoho štěstí a úspěchů
do dalšího roku.
My se můžeme společně těšit na
příští plesovou sezonu a v delším časovém horizontu snad i na příhodnější místo pro konání společenských akcí.
Pavla Fischerová

Klánovický zpravodaj

4

XX. ročník

Klánovické spolky

Z naší knihovny

Kniha měsíce
Pokud rádi čtete povídky, sotva
jste v posledních patnácti letech
mohli minout Jana Balabána. Jeho
tvorba je „načichlá“ syrovostí ostravského regionu, evangelickým
ukotvením, odporem ke komunismu a zaujetím pro různé ztroskotance. Autor, který předčasně (v
pouhých devětačtyřiceti letech)
odešel za nebeskou bránu loni v
dubnu, sepsal příběhy, při jejichž
četbě mrazí. Nedávno vydaný soubor Povídky (vyd. Host) obsahuje
výběr ze čtyř knih (Středověk,
Prázdniny, Možná že odcházíme,
Jsme tady) a několik nezařazených
textů. Jestliže hledáte zajímavé
čtení pro předvelikonoční období,
nemohu doporučit nic lepšího. Četba Balabánových textů má terapeutické účinky.
Jiří Karban
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Z klánovické školy

Modelářský klub v Klánovicích
se má čile k světu
Tuto zajímavou činnost založil
v Klánovicích pan Miloslav Fišera,
který modeluje letadla už od 10 let,
a byl dokonce v juniorské reprezentaci. Úspěchy mají i jeho svěřenci Katka Fišerová a Ondra Dvořák, kteří v roce 2010 postoupili na
mistrovství ČR. Modelářský klub
vznikl v roce 2009 a je zaměřený
na volné modely letadel. Jedná se o
velice všestranný sport. Ten, kdo se
mu věnuje, musí být zručný a také
fyzicky zdatný. Překvapilo mě, že se
modelářství věnují i děvčata.
Klub má v současné době 12 členů, z toho 10 členů ve věku 10 až
15 let. Kluci a děvčata se schází
každou středu v Kolomazné peci,
kde jim poskytuje bezplatně prostory
Ing. Miloš Král. Práce vyžaduje hodně místa, pracuje se se dřevem, papírem a balzou, která se řeže, lepí
a lakuje.
Jak jsem se dozvěděla, modeláři závodí v několika kategoriích volných modelů. Jsou to jednak nejmenší modely, tzv. házedla (rozpě-
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tí křídel do 60 cm), dále pak A3, A1
a největší modely F1A (A2 – rozpětí
křídel 2 m).
A jak vypadá letecká modelářská
soutěž? Nejdříve připomíná drakiádu, protože se jednotlivé modely
prohánějí ve vzduchu na šňůře jako
draci a hledají se stoupavé vzdušné
proudy. Vlastní závod začíná teprve
uvolněním letadla ze šňůry, kdy
rozhodčí měří čas plachtění. Chvílemi závod vypadá jako přespolní
běh, protože modelář musí své letadlo doběhnout, najít a včas se
vrátit zpět k dalšímu kolu soutěže.
S větrem tak přibývají naběhané kilometry.
Jaro bude ve znamení organizování Krajského přeboru mládeže
Prahy na letišti Panenský Týnec
a příprava 2. ročníku „Klánovického
létání“ na přelomu května a června.
Novinkou je nové modelářské letiště v Šestajovicích, které pomáhá
klánovický klub budovat spolu s Modelklubem Šestajovice.
Marie Mikušová

Senioři
Začátkem března se uskutečnila
ohlášená výroční členská schůze,
tentokráte díky jednání našich zastupitelů v areálu místní hotelové školy.
Výroční členská schůze proběhla
ke spokojenosti všech, a děkujeme
proto znovu za pěknou organizaci, přípravu a samozřejmě i obsluhu nejen
vedení školy, jídelny, ale i obsluhujícím
žákům. Zápis ze schůze v plném znění byl uveřejněn jak na vývěsce, tak
i v klubu. Společná přednáška
dr. Karbanové s dr. Papežovou o právní způsobilosti byla pro nás všechny
velmi přínosná. Na pondělí 11. dubna
zveme na besedu do klubu zastupitele
MČ – především ing. Soukupa, starostu. Po velikonocích ve středu
27. 4. 2011 pořádáme vycházku
do Šárky. Sraz zájemců je ve
13:00 hod. na konečné tramvaje č. 26
u McDonald’s v Šárce.
Těšíme se na vaši účast.
Olga Paplhamová

