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Občané Klánovic mohli v minulých týdnech navštívit hned několik kulturních akcí. Foto: Kristýna Jarošová
Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč

Jak Klánovice zacházejí s vodou? Těžba v lese
Čistička odpadních vod

Multifunkční hřiště

Masopust

Hydepark

Den Klánovic

Tip na výlet

císlo 4 | 2019

2

Pozdrav starostky

Zprávy z rady městské části
Rada městské části Praha - Klánovice:
• navrhla výše dotace pro jednotlivé
žadatele o finanční prostředky
v rámci dotačního programu pro rok
2019. Tento program byl vyhlášen
městskou částí pro podporu oblasti
kultury, sportu a volného času,
sociálních a návazných zdravotních
služeb, školství, ochrany životního

Milí spoluobčané,
v měsíci březnu proběhly hned
dvě úspěšné kulturní akce. Zatímco
Klánovický masopust slavil již páté
výročí, oslavy Dne Klánovic vztahující se k 22. březnu 1878, ke dni,
kdy bylo Václavu Klánovi povoleno
založení naší obce, se konaly poprvé,
a založily tak novou tradici. Oběma
organizátorům, Lucii Polákové
a Luboši Palatovi, patří velký dík.
V březnu také započala rekonstrukce kadeřnictví. Přestože se
ukázalo, že poptávkové řízení zaznamenalo několik nedostatků, činnosti
mezitím pokročily již do stadia, kdy
není výhodné, ale ani možné vrátit
vše do bodu nula. Úředník chyboval
a chybovat je lidské. Opatření byla
nastavena tak, aby se již podobná
pochybení neopakovala. Jedná se
o budovu ve velmi špatném stavu, ale
úřad se zhotovitelem dělají vše pro
to, aby nás v polovině května přivítaly
zcela nové prostory.
Mnozí z vás také měli možnost zaznamenat průzkum kolem „nádraží“
pro přípravu regulace dopravy v této
oblasti, kterou po dohodě s Magistrátem zpracovává firma M.O.Z. Consult.
Po delší odmlce se do KC Nová
Beseda první den v dubnu vrací
Klánovický svařák. V sobotu 6. dubna
se Klánovice zapojí do celorepublikové dobrovolnické úklidové akce
likvidací černé skládky v našem lese.
Na tento měsíc připravujeme i setkání s občany, na kterém budou mít
možnost se seznámit s dokumentací
komunikací, které by měly být letos
realizovány. Naopak dle aktuálního
sdělení se oprava Revoluční ulice
v Šestajovicích odkládá na neurčito.
S dubnem se rozloučíme tradičním
pálením čarodějnic, na které jste
všichni srdečně zváni.
Na některé z akcí se s vámi těším
na viděnou,
Zorka Starčevičová

prostředí a environmentální výchovy,
• schválila zveřejnění výzvy pro
podání nabídky pravidelného sekání
vybraných travnatých ploch, včetně
odvozu posekané trávy a úklidu
po seči externím dodavatelem.
Stanislav Herman,
tajemník úřadu MČ

Multifunkční hřiště v ulici Vodojemská
Jedním z velmi živých témat
v Klánovicích je vybudovat na jednom
z mála zbývajících pozemků v majetku obce multifunkční hřiště. Jeho
využití je předpokládáno dospívající
mládeží – teenagery, nicméně je určeno i pro školní mládež a v neposlední řadě i dospělí by zde mohli najít
prostor pro své volnočasové aktivity.
Až dosud vše o.k., nicméně vyvstávají pragmatické otázky, které si musí
vedení obce z pozice řádného hospodáře nejen položit, ale musí na ně mít
i jasnou odpověď. Základní otázkou
jsou pořizovací náklady a poté náklady spojené s provozem hřiště tohoto
typu. Současné pořizovací náklady jsou
vyřešeny, zastupitelstvo hl. m. Prahy
schválilo usnesením č. 37/17 ze dne 22. 3.
2018 poskytnutí účelové dotace ve výši
4 miliony Kč a usnesením 2/43 ze dne 13.
12. 2018 další 1 milion Kč. Peníze jsou
určeny pro výstavbu multifunkčního
hřiště pro rozsah 1. etapy. Dobudování
hřiště v celé podobě, tedy realizovat i 2.
etapu, vyžaduje dalších nejméně 5 mil. Kč
a ty zatím nemáme. Vážení spoluobčané, peníze na výstavbu 1. etapy
máme a nyní se musíme také seznámit
s provozními náklady, které jsou s hřištěm spojeny. Základním problémem je
zajistit bezpečnost, čistotu, funkčnost,
ochranu před vandalismem a rovněž
celoroční využitelnost, což bez určení
stálého správce je prakticky nemožné.
Dalšími náklady je běžná, nicméně pravidelná údržba sportovišť jako
úklid, sekání trávy, obnova poškozeného vybavení. Takže důvodů k zamyšlení
více než dost. Jsme na začátku a již teď
máme před sebou množství otázek,
na které si musíme řádně odpovědět,
nicméně musím rovněž konstatovat, že

vybudování tohoto typu multifunkčního hřiště jsme „zdědili“ a myšlenka
vytvořit pro naši omladinu prostor
pro vyžití ve volném čase je jistě záslužná. Tato myšlenka vznikla 28. 7.
2017, kdy tehdejší vedení MČ požádalo
o poskytnutí prostředků MHMP ve výši
1 8 milionu Kč. V průběhu roku 2018 se
uskutečnilo několik propagačních akcí
na toto téma, ale nikdo se nezeptal přímo dotčených občanů v těsném sousedství s předpokládaným hřištěm, zda
s vybudováním souhlasí. A zde je další
zásadní problém – sousedé nesouhlasí. Těch problémů je samozřejmě více,
např. podání žádosti o stavební povolení brání postoj organizace Újezdský
strom, která nesouhlasí s potřebným
vykácením některých stromů na daném
pozemku a poměrně zásadním problémem je postoj odboru Územního
plánu Magistrátu hl. m. Prahy, který
poukázal na nedostatek v projektu,
kdy není naplněn koeficient zeleně.
Ve svém důsledku to znamená upravit
stávající projekt, což ale vyžaduje také
určitý čas a peníze.
Vážení spoluobčané, považuji za povinnost členů zastupitelstva, na jakékoli úrovni, informovat občany
o stavu řešení projektů, které ovlivňují
nejen kvalitu života v našich Klánovicích, ale i stav rozpočtu MČ. Pro každé rozhodnutí je nutná řádná rozvaha
s vnímáním všech možností, ať pozitivních, tak ale i negativních, které mají
na daný projekt zásadní dopad. Vážení,
vnímáme zřízení sportoviště jako dobrý počin, nicméně musíme zodpovědně
rozhodnout, zda daná lokalita a zároveň i náplň, je ta nejrozumnější.  
Jiří Bek, místostarosta
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Slovo šéfredaktora

Změna režimu parkování před úřadem v Újezdě nad Lesy
Protože si mnozí z vás jezdí vyřizovat
své záležitosti na úřad v Újezdě nad
Lesy autem, chtěli bychom vás upozornit, že v ulici Hulická, na parkovišti
u tohoto úřadu, došlo ke změně dopravního režimu. Stávající značení bylo
nahrazeno značkou „parkoviště s parkovacím kotoučem“ s dodatkovou značkou s počtem parkovacích míst a textem „v pracovní dny 7.00 až 19.00 max.
1 hodinu“. V uvedené době je povoleno
parkování po dobu maximálně 1 hodiny.
Řidiči, kteří chtějí ve vymezenou dobu
parkovat, musí mít na viditelném místě
ve vozidle (zpravidla za čelním sklem)
umístěny „parkovací hodiny“. Běžná
cena papírových parkovacích hodin
se pohybuje v rozmezí 15 Kč až 25 Kč
a jsou k dostání m.j. u nás na poště.
Dodržování vymezeného času pro povolené parkování ze strany Policie ČR

je možné kontrolou parkovacích hodin.
Po příjezdu je řidič povinen si na příslušném papírovém kotoučku nastavit
čas příjezdu! Nerespektování dopravní
značky „Parkoviště s dopravním kotoučem“ je považováno za dopravní přestupek s možností uložení pokuty v blokovém řízení až 2000 Kč. V pracovní dny
v době od 19.00 do 7.00 hod. a ve dnech
pracovního klidu bude možné parkování bez omezení.
Dále bychom vás chtěli informovat,
že v naší městské části jsme zadali
schválení dodatkové značky s časovým
vymezením na dalších parkovacích
místech: před restaurací Olymp, v ulici
Smržovská a před potravinami a fitness
centrem na Slavětínské i ze směru
od Šestajovic. O přesném termínu instalace vás budeme informovat.
Jiří Bek, místostarosta

Milí čtenáři,
příspěvků do zpravodaje se nám
tentokrát sešlo opravdu hodně.
A abychom mezi nimi nemuseli škrtat, zkrátím v tomto čísle své slovo já.
Chci Vám jen popřát, ať strávíte začátek jara v pohodové atmosféře a ať se
vám daří vše, do čeho se pustíte.
Hezké čtení přeje
Michael Bouška

Informace pro občany
Časový harmonogram
a místa svozu VOK
v městské části
Praha-Klánovice
I. pololetí:

Anketa pro občany

Hlavní město Praha zajišťuje
Milí spoluobčané, obracíme se na Vás
s prosbou o zapojení se do spolurozhodování o využití pozemku na rohu
Vodojemské a Šlechtitelské ulice.
Vyplněním dotazníku napomůžete
najít pro Klánovice a jejich obyvatele nejvhodnější řešení využití tohoto pozemku tzv. Kavrisu. I díky Vám
se jistě podaří přidělené finanční

Otázky a odpovědi
Cyklodoprava v Klánovicích byla často
kritizovaná kvůli nedostatku cyklostezek. Bude současná koalice řešit
tento nedostatek výstavbou nových
cyklostezek, či už řeší?
Cyklodoprava spadá do kompetence
pana místostarosty Beka. Můj postoj
jako radního je, že je třeba tuto otázku řešit v rámci celkové koncepce dopravy tak, aby byla možná bezpečná
a dopravní předpisy neporušující
cesta pro kola po Slavětínské. Zvláště
kvůli dětem na kolech. A pak aby byly
vybrány ulice, kde bude mít doprava
přednost před auty, jak je to už dnes
v mnoha městech západní Evropy. Nic
z toho by se nemělo dít na úkor bezpečnosti chodců a mým osobním cílem
je to vyřešit ještě během tohoto roku.
Před několika lety se začalo intenzivněji skloňovat téma „penzion pro seniory“

pro jeho obyvatele zdarma

prostředky smysluplně a účelně vynaložit. Dotazníkové šetření „Sport
a volný čas v Klánovicích“ proběhne
od 21. března do 7. dubna 2019 na adrese: https://klanovice.urad.online
Děkujeme za Vaši ochotu a čas věnovaný vyplňování dotazníku.
Zorka Starčevičová, starostka

pro Klánovice. Jaké má koalice s penzionem pro seniory plány? Jak by to bylo
s vlastnictvím takového zařízení? Jaké
náklady na provoz by nastaly?
Hledáme různé varianty řešení pomoci seniorům, kteří byli dosud opomíjenou skupinou občanů. Pokud
bychom se rozhodli pro plnohodnotný
domov seniorů, musel by být v režii
hlavního města Prahy, kde ale v současnosti není pro toto řešení podpora.
Jsou ale i jiné možnosti, odlehčovací
centrum, výstavba bytů s pečovatelskou péčí, zlepšení podmínek pro
činnost Charity Neratovice, které
v současnosti zkoumáme.
Odpovídal radní Luboš Palata
Máte otázku na radní či zastupitele?
Posílejte je na: e-mail
kzsefredaktor@seznam.cz.

odložení objemného odpadu
do velkoobjemových kontejnerů,
do kterých je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea,
zrcadla, sanitární keramiku,
staré sportovní náčiní atd.
Přistavení kontejnerů na všech
stanovištích je vždy sobota dopoledne
od 9 hodin do 13 hodin v těchto
termínech:
25. 5. 2019
•

Přímské náměstí

•

Všestarská ulice (křižovatka
s ulicí Krovova za restaurací
SAMOS u transformátoru)
8. 6. 2019

•

Medinská x Smiřická ulice
(u bytových domů)

•

Kuchařská x Aranžerská ulice
(u stanoviště tříděného odpadu)
22. 6. 2019

•

Přímské náměstí

•

Všestarská ulice (křižovatka
s ulicí Krovova za restaurací
SAMOS u transformátoru).
Magdaléna Jandová, ÚMČ
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Klánovická dešťovka
Ve chvíli, kdy se při rekonstrukci
Blešnovské ulice ukázalo, že bude
třeba použít na vybudování dešťové
kanalizace dynamit, vystoupila
doposud okrajová problematika
svádění dešťových vod v Klánovicích
do popředí. Změnil se projekt, spád
stoky se překlopil do Slavětínské,
kde bude napojena na historickou
kanalizační větev. V jakém stavu se ale
potrubí na Slavětínské nachází, nikdo
do této doby přesně nevěděl. V roce
2017 proběhl její kamerový průzkum
a revize šachet dešťové kanalizace
v celých Klánovicích. V pasportu se
můžeme dočíst, že na mnoha místech
je stoka na hlavní třídě popraskaná,
prorostlá kořeny, plná usazenin,
narazilo se i na historické přípojky
z okolních domů – pravděpodobně
přepady odpadních vod. Na několika
místech byl znemožněn průzkum
z důvodu úplné destrukce potrubí.