Úroveň českého
školství vytrvale klesá
Mezi odbornou veřejností se diskutuje o zprávě společnosti McKinsey & Company o stavu českého základního a středního školství.
McKinsey & Company je především
komerční poradenská firma s pobočkami po celém světě. Zabývá se
však i neziskovou sférou, proto si její
česká pobočka vzala v roce 2009
na paškál české školství. Využila
veškeré podklady, které se jí podařilo získat, a dala dohromady objektivní zprávu, v mnoha směrech
alarmující. Zvlášť cenná jsou mezinárodní srovnání, která pro nás
vyznívají dost nelichotivě.
Co ze zprávy vyplývá? Výsledky
českého základního a středního
školství jsou průměrné, klesající
a nerovnoměrné. Možná si řeknete,
že být v Evropě průměrní není tak
špatné. Jenže před 15 lety jsme byli
vysoce nadprůměrní. Bude-li to takto pokračovat, budeme za několik let
skutečně nejhorší.
V něčem jsme ovšem nejhorší
už teď. Například v kategorii
„kladný vztah ke škole“ jsme úplně poslední!
Nerovnoměrnost se projevuje
obrovskými rozdíly mezi jednotlivými studenty, školami i regiony.
V této kategorii jsme mezi porovnávanými zeměmi druzí nejhorší.
Ekonoma by možná potěšilo, že
naše vzdělávání je velmi levné.
Na jeden bod ve srovnávacích testech vydává náš stát z pohledu parity kupní síly o 38 % méně, než je
průměr OECD. Fungujeme tedy
doslova za hubičku. Výsledky tomu
ovšem bohužel odpovídají.
Zpráva obsahuje i dva statisticky ověřené paradoxy, které překvapily samotné autory. Čím víc
žáků ve třídě, tím lepší výsledky
v testech! Čím horší výsledky, tím
větší spokojenost rodičů se školou!!!
PaedDr. Michal Černý
ředitel Masarykovy ZŠ
Kráceno KZ
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Trocha prevence
S příchodem jarního sluníčka se
někteří majitelé pozemků vrhají na
jarní úklid po svém. Místo vyhrabávání staré trávy volí jednodušší vypalování. Nejen že je toto počínání
nebezpečné, ale i zakázané několika
zákony (114/1992 Sb. Zákon
o ochraně přírody a krajiny, 91/1995
Sb. Zákon o požární ochraně,
86/2002 Sb. Zákon o ochraně
ovzduší). Při takovémto počínání
může být uložena fyzické osobě pokuta až do výše 25 000 Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické
osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí pokuta
až do výše 250 000 Kč. Právnické
osobě nebo podnikající fyzické
osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím hrozí pokuta ve výši až 500.000 Kč. V případě obecného ohrožení nastupuje
i trestní zákon a v některých případech i tresty odnětí svobody.

Co dělá výjezdová
jednotka, když nehoří?
Členové výjezdové jednotky se
v uplynulém období věnovali
údržbě výstroje a výzbroje a opravám techniky. Dále se věnovali výcviku a ověření znalostí o obsluze
techniky a výzbroje.
S ohledem na teplé a suché počasí letošního března provedli členové jednotky preventivní kontrolu
hydrantů v ulicích Mechovka
a Habrovské. Kontrolou zjišťovali
funkčnost hydrantů v okolí lesa
a možnosti jejich použití v případě
zásahu při lesním požáru. Kontroly
dalších hydrantů v okolí lesa budou
v následujícím období pokračovat.
Pavel Jaroš

Pohodový duatlon
v Újezdě nad Lesy
Sportovní den plný pohodových závodů pro celou rodinu můžete zažít
v rámci akce Warmpeace Újezdský
duatlon. Kratší variantu závodu si budou moct zkusit děti od 6 do 14 let
a součástí bude závod pro děti
do 6 let. Závod bude hostit Újezd nad
Lesy v neděli 17. 4.