Z podkladů plyne, že kanalizační větev
na Slavětínské bude třeba zásadně
rekonstruovat, aby mohla plnit
sběrnou úlohu pro vodu ze západní
části obce. Bohužel v současné chvíli
se na Magistrátu teprve chystají
vybírat zhotovitele projektu, a tím
se odkládá i celá rekonstrukce ulice
K Rukavičkárně. Jistou útěchou může
být, že opravy ulic Lovčická a Krovova
budou v letošním roce pokračovat.
Obecní dešťová kanalizace je
rozdělena na jednu hlavní a tři
vedlejší stoky dle možného objemu
odváděné dešťové vody (viz plánek):
Hlavní stoka vede ulicí Medinská,
pokračuje Smiřickou směrem k ul.
Slavětínská, kde dochází k rozvětvení
na hlavní a pomocnou stoku. Hlavní
část pak dále pokračuje ul. Axmanova
do Aranžerské, Bydžovské a ústí
u retenčních nádrží do koryta, jež
vede do Blatovského potoka. Vedlejší

kanalizační větve procházejí ulicemi
Slavětínská, V Pátém a Aranžerská
a napojují se na hlavní páteř v ose
Axmanova–Smiřická. Kanalizační síť
je doplněna kratšími úseky, které se
napojují do hlavních větví a několika
nenapojenými stokami, např. v ulici
U Trativodu nebo na křižovatce
Šlechtitelská a Libčanská. Ze
zmapování dešťové kanalizace plyne,
že je v hlavních úsecích v relativně
dobrém stavu, avšak v okrajových
částech obce je kanalizace velmi
znečištěná. Například již zmíněné
autonomní stoky ve Šlechtitelské
a U Trativodu jsou zanesené až z 95 %.
Naopak ulice Axmanova, Smiřická,
Nové Dvory, V Žáčku nebo U Besedy
jsou znečištěny pouze z 10 %.
Slavětínská je znečištěna z 50 %, což
koreluje s kamerovým průzkumem
zmiňovaným výše.
Robert Zoulík

Foto: Robert Zoulík

Klánovická čistička jako zoo
V přírodě, v potocích a řekách
probíhají samočisticí procesy
obstarávané bakteriemi, protože to
ale jde pomalu, lidé vymysleli rychlejší
a účinnější způsob. Do naší čističky
odpadních vod (ČOV) – v jistém smyslu
zoologické zahrady – z koupelen,

kuchyní a záchodů přitéká voda
šedožluté barvy, pro nás nevábného
vzhledu a vůně, ale pro bakterie zde
chované to je výživná potrava. Odpadní
voda zbavená hrubých mechanických
nečistot, kamení a písku, je přečerpána
nejdříve do denitrifikační nádrže,

v níž je voda za nepřístupu vzduchu
promíchávána, aby bakterie, těžší než
voda, stále neklesaly ke dnu. Jak název
napovídá, jsou zde především bakterie
pojídající dusičné látky, neustálým
vířením se dostávají nahoru, kde mají
dostatek potravy a proto se úspěšně
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poruchy dalo vše plynule nahradit
a čisticí proces probíhal bez přerušení.
Jednotlivé bakterie nejsou prostým
okem viditelné, ale vytvářejí jakési
shluky, odborně nazývané vločky,
které již viditelné jsou, a protože
jich je opravdu hodně, zbarvují vodu
v čističce dohněda, připomíná to
kokakolu. Nejedná se však o žádnou
špínu, ale hnědé zbarvení zvířátek –
bakterií. Přesněji, živá zvířátka jsou
hnědá, když uhynou, zčernají, proto
hnědě zbarvená voda v ČOV znamená,
že je všechno v pořádku. Veškeré
dění v čističce je automatizováno,
řízeno počítačem, ale bez lidského
dohledu se neobejde. Jednou denně se
kontroluje množství bakterií ve vodě
tak, že se vodou z nádrže naplní
litrový válec, obsah se nechá v klidu
usadit a podle množství usazeniny
bakterií se v souvislosti s venkovní
teplotou hodnotí, zda jich je ve vodě
přiměřené množství, to by počítač
nezvládl. Zvířátka – bakterie spasou
vše, co vodu znečišťuje, podobně jako
ovečky trávu na pastvině, vše kromě
fosforu, ten se odstraňuje pomocí

množí. Dále voda pokračuje do další,
nitrifikační nádrže, kde se dobře
daří bakteriím, jimž naopak vyhovuje
hodně kyslíku, voda je zde silně
provzdušňována pomocí děrovaných
gumových vaků na dně nádrže,
podobně jako třeba vzduchovacím
kamenem v akváriu. Na jeden
krychlový metr vody připadá krychlový
metr vzduchu, pro zajímavost, v takto
provzdušněné vodě se vůbec nedá
plavat, nenadnáší, člověk by se v ní
utopil. Probubláváním jsou bakterie
nejen zásobovány kyslíkem, ale i stále
vynášeny k nahoru, mají tak zajištěn
dostatek krmení. Kdyby klesly ke dnu,
např. v důsledku výpadku elektřiny,
během 8–10 hodin by uhynuly.
Z toho důvodu jsou připraveny
elektrocentrály, které výpadek
dodávky elektřiny v případě potřeby
nahradí, protože nastartování celého
čisticího procesu je poměrně nákladná
záležitost. Nádrže by se musely
vyčistit, z nejbližší čističky dovézt živé
bakterie, to si žádný řádný hospodář
nedovolí. Proto je všechno dvojitě –
nádrže, čerpadla – aby se v případě

malého množství přikapávaného síranu
železitého, jenž s fosforem vytváří
neškodnou sloučeninu. Vyčištěná
voda odtéká do dosazovací nádrže,
v níž se voda již nevíří, bakterie se
nechávají klesnout ke dnu, kde jsou
shrabovány pomalu jedoucími hrably.
Podle potřeby se vracejí do čisticího
procesu anebo se skládkují. Tělíčka
bakterií se po 90 dnech promění
ve velmi výživnou černozem
nabitou živinami, vyklíčí v ní pouze
rajče, jinou rostlinu by to spálilo.
Dříve se tento kompost používal
na hnojení polí. Nyní se vzhledem
k možnému výskytu těžkých kovů
odváží na skládku anebo do spalovny.
Z čističky protéká voda ještě třemi
dočišťovacími rybníky, první z nich
má betonové dno, aby se jednou
za několik let mohla vybagrovat
usazenina z bakterií, které „unikly“.
Chcete to vidět na vlastní oči? PVK
ve vybraných ČOV pořádá exkurze.
Radomír Kůla

Školská rada má nové složení
Masarykova základní škola v Klánovicích má nové složení
školské rady. Školská rada se sešla v březnu, a tím zahájila svou
činnost. Složení rady se zásadně obměnilo a vyjma paní Hany Sieglové
jsou v radě samí nováčci. Za rodiče
byly do rady zvoleny Šárka Volešová
a Lucie Václavková. Paní Václavková
byla ostatními členy rady jednomyslně zvolena za předsedkyni školské
rady. Za pedagogy se svých funkcí
ujaly Hana Sieglová a Markéta Kadlecová, za zřizovatele byli delegování Petr Kubíček a Petr Soukup.
I když první setkání členů školské
rady mělo být především setkáním volebním, mělo už toto jednání pracovní
charakter. Školská rada se shodla, že
chce být ve svém jednání proaktivní,
zlepšit dialog mezi rodiči, školou
a zřizovatelem, nadále zvyšovat kvalitu
vzdělávání a být partnerem pro vedení
školy při plánování budoucího rozvoje.
Nicméně vedle těchto obecných cílů
jsem se nových členek a člena rady
zeptal, jaké mají své osobní cíle a co by
rádi v naší základní škole změnili, a co
naopak považují za přednost naší školy.
Přednost mají dámy a první slovo

dostává nově zvolená předsedkyně
Lucie Václavíková „Za velkou přednost
naší školy považuji skvělý kolektiv,
možnost si vybrat na prvním stupni
z různých vzdělávacích přístupů
a i v současné době velmi slušnou
úroveň komunikace mezi školou
a rodiči. Také vnímám, jak důležitou
roli hraje naše škola i školka v životě
komunity. Kde vidím rezervy? Zvýšit
důvěru rodičů i žáků, že se mohou
se svými problémy obracet na školu
nebo i na nás – školskou radu. Určité
rezervy také vnímám v udržení žáků
na druhém stupni, aby neměli potřebu
odcházet jinam.“ Další zástupkyně
rodičů paní Šárka Volešová, dodává.
„Chtěla bych být komunikačním
mostem a pomoci vylepšovat prostředí,
výuku a celkovou atmosféru školy. “
Zástupkyně pedagogického sboru
paní Hana Sieglová a paní Markéta Kadlecová za velkou přednost
školy považují „přátelské prostředí,
otevřené jednání, možnost vyjádřit
svůj názor pro děti i rodiče. Chceme
dál podporovat a udržovat atmosféru této vzájemné důvěry a nadále
udržovat a rozvíjet vysoký profesní
standard.“

Petr Kubíček na závěr dodává „Mým
cílem je, aby rada fungovala co nejlépe.
Měla by být nejen partnerem vedení,
ale také nástrojem kontroly a poskytovatelem zpětné vazby.“
A poslední otázka patří řediteli
školy Michalu Černému. Pane řediteli,
co popřejete nové školské radě? „Přál
bych jí, aby její členové našli společná
témata, která se jim podaří společně
prosadit ku prospěchu klánovické
školy a jejích žáků.“
Nová školská rada se společně
s panem ředitelem shoduje na tom,
že kvalita vzdělání je důležitá a že
kvality se lépe dosáhne, když se nadále
bude prohlubovat korektní, otevřený
a přátelsky laděný dialog s důrazem
na respekt a úctu jak k pedagogům, tak
k dětem a rodičům. Z tohoto důvodu
nová školská rada připomíná rodičům,
dětem, ale i pedagogům, či
pracovníkům školy svůj e-mail,
na kterém rádi uvítáme vaše příspěvky a náměty na zlepšení. E-mail
na všechny členy je jednotný:
skolskarada@zsklanovice.cz.
Petr Soukup, radní
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Hydepark
Komise pro životní prostředí je
odborným poradním orgánem rady
městské části v oblasti životního
prostředí (ŽP). Vzhledem k tomu, že je
komise složena ze sedmi členů napříč
politickým spektrem, obávala jsem
se, že to bude politický diskusní klub.
Opak je pravdou. Setkání jsou nabita
aktivní energií a spontánními návrhy,

jak zlepšit ŽP v Klánovicích. Rozdělili
jsme si kompetence pro jednotlivé
oblasti ŽP a hned začali organizovat
úklid lesa. Jsem v pravidelném
kontaktu s revírníky Lesy hl. m.
Praha a Lesy ČR, kteří rychle reagují
na naše podněty. Začali jsme pracovat
na vytvoření záhonu u nádražní
budovy a zajištění více odpadkových

košů. Řešení odpadů je vůbec jednou
z našich priorit, ať už se jedná
o revizi systému odvodu komunálních
odpadních vod, nebo možnosti třídění
odpadů do podzemních kontejnerů.
Tak nám držte palce, ať nám ta
energie vydrží.
Zdeňka Bubeníková,
předsedkyně Komise pro ŽP

600 000 Kč byla lhůta na podání cenové

Třešničkou na dortu je, že vybraný

kadeřnictví na Slavětínské. Dle §6 odst.

nabídky 6,5 pracovního dne, dodací lhůta

zhotovitel nemá živnostenské oprávnění

1 a 2 zák. č.134/2016 Sb. je zadavatel

ve smlouvě o dílo více než trojnásobně

na stavební práce. Tímto poukazuji

povinen vždy dodržovat zásady

překročila lhůtu v zadávacích

na jasnou politickou odpovědnost rady

transparentnosti a přiměřenosti

podmínkách, smlouva dále umožňuje

MČ za tyto nedostatky. Nezbývá než

a dále vůči dodavatelům musí

zálohové platby, což v podmínkách

doufat, že práce budou provedeny řádně

dodržovat zásadu rovného zacházení

rovněž chybělo. Tyto skutečnosti

a včas a kadeřnictví bude opět fungovat

a zákazu diskriminace. A jak to máme

jsou evidentním porušením zásady

ke spokojenosti místních občanů.

v Klánovicích ? U zakázky za cca

transparentnosti a nediskriminace.