XX. ročník
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FK Klánovice – první jarní
kolo bylo odehráno

Klánovickému áčku se úvodní zápas sezóny vydařil. Vyhrálo nad Chuchlí 3:0
Foto KZ – Radomír Kůla
Už v pátek 25. března odehrála
svůj zápas přípravka 10 ve Stodůlkách. Potěšil nás návrat dlouhodobě zraněného Ondřeje Tučka
a také fakt, že kluci sehráli poměrně
vyrovnaný zápas se 3. týmem tabulky. V první půli nás soupeř přehrával a prohráli jsme ji 0:3, ve
druhé polovině jsme už byli vyrovnaným soupeřem a je jen škoda, že
jsme dvě obrovské šance nevyužili
(nejlepší hráč zápasu Vojta Hašpl
trefil dokonce tyč). V zápase nám
chyběl nemocný Kuba Svoboda, konečné skóre 0:4 je přijatelné.
Přípravka 8 odehrála svůj první
zápas v sobotu na Admiře. Náš výkon byl od začátku trochu rozpačitý,
kluci sice měli dvě gólové šance,
ale bohužel bez důrazného zakončení. Po prvním poločase tak prohrávali 1:0. Ve druhém poločase se
dostavila únava a Admira nás přehrávala. Světlou chvilku přinesla až
pěkná přihrávka Nejedlého Houžvičkovi, který tuto šanci tentokrát
proměnil. Konečný výsledek zápasu
byl 1:4, a tak doufáme, že příští
kolo kluci dotáhnou do vítězného
konce!
Rovněž v sobotu zasáhli do soutěže také starší žáci, kteří doma
přivítali velkého favorita – mužstvo
Bohemians. Zápas, v němž chyběly
mnohé opory, měl bohužel jednoznačný průběh s konečným výsledkem 1:9. Čestný gól dal Ondřej
Nejedlý.

V neděli odehrál výborný zápas
ve Slivenci náš dorost. Slivenci patřila po podzimu 3. příčka, a o to více
nás těší, že dorostenci vyhráli 3:0.
Výborný výkon podal zejména Michal
Fuchs, který neúnavně rozdával přihrávky našim útočníkům, dvěma góly
se také blýskl Tomáš Loužecký.
Fotbalový víkend uzavřelo naše áčko
domácím zápasem proti poslednímu
celku tabulky – týmu Chuchle B. Soupeře jsme po celý zápas jednoznačně
přehrávali a první gól vsítil po rohu Petr
Cón. Druhý poločas se odehrál prakticky celý na polovině našeho soupeře,
z penalty zvýšil na 2:0 nejprve Jan Vojtíšek, následně nádhernou střelou Stanislav Škvor na 3:0 a konečné skóre
stanovil premiérovým gólem Křížek.
Vstup do jarní části se tak mužům jednoznačně vydařil.
Minipřípravka odehrála v březnu
dva turnaje Mini Star a vedla si tradičně výborně. 5. března jsme vybojovali 2. místo a klánovický Josef Špitálský byl již podruhé vyhlášen nejlepším
brankářem, 27. března jsme skončili
na 3. místě. Střelecky se nejvíce dařilo
Davidovi Beránkovi jr., který v obou turnajích nastřílel 4 góly.
Mladší žáci na své první zápasy
teprve čekají, do jarní části vstoupí až
v sobotu 9. dubna domácím zápasem
s Kolovraty.
Další informace o klánovickém fotbalu naleznete na adrese
www.fkklanovice.cz.
Tomáš Svoboda
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Golfová sezóna
v Klánovicích začíná
Od 20. března je po dlouhé zimní
přestávce opět otevřen golfový areál
v Klánovicích. Denně od 9 do 18 hodin (později až do 21 hodin) jsou
k dispozici tréninkové plochy pro dlouhou i krátkou hru a tréninková jamka.
Od pondělí do pátku vždy v odpoledních hodinách probíhají kurzy pro děti
od šesti do čtrnácti let, pro začátečníky i pokročilé. Jedna lekce stojí
Kč 200,- (OPEN kurzy) nebo od
Kč 3 900,- na celou sezónu. Vstup do
areálu je pro členy klubu, děti a stu-

Klánovický golf v poválečné plné slávě

denty zdarma, ostatní platí Kč 50,-.
Kurzy pro dospělé – začínající golfisty stojí od Kč 1 900,-. Za roční členství ve Forest Golf Club Klánovice
s možností hry na partnerských hřištích za zajímavé ceny zaplatíte
Kč 2 011,-.
Pro malé negolfisty je v areálu k dispozici dětské hřiště, v restauraci pak
dětské menu, dětský koutek nebo
přebalovací pultík. Bližší informace
najdete na www.forestgolf.cz
Monika Bažantová

Foto archiv T. Hradeckého

Placená inzerce

Matematiku perfektně doučí
středoškolský profesor.
Tel.: 603909327,281914562

SPKomentáře
Volili jste Spolu PRO Klánovice?
Chcete vědět, co dělají Vaši radní?
Čtěte náš měsíčně aktualizovaný web!