Dešťová kanalizace je dlouho
neřešený problém
Chtěl bych opětovně poděkovat
panu emeritnímu starostovi panu
Karlínovi, který ve spolupráci
s tehdejším místostarostou panem
Kützedorferem zařídili pro Klánovice
čističku odpadních vod a napravili
dlouho neřešený problém, kdy splašky
z domácností šly bez čištění do lesa.
Jejich tehdejší moudré rozhodnutí,

za které byli neprávem kritizováni, je
skoro zapomenuto.
Nyní opětovně stojíme před
problémem, která se dá shrnout pod
dvě slova – dešťová kanalizace. Věřím,
že v tomto volebním období se tuto
problematiku podaří posunout o něco
dále a že naši nástupci si v budoucnu
vzpomenou na jména pana Beka,
zástupce starosty, Starčevičovou,
starostku a na radního Pavla Jaroše

jako na osoby, kterým se tento zásadní

Nové vedení MČ přepracovalo léty
osvědčený a fungující grantový systém.
V důsledku toho došlo k posunutí
vyhlášení z prosince na konec
ledna. Nový systém ovšem vyvolává
řadu otázek. Proč byla zrušena léta
fungující grantová komise, do které
měly přístup všechny volební strany
zastoupené v ZMČ? Proč se kvůli tomu

nesmí opozice podílet na prvotním
posouzení žádostí? Proč byly ze
žádosti vypuštěny údaje o počtu členů
podporovaného spolku resp. počtu
a věkové struktuře předpokládaných
účastníků podporované akce? To
byl podle mého názoru významný
parametr pro posuzování žádostí. Proč
byl ze žádosti vypuštěn detailnější

rozpočet podporované akce? Jsou tyto
změny cestou k tolik proklamované
transparentnosti rozhodování naší
MČ? A závěrem doufám, že všichni
občané zaznamenali skutečnost, že
tvrzení koalice o prázdné kase nebyla
pravdivá, na konci roku zbylo v kase
několik milionů.
Petr Šafránek, zastupitel

Vážení spoluobčané, v závěru
minulého roku se vedení MČ
rozhodlo částečně zrekonstruovat
objekt Slavětínská 128 – kadeřnictví.
Objekt je více jak 28 let využíván
jako kadeřnictví prakticky bez
zásadních oprav. Oprava objektu byla
velmi naléhavá. Vedení MČ vypsalo
poptávkové řízení na opravu objektu
a zachování kadeřnictví. Zásadním

zájmem vedení MČ byla výše celkové
ceny, doba rekonstrukce a zachování
cenové hladiny kadeřnických služeb.
Z došlých nabídek obsahovala
pouze jedna nabídka velmi
konkrétní vazbu rekonstrukce
a následného provozování kadeřnictví
v dlouhodobém horizontu.
Při zpracování nabídek došlo
k administrativní chybě, příslušný

úředník přehlédl, že tato nabídka
přišla na úřad MČ se zpožděním.
Nabídka byla zařazena mezi uchazeče
a vyhodnocena jako nejpřijatelnější.
V rámci objektivity je nutno říci, že
ostatní nabídkové ceny byly vyšší. Chci
vám na tomto místě sdělit, že budeme
velmi důsledně dbát na to, aby se
podobná situace, již neopakovala.
Pavel Jaroš, radní

Veřejná zakázka rekonstrukce

Slavomír Jaroš, zastupitel

problém podařilo vyřešit. Bylo by moc
fajn, kdyby dešťová kanalizace přestala
být zdrojem zápachu. Dámo a pánové,
držím Vám palce a jsem připraven být
Vám nápomocen při řešení tohoto
finančně náročného projektu a s mírnou
nadsázkou i hlavolamu.
Petr Soukup, radní
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Jubilanti

Odpady
Mobilní sběr nebezpečného odpadu
a potravinářských olejů 2019.
Hlavní město Praha zajišťuje pro své
obyvatele zdarma odevzdání nebezpečných složek komunálního odpadu
a nově i potravinářských olejů.
Kapalné nebezpečné odpady musí být
předány v pevně uzavřených nádobách, potravinářský olej z domácností
v uzavřených PET lahvích.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete
na příslušné za stávce dle harmonogramu,
kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle 601 389 243 nebo 731 451 582.
Mobilní svoz zajišťují vždy dvě vozidla
současně, je tedy nutné řidiči sdělit, na jaké
městské části a zastávce svozu se nacházíte.
Časový harmonogram a místa svozu
NO v městské části Praha – Klánovice
v roce 2019:
25. 4. 2019
• Votavova ulice (u nákupního

střediska) 17.40–18.00 hod.
• Krovova ulice (u restaurace Samos)
18.10–18.30 hod.
• Šlechtitelská ulice (křižovatka
s ulicí Libčanská)
18.40–19.00 hod.
13. 7. 2019
• Votavova ulice (u nákupního střediska) 10.40–11.00 hod.
• Krovova ulice (u restaurace Samos)
11.10–11.30 hod.
• Šlechtitelská ulice (křižovatka s ulicí
Libčanská) 11.40–12.00 hod.
5. 11. 2019
• Votavova ulice (u nákupního střediska) 17.40–18.00 hod.
• Krovova ulice (u restaurace Samos)
18.10–18.30 hod.
• Šlechtitelská ulice (křižovatka s ulicí
Libčanská) 18.40–19.00 hod.
Magdaléna Jandová, ÚMČ

Občané městských části Prahy
mohou zdarma odevzdávat bioodpad
rostlinného původu (zejména větve, listí, trávu) do velkoobjemových
kontejnerů (tzv. BIO VOK). Stejně jako
v předchozím období jsou kontejnery
přistavovány na max. 3 hodiny s tím, že
když dojde k naplnění kontejneru před
uplynutím doby přistavení, tak bude
kontejner odvezen a bude přistaven
další. Na jednom stanovišti se vystřídají maximálně tři kontejnery.
U kontejnerů je po celou dobu
přistavení přítomna obsluha, která
má v popisu práce monitorovat návoz
bioodpadu a kontrolovat, jaké odpady

v kontejneru končí. Obsluha nemá v popisu práce bioodpad sešlapávat.
Velkoobjemové kontejnery slouží
mnoha lidem a mají omezenou kapacitu, proto Magistrát hl. m. Prahy žádá
občany, aby řezali a stříhali větve
na menší části. Časový harmonogram
a místa svozu BIO VOK v městské části
Praha-Klánovice I. pololetí:
Přistavení kontejnerů na všech
stanovištích je vždy
sobota dopoledne od 9 hodin
do 12 hodin v těchto termínech:
13. 4. 2019
• Lovčická x Malšovická ulice
• Medinská x Smiřická ulice

duben 2019
Jiřina Hálová
Josef Němeček
Zdeňka Ziková
Miloslav Richtr
Jiří Hájek
Eva Gottwaldová
Lubomír Střeštík
Martin Horčička
Milena Klasová
Eliška Plzáková
Jana Kusáková
Stanislav Němeček
Všem oslavencům gratulujeme!