WWW.SPOLUPROKLANOVICE.CZ

strana

11

Stolní tenisté
drží divizi
Oddíl stolního tenisu
Klánovice má v současné době 45 členů.
Registrovaných hráčů,
včetně dorostenců,
kteří hrají soutěže, je 29. Žáků,
kteří se připravují pod dohledem
trenérů Jirky Kandera a Jirky
Duška, máme v oddíle 14. Díky dotacím od našeho MÚ, který nám
v rámci vypisovaných grantů přispívá na nájem haly pro tréninky
a mistrovská utkání mládeže, se
náš oddíl řadí v péči o mládež mezi
přední oddíly v Praze.
Naši dorostenci hrají 2. třídu
a v této sezoně ještě nepoznali
porážku. Někteří z nich (Luděk
Hájek ml., Adam Kotyza, Honza
Tuška, Honza Jirát a Evžen Šírek)
hrají ještě 6. třídu dospělých.
Hrají výtečně, kolo před koncem
soutěže jsou na druhém místě
a postup do 5. třídy mají na dosah.
Poděkování patří i rodičům těchto
hráčů, že tolerují pozdní příjezdy
svých dětí z mistrovských utkání
dospělých. Nezřídka totiž utkání
končí po 22. hodině.
Do konce soutěže zbývají odehrát poslední kola. Letos se našim
mužstvům daří. V nejvyšší pražské
soutěži – divizi – nám zatím patří
sedmé místo. Toto umístění zajišťuje účast v této soutěži i pro příští
sezonu!! Ani v dalších soutěžích si
nestojíme špatně (1. třída – třetí
místo, 2. třída – třetí místo, 3. třída –
sedmé místo, 5. třída – třetí místo).
Děkuji hráčům za úspěšnou reprezentaci Klánovic v pražských soutěžích i na turnajích pořádaných
Pražským svazem stolního tenisu.
Jiří Lacman
předseda oddílu TTC Klánovice

Klánovický zpravodaj
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KONTEJNERY KRÁL
s uť • o dpa d • p ís e k • š t ě r k • z e m i na • kůr a
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Rezidenceklánovickýles

př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úp r av y • n akl ada č

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

cesta ke zdraví a rovnováze

602 260 264
nové lekce powerjogy
Elektro Staroklánovická
Újezd nad Lesy, Staroklánovická 185

Domácí spotřebiče za výhodné ceny
elektromateriál, baterie,
sáčky do vysavačů
sběrna Fotolabu
Tel: 272 70 50 70
www.prackymycky.cz

Hledám paní na zajištění
pravidelného úklidu rodinného
domu v Klánovicích 1x týdně.
Telefon: 734 545 711

10týdenní kurz od 4. 4. do 13. 6.
každé pondělí 8.30-9.30
dětský koutek zajištěn
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

Klánovický zpravodaj
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Kadeřnictví Klánovice
U Besedy
Nabízíme novinku v barvení –
barvy bez amoniaku zn. ESSENSITY
-

100% krytí bílých vlasů
4 stupně zesvětlení
0% parfemace, parabenů a silikonů

+ ESSENSITY péče a styling
- čisté organické esence
Dámské kadeřnictví
otevřeno PO - PÁ od 800 do 1900 hod.
objednání na tel. čísle 281 960 232
Pánské a dětské – bez objednání
tel. 732 796 814
Otevřeno PO – ČT od 1200 do 1800 hod.
v PÁ od 900 do 1400 hod.

Pedikúra – manikúra
objednání na tel. č. 605 211 448
Sobota (OBJEDNÁVKA)
Neděle zavřeno

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

KULTURNÍ DŮM KYJE
Praha 14 – Kyje, Šimanovská 47, tel. 281
867 609, http://www.kvizpraha14.cz

TIP - České dráhy: Klánovice - Kyje (cca 10 minut)

PROGRAM na duben 2011:
3. ne. Pohádka s Jiřím Krytinářem – 15 h
8. pá. Šarbilach - Symfonetický orchestr Jaromíra Vogela v židovském duchu
pod taktovkou dirigenta Pavla Trojana Jr. - 19 h
10. ne. Pohádková neděle: Sněhurka - Oblíbený divadelní soubor Lokvar.
Loutková pohádka pro děti, které se nebojí projevit svůj názor – 15 h
11. po. U skleničky… Zpěvačka Irena Budweiserová a básník Pavel Vrána.– 19 h
12. út. Láska a řád ve výchově: PhDr. Jaroslav Šturma - PhDr. Šturma, ředitel
dětského centra Paprsek. Navazujeme na lednovou přednášku
s besedou. Setkání je opět určeno odpovědným rodičům i širším
rodinným příslušníkům. 17.30 h
13. st. Zdeněk Bína & Jan Urbanec - World music, groove, jazz, blues a mnoho
dalších vlivů v akustickém projektu bývalého frontmana -123min.
19.30-21 h. Doporučujeme rezervaci vstupenek.
15. pá. 2. sousedská zábava - Po celý večer Vám bude hrát k tanci a poslechu
kapela Syntéza. Proběhne také vystoupení rock´n´roll clubu Alpha
při DDM Praha 9 – 20 h
17. ne. Pohádková neděle: Velikonoční pohádka - Země se probouzí ze zimního
spánku, lidé oslavují období Velikonoc. Pohádka o přátelství. 15 h
18. po. Cestovatelská přednáška: Španělsko - Herci hornopočernického
divadelního souboru Václav Hanák a Michal Pivarči zvou na povídání
o pouti do Santiaga de Compostella aneb 900 km Španělskem na konec
světa – 18.30-20 h
30. so. AC/CZ (AC/DC Revival) - Těšit se můžete na výběr světoznámých skladeb
legendárních AC/DC v podání tohoto ostravského seskupení.
19-20.30 h. Doporučujeme rezervaci vstupenek.
6.5. pá. VLADIMÍR MERTA & JIŘÍ SMRŽ - Písničkáře V. MERTU netřeba
představovat. J. SMRŽE možná ano. Za svou desku, Poslední láska,
získal cenu Anděla v kategorii Folk & Country. 19 hod.
Každou středu: Klub seniorů
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KOSMETICKÝ
SALON
www.duoliftexpert.cz
EXKLUZIVNÍ OŠETŘENÍ PŘÍSTOJEM DUOLIFT EXPERT
Neinvazivní kosmetické ošetření se provádí unikátním francouzským přístrojem Duolift
Expert, který využívá revoluční technologie ultrazvuku, luminoterapie a podtlaku.
CO MŮŽETE OD DUOLIFT EXPERT OČEKÁVAT?
• bezbolestné čištění ultrazvukovou špachtlí
• expresivní lifting
• redukce tvorby mazu
• vyhlazení vrásek a zpevnění kontur obličeje
• sjednocení barvy pleti
• okamžité zlepšení hydratace
• skvělé výsledky již při první návštěvě
• výrazné zlepšení akné
Ošetření je nesrovnatelné s ruční kosmetikou, výsledky jsou viditelné okamžitě, ošetření je bezbolestné a
relaxačního charakteru. Ošetření trvá cca 60 minut a je možno ho provádět jednorázově místo klasické kosmetiky nebo sérii 6 ošetření u pleti, která potřebuje výrazně regenerovat. Pro všechny typy ošetření je vyvinuta speciální francouzská dermokosmetika, která zaručuje prvotřídní výsledky.