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad – BIO VOK
(u bytových domů)
• V Jehličině x Šlechtitelská ulice
20. 4. 2019
• Želkovická x V Cestkách
• Dobřenická x Voňkova ulice
• Přímské náměstí
27. 4. 2019
• Lochenická x Medinská ulice
• Lovčická x Malšovická ulice
4. 5. 2019
• Želkovická x V Cestkách
• V Jehličině x Šlechtitelská
• Přímské náměstí
Magdaléna Jandová, ÚMČ

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
Na konci ledna 2019 ze zdravotních
důvodů rezignovala na svůj mandát
senátorka Zuzana Baudyšová, která byla
zvolena za náš volební obvod. V pátek

5. dubna a v sobotu 6. dubna se bude
konat první kolo doplňovacích voleb.
Místem konání bude Masarykova základní
škola Slavětínská 200. V pátek se volební

místnosti otevřou ve 14:00 hodin a uzavřou
ve 22:00 hodin. V sobotu můžete přijít volit
od 8:00 do 14:00 hodin. Těšíme se na Vaši
účast.
Zorka Starčevičová, starostka

Den otevřených dveří v jídelně ZŠ a obědy pro seniory
Ve čtvrtek 11. dubna od 16 hodin se
v jídelně Masarykovy základní školy
koná den otevřených dveří. Ochutnávka
jídel a diskuze s vedoucí školní jídelny je
určena především pro rodiče dětí. Úřad
městské části ve spolupráci se základní

školou jedná i o možnosti programu
stravování pro seniory. Případní zájemci
ze strany seniorů se mohou tento den
ochutnávky jídel zúčastnit, aby si ověřili,
jestli by jim tento druh stravy vyhovoval.
Zároveň je třeba prověřit, jaký bude

o tuto službu zájem, proto prosíme
případné zájemce, aby se přihlásili u paní
Janouškové osobně nebo na emailové
adrese: janouskova@praha-klanovice.cz
nebo telefonicky na čísle 281960216.
Zorka Starčevičová, starostka
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Poslední ohlédnutí za Pohádkovým masopustem 2019
Ještě posledních pár momentek
z letošního masopustu, který se velmi
vydařil. Počasí nám, až na dopolední
vítr, velmi přálo. Místy se na nás
přišlo podívat i sluníčko. Návštěvníci
masopustního veselí se jistě velmi dobře
bavili a velký masopustní průvod byl
toho jasným důkazem. Vybrat ty nejlepší
masky z masopustního reje byl vskutku
velmi těžký úkol, protože všichni
zúčastnění si dali na své garderobě
záležet. Závěrem bych chtěl ještě jednou
poděkovat organizátorce akce Lucii
Polákové a všem jejím dobrovolným
pomocníkům, kteří tuto jarní veselici
pro nás připravili.
Slavomír Jaroš
Foto: Kristýna Jarošová
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Oslavy Dne Klánovic se vydařily
Historicky první oslavy Dne Klánovic, kterými jsme si
připomněli 141. výročí ode dne, kdy bylo Václavu Klánovi
povoleno založit 22. 3. 1878 osadu Klánovice, se povedly.
Nejvíce Klánovičáků, odhadem skoro dvě stě, se sešlo v sobotu
na prohlídku s vynikající průvodkyní Pražské informační
služby Marií Hátleovou. Také nedělní děkovnou mši
v klánovickém kostele navštívilo asi nejvíce lidí za poslední
měsíce. Méně lidí přišlo na večerní program v Nové Besedě.
Návštěvníci ocenili debatu s Jindrou Lukášem o počátcích
Klánovic, zasmáli se při skvělém autorském čtení Jana
Nejedlého a užilo si blues v podání Quarter 21. Na závěr
byl promítnut film Voskovce a Wericha Hej-rup! , který se
zachoval díky slavnému klánovickému rodu Batovcových,
a sestříhané záběry z poválečných Klánovic. Děkujeme všem,
kteří se na oslavách podíleli.
Luboš Palata, radní

Foto: Luboš Palata
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STOPA Klánovice
Se starým rokem jsme se se
stopáky rozloučili tradičním krmením zvířátek, které tentokrát
obohatili vedoucí a instruktoři
o divadelní zpracování vánočního
příběhu. Nový rok jsme zahájili opět
tradičním výletem, tentokrát jsme
se vypravili na blátivé putování
s praotcem Čechem na Říp, kde
jsme kromě vaření na lihových vařičích ještě obhlédli rotundu, pokochali se výhledem a sehráli několik
živých obrazů. Schůzky jsme v lednu
věnovali práci s mapou a buzolou,
jak teoreticky, tak i prakticky, když
jsme kreslili mapu Klánovic.
Ani únorové mrazy a sníh nás
neodradily od schůzek venku v lese,
kdy jsme trénovali morseovku, hráli
různé hry a věnovali se také ochraně
přírody a ekologii, tématům, která
opět rezonují ve veřejném prostoru.
Únorová výprava tentokrát směřovala do údolí Šembery, kde jsme
využili sněhové nadílky k nejrůznějším hrátkám, prohlédli si zbytky
hrádku Šember a tvrz v Tuchorazi
a jednotlivé družiny změřily síly
v kuchařském umění na ohni.
Březnová výprava proběhla
v režii instruktorů, kteří nás zavedli
do větrného Polabí, k Nymburku,
na cestu kolem světa za jediný den.
Přes deštné pralesy, poušť i širý
oceán jsme doputovali do Kerska,
k Josefskému prameni, který jsme
museli nejdříve osvobodit. Vzpomněli jsme i památku spisovatele
Bohumila Hrabala, který, stejně
jako my, zajížděl na Kersko za klidem z rušné Prahy. Kubovi, Ádě
i Adamovi patří dík nejen za výlet,
ale také za veškerou pomoc a péči,
se kterou se ujímají svěřených
družin. V neposlední řadě patří náš
dík také všem vedoucím a našim
sponzorům.
David Trojan, hlavní vedoucí

Foto: David Trojan

Plán těžby v Klánovickém lese

Jistě jste si všimli, že Klánovický les
prochází poměrně razantní údržbou.
Provádějí ji Lesy hl. m. Prahy (žlutě
vyznačené pásy na mapě) a Lesy ČR,
s. p. S dotazy na rozsah, způsob
a důvod kácení jsme se obrátili
na revírníky obou lesních správců.
Stručně shrnujeme, co jsme se dozvěděli:
• Oba správci se v letošním roce
zaměří zejména na nahodilou těžbu
kůrovcem napadených stromů
(90 % z 255 kubických metrů plánované
těžby), neboť extrémní sucho v minulém roce výrazně ovlivnilo výskyt
lýkožrouta smrkového.
• V lesích mezi Klánovicemi a Újezdem nad Lesy se aplikuje nová metoda
ochrany skládek kůrovcového dříví technologií MERCATA. Jedná se
o povrchové ošetření pokáceného
a složeného dřeva insekticidem,
schváleným orgánem ochrany přírody, a následným přikrytím netkanou
textilií, která zamezí kontaktu pro
hmyz a ostatní živočichy.
• Z lesních porostů se letos budou odstraňovat stromy převážně
jednotlivě, tak, aby nevznikaly větší
volné plochy a nebyla narušena
jejich celistvost. Prvořadým cílem je

zpracování stromů z větrné a sněhové
kalamity. Dále se správci lesa zaměří
na uvolnění místa mladým stromkům
z přirozené obnovy tak, aby se jim
dodalo více světla pro jejich další růst
(červené tečky na mapě).
• V rámci obnovních zásahů jsou
vybírány zejména tzv. invazivní
a stanovištěm nevhodné druhy dřevin,
a to přednostně suché a nebezpečné
stromy. V Klánovickém lese se jedná
bohužel i o dub červený, který se bude
postupně nahrazovat novými stromky
odpovídající přirozené druhové skladbě lesa s podporou domácích druhů
dubu. Více na www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/obnova-lesa/.
• Oba správci nás ujistili, že postupují v souladu s Lesním hospodářským plánem, případně s platným
plánem péče o Přírodní rezervaci
Klánovický les. Pro nás je to dobrá
zpráva, za kterou děkujeme, a zároveň chceme být partnery, kteří
se samozřejmě zajímají o to, co se
v našem lese děje.
Zdeňka Bubeníková, předsedkyně
Komise pro životní prostředí
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Ze života MČ
Jaro je tady
S přicházejícím jarem tu máme každoroční úklid
zahrádky. Mezi způsoby „úklidu“ patří i vypalování staré
suché trávy. Vypalování trávy je v České republice zakázáno
hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem
o ochraně přírody a zákonem o myslivosti ve znění
pozdějších předpisů. Za porušení těchto zákonů hrozí
fyzické osobě pokuta až do výše 25 000 Kč a právnické
a podnikající fyzické osobě až do výše 500 000 Kč.
Radek Čihula

Foto: Pavel Jaroš

Hasiči informují
Uplynulé období bylo pro
klánovické hasiče ve znamení
zvýšeného počtu výjezdů.
Dne 25. 2. 2019 v 1.40 byla jednotka
s CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2 vyslána
k požáru haly do ulice Hadovité v Praze
– Michli. Jednotka zajišťovala dodávku
vody a v 4.53 se vrátila na základnu. Hned
druhý den 26. 2. 2019 v 7.15 byla jednotka
vyslána s CAS 32 v počtu 1+1 k požáru
přístřešku do ulice U Trativodu. Zde pomocí proudu provedla likvidaci ve spolupráci s jednotkou SDH Dolní Měcholupy,
HZS Satalice a drážních hasičů. V 8.10 se
vrátila na základnu. Začátek března, a to
hned 1. 3. 2019 v 16.10, je vyslána jednotka
na požár kůlny, kdy je místo zásahu
nahlášeno jako Šestajovice, ul. Úprkova.
Operační střediska na místo vysílají

kromě naší jednotky s CAS 16 a CAS 32
v počtu 1+6 ještě jednotky SDH Šestajovice, Jirny, HZS Stará Boleslav a HZS
Satalice. Na místě zjištěn požár odpadu
cca 4x2m. V 16.50 se jednotky vracejí
na své základny.
4. 3. 2019 v 15.31 je jednotka vyslána
s CAS 16 v počtu 1+5 na strom přes
železniční trať s požárem. Na místě
zjištěn strom na kolejích, který strhl
trolej. Po odpojení napájení jednotka
provedla odstranění stromu a po příjezdu HZS Satalice a hasičů správy
železniční dopravní cesty jednotka
místo předala drážním hasičům.
Na základnu se vrátila v 16.27.
Dne 5. 3. v 22.30 je vyslána jednotka
s CAS 16 a CAS 32 v počtu 1+5 do ulice
Voňkova, k požáru sklepa. Na místě

jednotka provedla průzkum, rozvinula
dva proudy a požár likvidovala. Na místě
společně s HZS Satalice 2 družstva a HZS
Strašnice vyšetřovatel příčin požáru.
Na základnu se vrátila v 23.33.
V souvislosti se silnými větry, které
naši republiku několikrát zasáhly,
byla jednotka vyslána dne 10. 3. 2019
v 22.48 k padlému stromu přes ulici
Karla Křížka. Jednotka vyjela s CAS 16
v počtu 1+3. Na místě strom rozřezala
a komunikaci zprůjezdnila. Na základnu se vrátila v 23.18.
Opět strom: dne 11. 3. 2019 v 16.40
v ulici Riegrova. Na pozemku
částečně vyvrácený smrk hrozící pádem. Jednotka strom řízeně pokácela
a v 17.03 se vrátila na základnu.
Pavel Jaroš

Hasiči cvičili
V neděli 17. 3. 2019 v 17.32 přichází
členům jednotky SDH Klánovice
výzva z operačního střediska: požár
nízké budovy, Klánovice, V Trninách.
Ve stejné chvíli se rozeznívá svolávací
siréna. Jednotka vyjíždí s CAS 16 Iveco
a CAS 32 Tatra 148 na místo události.
Na místě zjištěn požár domku, velitel dává pokyn k zahájení průzkumu.
Hasiči dostávají informace, že v objektu se nachází několik tlakových lahví
a kanystry s neznámou látkou. Hasiči
vstupují do objektu vraty a oknem.
Ve stejný okamžik jako hasiči Klánovic
dostávají pokyn k výjezdu i jednotky
SDH Koloděje a Újezd nad Lesy. Při
příjezdu na místo zásahu velitel rozho-

duje o zřízení druhého bojového úseku.
Tento úsek se zaměřuje na ochlazování
lesa a vstup do přístavku. První hlášení
o nálezu tlakové lahve, jejím vynesení
a ochlazování. Vstup do objektu oknem.
Za několik okamžiků jsou nalezeny
další tlakové lahve a kanystry. Tlakové
lahve jsou ochlazovány.
Nahlášena lokalizace – na místě dostatek sil a prostředků, požár se déle nešíří.
Dokončena prohlídka objektu a zahájena přetlaková ventilace.
Likvidace.
Naštěstí tentokrát šlo jen o prověřovací
taktické cvičení jednotek SDH za účasti
družstva HZS Praha ze stanice Strašnice.
Úkolem bylo prověřit činnost členů
jednotek v neznámém zakouřeném

prostředí, koordinace jednotek, spolupráce při zásahu a zdokonalení se
v zásahové činnosti.
Po zhodnocení cvičení na místě zásahu
jednotky sbalí své vybavení a rozjíždějí se
na místa svých dislokací.
Poděkování patří vlastníkům objektu,
kteří povolili využít jejich nemovitost
ke cvičení, Městské části Praha-Klánovice
a HZS Praha za spolupráci při přípravě
a průběhu cvičení a občanům Klánovic
za shovívavost a pochopení. Vždyť i cvičení patří do odborné přípravy jednotek
a nikdo nemůže vědět, kdy se dostane
do nebezpečí a bude potřebovat pomoc.
A „štěstí přeje připraveným“!
Pavel Jaroš
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Z dopisů redakci