DALŠÍ SLUŽBY
•
•
•
•
•

PEDIKÚRA
PRODEJ KOSMETIKY
DÁRKOVÉ POUKAZY
PORADENSTVÍ
UKÁZKA OŠETŘENÍ S PŘÍSTROJEM DUOLIFT EXPERT

Jarmila Bednářová, tel: 602 342 615
KDE NÁS NAJDETE: VEDLE PENNY MARKETU, RAČINĚVESKÁ 2444/D, ÚJEZD NAD LESY
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587, http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na duben 2011
Čtvrtek 7. 4. 2011, 19.30
KINO – PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA - Francie / 2010/ komedie / 103 min / titulky / přístupný / Francois Ozon. Hrají:
Catherine Deneuve, Gérard Depardieu. Suzanne, spořádaná hospodyňka a oddaná manželka továrníka Pujola se nečekaně ocitá ve vedení továrny a k všeobecnému
překvapení se ukazuje jako žena činu a zdravého rozumu. Když se ale Robert vrací odpočatý a ve formě zpět, situace se komplikuje…
Neděle 10. 4. 2011, od 13 hod.
VELIKONOČNÍ JARMARK - a jaro je již tady… Přijďte přivítat jaro do parku KC Beseda. Program pro děti i dospělé
návštěvníky. KRŮTÍ HODY a soutěž o NEJCHUTNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ NÁDIVKU. Velikonoční a jarní aranžmá, bylinky a květiny přímo od zahradníka, velikonoční
perníčky, výrobky z chráněné dílny Svatý Prokop z Dolních Počernic, pomlázky a tradiční jarní osení, keramika, ukázka netradiční výroby kraslic.
Doprovodný program: Vystoupení folklórní skupiny. 14.00 – 16.00 Výtvarná dílna pro děti pod vedením Markéty Tondlové. 16.00 Filmové představení
GULLIVEROVY CESTY - USA / 2010 / dobrodružná komedie / 84 min / dabing / přístupný / Rob Letterman, Hrají: Jack Black, Emily Blunt. Obrovské dobrodružství
v malém světě - Gulliver během výpravy na Bermudy ztroskotá a dostane se do dosud neobjevené země Liliputánů...
II. ročník soutěže „O NEJCHUTNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ NÁDIVKU“ 10.4.. - 11.00 - 13.00 přineste své výborné velikonoční nádivky k ochutnání do KC Beseda,kde
odborná porota vybere první tři nejchutnější. 15.00 – vyhlášení a odměnění vítězů.
Pondělí 11. 4. 2011, 19.30
KINO - OPRAVDOVÁ KURÁŽ - USA / 2010 / western / 109 min / titulky / od 12 let / Joel Coen, Ethan Coen. Hrají: Hailee
Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon. Odplata si nakonec cestu najde. Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka, aby pomstila tátovu smrt? Podle stejnojmenného
románu Charlese Portise. Až na kost obnažené emoce, černý humor, bizarní momenty a syrová brutální realita ve filmu nejúspěšnějších hollywoodských bratrů.
Čtvrtek 14. 4. 2011, 19.30
KINO – 127 HODIN USA / VB / 2010 / drama / 93 min / titulky / od 12 let / Danny Boyle. Hrají: James Franco, Kate
Mara. Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu.V dubnu 2003 se 26-letý Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil víkend lezením po odlehlých skalách
národního parku Canyonlands. O šest dnů později se znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvěřitelný příběh a chudší o pravou ruku.
Pátek 15. 4. 2011, 19.30
KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK – SMĚJÍCÍ SE BESTIE Humoristický občasník tentokrát na téma Smějící se bestie: Zdravotní
klaun – Rudá Soňa – kvíz show – módní přehlídka – radio Opruz FM – chvilka meditace – okénko Husákových dětí – písňové parodie – přestávka s klíšťátky –
cirkus Normále – dechová kapela Klimakterianka – mluvící mrkev – pocta Felixi Holzmannovi – miss mokré kalhoty... Účinkují: Jan Nejedlý, Alena Skutilová, Dáša
Lálová, Alena Nejedlá, Alexandr Skutil, Mates Nádassy, Věra Dumková, Jitka Jírová, Ivana Machová a další hosté. Tento pořad neobsahuje žádné vtipy o viagře,
Alláhovi, odsunu Němců, siamských dvojčatech, DPH ani o panu Ženíškovi. Vhodné i pro kardiaky. Vstupné 50 Kč.
Neděle 17. 4. 2011, 14,00 - 17,00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK - VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ - na kursu si vyrobíte vajíčko
a zajíčka z pedigu. Cena 250 Kč. Lektorka Andrea Janotová Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Čtvrtek 21. 4. 2011, 17.30
KINO - FIMFÁRUM - do třetice všeho dobrého SR, ČR / 2010 / animovaný / 75 min / přístupný / Kristina Dufková,
Vlasta Pospíšilová, David Súkup. Hrají: Jan Werich, Jiří Macháček, Miroslav Krobot. Roztomilé pohádkové variace Jana Wericha potěší malé i velké diváky.
Středa 20. 4. 2011, 19.30
DIVADLO - ROZPUSTILÉ HOLKY VE ŠKOLE Autor Rudolf Kafka. Hraje OCHOTNICKÝ SPOLEK KLÁNOVICKÝCH
(nejen) UČITELŮ. V roce 1896 uvedli herci Národního divadla na Žofíně tuto lehkou komedii ze školního prostředí. V roce 1917 ji v Besedě sehrála parta klánovických
ochotníků. A jiná parta klánovických ochotníků se v roce 2011 pokusí vstoupit téměř do stejné řeky. Přijďte se podívat, co se za těch 100 let ve školství změnilo a co je věčné.
Středa 27. 4. 2011, 10.30
DĚTSKÉ DIVADLO – POHÁDKY PROTI PLÁČI V tomto převážně maňáskovém představení obveselují herci uplakanou
muchomůrku moderními pohádkami O nebeské slepičce a O pejskovi, který si přál květovanou záclonku. Přitom si ještě stihnou popovídat s dětmi, i když se jim
do toho občas plete rozpustilá žížala Žoužela.
Čtvrtek 28. 4. 2011, 19.30
KINO – NICKYHO RODINA ČR / 2011 / 102 min / drama/ přístupný / Matej Mináč. Hrají: Michal Slaný, Klára Issová, Joe
Schlesinger. Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství, přináší dosud nezveřejněná fakta, svědectví a osudy nově objevených „Wintonových dětí“.
Neděle 1. 5. 2011, 14,00 - 17,00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů,nejlepší
české sklo. Šperky podle Vaší fantazie. Na výběr ketlování, motanice, přívěskový náramek, lanko nebo paměťový drát. Cena 280 Kč. Lektorka Andrea Janotová.
Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Středa 4. 5. 2011, 19.30
KONCERT – LACO DECZI & CELULA NEW YORK Trumpetista Laco Déczi patří mezi nejvýraznější osobnosti bývalého
československého jazzu. Od roku 1985 žije v USA, kde sestavil s převážně americkými muzikanty soubor Celula New York. Jako bubeník v ní působí i jeho syn
Ladislav "Vajco" Déczi. Décziho hudba je osobitou směsí groovy jazzu a tichomořského folklóru. Svérázný recesista v ní klade hlavní důraz na bezprostřednost
a pohotovou improvizaci. Přichází s množstvím původních skladeb, ale neméně zajímavá bývají i jeho provedení klasických jazzových standardů. Ve své tvorbě se
oprošťuje od všeho nedůležitého přikrášlování a rád si dělá legraci z uhlazených, navoněných a napomádovaných komerčních zpěváků a hudebníků. I proto bývají
jeho vystoupení vyhledávanými kulturními událostmi, o nichž se pak ještě dlouho hovoří. Českým filmovým divákům je znám především ze svého účinkování
ve filmu Kalamita režisérky Věry Chytilové z roku 1981. Vstupné: 280 Kč
REZERVACE A CENY VSTUPENEK •Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy
pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz), •Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky
nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Bydlí v Klánovicích
Eliška Klučinová

Eliška Klučinová – naše nejlepší sedmibojařka – bydlí v Klánovicích od svého narození v roce 1988. Jako žákyně
navštěvovala atletický oddíl v Újezdě
a pětkrát zvítězila v běhu na Mladých
Běchovicích. „Vždycky jsem vypálila
hned na startu a běžela hlava nehlava,
plíce neplíce,“ vypráví sympatická mladá žena o svých začátcích. Postupně
ji začaly stále více přitahovat technické disciplíny jako hod oštěpem nebo
skok do výšky, při kterých se necítila tolik nervózní. Začala se věnovat víceboji
na sportovní gymnáziu v Kladně a v 17
letech získala nominaci na své první
mistrovství světa v Maroku, kde se
umístila na vynikajícím 8. místě výkonem 5 249 bodů. V roce 2007 na mistrovství Evropy juniorů v Holandsku získala stříbrnou medaili a výkonem 5 709
bodů se přiblížila šestitisícové hranici.
„Jsem spíše technický a vrhačský typ,
prostě nejsem nejrychlejší, a tak to musím dohánět na zbytku, nejraději bych
nahradila osmistovku diskem,“ utahuje si ze sebe Eliška. Touto taktikou na
ME 2009 v Litvě nejen dohnala, ale dokonce překonala onu magickou hranici – získala 6 015 bodů a 4 místo! V červnu 2010 na vícebojařském klání
v Kladně uvedla sportovkyně publikum do varu: 1. místo, 6 268 bodů a vyrovnání 22 let starého českého rekordu. Svoji formu potvrdila na ME v Barceloně výkonem 6187 bodů a 7. místem. Tento rok budeme držet naší reprezentantce palce na MS v jihokorejském Tegu. Plánů má však více:
„Přála bych si překonat český rekord
a dodělat bakaláře na FTVS. Některé náročné zkoušky už jsem zmákla,
třeba anatomii. U lékaře však neřeknu, bolí mě femur, ale stehenní
kost, ne?“ směje se Eliška. V současné době trénuje za USK na Strahově pod vedením Martiny Blažkové.
Více na www.rychlyholky.webgarden.cz
.Robert Zoulík
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Tip na výlet

Písečný přesyp u Píst:
Na Saharu do Polabí
Dokážete si představit řeku Labe bilizace přilehlým porostem. I v okolpřed 12 000 lety? Její dnešní rovné ní vegetaci je dodnes možné vyslekoryto má s tehdejším tokem jen dovat pozůstatky dalších až 10 metmálo společného. Před tisíci lety byl rů vysokých dun. Písečný přesyp
tok Labe mnohem delší, řeka mean- u Píst zaujímá plochu 3,7 ha, na ktedrovala, nanášela do svých ohybů rých se vyskytuje řada vzácných žištěrkopísky a měnila směr. Na holých vočichů, rostlin a hub. Pro ilustraci
březích vítr z říčních nánosů vyvál uveďme alespoň kořenitku nadmutou.
drobný písek, a vytvořil tak pohyblivé Nesmí se však trhat a raději ani neopřesypy, které se pomalu posouvaly kusovat! K přesypu se nejlépe dostejně jako na saharské poušti. Neji- stanete autem. Odbočíte z hradecké
nak tomu bylo i u obce Písty na Nym- dálnice na Sadskou, pokračujete po
bursku. Ještě v dnešní době máte silnici na Nymburk a po několika kiv těchto místech pocit, že se nachá- lometrech zahnete vlevo do Píst. Můzíte ve Středomoří. Vyprahlá písčitá žete také zajet až do Nymburka (město, které stojí za
zem a vůně boprohlídku) a odrovic. Přírodním
tud po červené
unikátem obk přesypu
lasti je dochoa zpět (4 km).
vaný zbytek píDoporučuji také
sečné duny.
od přesypu proPřesyp leží asi
cházku borovým
200 m od zálesem k asi 1 km
stavby a k ravzdálenému jedosti místních
zeru s možnosobyvatel se již
tí se vykoupat.
nepohybuje
Robert Zoulík
v důsledku staMalá písečná poušť u Labe

Kam na jídlo

Italské zjevení v Úvalech
Dojdete-li procházkou klánovickým
lesem až do Úval na náměstí, zastavte
se v restauraci Trincea. Honosnou fasádu nepřehlédnete. Po vstupu vás zaujme originálně řešený prostor. Stěny
jsou vyzdobeny nástěnnými malbami
na italská témata. Po pravé straně je
oblouk tvořený stolovou deskou. Zajímavý je dobrý výhled na mistra pizzy
a rozpálenou pec, ale jsou to spíš místa pro samotáře. Jídelníček tvoří lehká italská kuchyně od předkrmů, domácích polévek po čerstvé saláty,
nabízí se domácí těstoviny, úžasná rizota, masové speciality, ryby a slávky
a 28 druhů pizz včetně sladké verze
s jablky. Italské dezerty jsou neodo-

latelné. V jídelním menu jsou původní názvy doplněny podrobnějším komentářem, z jakých ingrediencí je
jídlo připraveno. Osvěží vás čerstvý
zázvorový čaj či italská vína. Každý
měsíc je zde jazzový večer s živou
hudbou. Ceny jsou lehce vyšší, ale
úroveň jídel je vynikající. Ideální
na svátečnější rodinné obědy.
★★★★✩
Ristorante Trincea, nám. Arnošta
z Pardubic 58, Úvaly, www.trincea.cz.
Tel.: 281 861 066, 774 438 006.
Denně je otevřeno 11:00–23.00.
A co je vlastně Trincea? V italštině znamená „úval“.
Ivana Zoulíková