Devítkový rok před deseti lety
Dokončení z KZ3, popisující, jak
se Klánovice podílely na záměru
ministra školství O. Lišky k zavedení
dopravní výchovy do škol, kdy
jsem v roce 2009 v měsících květnu
a červnu, vždy v pátek dvě hodiny
týdně (zdarma) s žáky deváté třídy
ZŠ v Klánovicích, za přítomnosti
učitele fyziky, probíral souvislosti se
vznikem dopravních nehod.
Např. jsme také posuzovali,
za jakou úsporu času dojede osobní
auto z Prahy do Brna při současné
povolené rychlosti na dálnici 130 km/h
a za tehdy uvažovaném zvýšení
povolené rychlosti na 160 km/h,
a zároveň o kolik se tím ale prodlouží

ujetá brzdná dráha vozidla, ujetá
dráha vozidla za reakční dobu řidiče,
za dobu náběhu brzdného účinku
vozidla atd. A jaké to má související
negativní účinky. Vzpomínám, jak mi
jeden z žáků tehdy k tomu říkal, že
když táta s námi vyjede na dálnici,
takže pod 160 km/h nejedou. Jelikož
podobné nepovažuji za ojedinělé,
jsem toho názoru, že žák, který by byl
seznámen s vyplývajícími možnými
riziky, by k takovémuto konání
tatínka pak jen tak nepřihlížel.
Bohužel, jak to u politiků bývá,
tento sice přínosný, ale netržní podnět
bez jeho vyhodnocení s odchodem
ministra školství pana Lišky skončil.

A tak lze pouze doufat, že časem
přece jen tento stav nebude zase
někomu lhostejný, že se přece jen
někdo najde, komu se podaří zlepšit
bezpečnost na našich silnicích, že nás
více přežije v dopravním provozu a že
to přinese i související větší obecnou
ohleduplnost. K tomu snad i slogan
paní Bohdalové z televize – hloupý
říká, že to nejde, chytrý, že to jde
a moudrý to udělá. Toto rčení však
možno vztahovat i na současné rozjeté
zabetonovávání Klánovic, viz mj.
parcela vedle Olympu, když konkrétně
na dům seniorů, trocha toho cementu,
pak už jaksi nezbývá.
Ladislav Hrabal

Místní organizace STP Klánovice
Začátkem března jsme začali
s plánovanými vycházkami
kolem Klánovic – nejprve kolečko
směrem na Placiny – prohlédli jsme
opečovávaný kříž blízko Nových
dvorů – některé lesní cesty jsou nyní
neprůchodné, a tak jsme se museli
několikrát drát skrze křoví, ale
nakonec jsme správně došli do cíle
– do Samosu na občerstvení. Další
týden jsme vyrazili směr Jirny – lesem
ke kapličce. Výlet byl o něco delší, ale
absolvovali jsme to ve zdraví.
V polovině března jsme měli výroční

členskou schůzi – jako vždy v místní
hotelové škole a hned za dva další dny
byl výjezd na slavnostní odpoledne
Charity Neratovice v Libiši. Obě akce
se vydařily.
Další plánovaný výlet je busem
303 do Koloděj (na místní kopec –
jako každoročně). Musíme přece
zkontrolovat, co je nového u sousedů.
Mimo naši činnost přidávám ještě
poznámku k novým autobusovým
zastávkám, které se nám v obci
objevují. Jsou elegantní, hezké a nové,
ale jsou jinak „na houby“. Nemají boční

stěny, lavička je minimální, fouká tam
jak na Sibiři, nikdo není chráněný,
ani proti větru, ani dešti. V případě
deště prší až na tu novou lavičku.
Tento model se podle nás (tj. nejenom
seniorů) hodí asi tak na Václavské
náměstí nebo do Jindřišské ulice, kde
tolik netáhne a většinou nikdo nečeká
na spoj tak dlouho. Krása je hezká věc,
ale nesmí se to přehánět. Se závistí
se vždy díváme na nové zastávky
v Šestajovicích – fortelné, velké
a s bočními stěnami.
za MO STP Olga Paplhamová

Rozpis velikonočních bohoslužeb
den

Chvaly

Jirny

Klánovice

sobota 17.00

10.30

Květná neděle

14. dubna

8.30

Zelený čtvrtek

18. dubna

18.30

Velký pátek

19. dubna

18.30

křížová cesta 20.30

Bílá sobota

20. dubna

12.00–20.00
otevřený kostel

11.00–23.00
otevřený kostel

Velikonoční vigilie

20. dubna

20.30 - krátké obřady

23.00- plný obřad

Neděle Vzkříšení

21. dubna

8.30

Velikonoční pondělí

22. dubna

8.30

17.00

10.00–15.00
otevřený kostel

10.30
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Asistent/ka ved. správy
nemovitostí
Práce s PC, SŠ/VŠ, org. schopnosti, samostatnost,
komunikace s nájemníky a práv. odd.
Pracoviště Praha 9 - H. Počernice
e-mail: info@pragorent.cz
tel.: 731 545 795

ZÁKLADNÍ CENÍK
vozík

300 Kč/den

vozík sklápěcí

500 Kč/den

elektrocentrála

300 Kč/den

vibrační deska Wacker Neuson WP2050

530 Kč/den

vibrační deska Wacker Neuson DPU3050

960 Kč/den

vibrační deska Wacker Neuson DPU6555

1 500 Kč/den

www.apdjirny.cz

Ceny jsou uvedeny bez DPH a nezahrnují dopravu stroje.

APD Jirny s.r.o.
Družstevní ulice
250 90 Jirny
733 642 699, 603 255 770
apdjirny@seznam.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 7.30-11.30 12.00-17.00 HOD.
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AKREDITACE
MŠMT

SOUKROMÁ MŠ S BILINGVNÍM PROGRAMEM
Í

 Přijímáme děti od 2,5 do 6 let – 6 let zkušeností
 Individuální a laskavý přístup k dětem - maximálně 13 dětí ve třídě
 Kvalitně propracovaný vzdělávací program podporující logické
myšlení a rozvoj kognitivních funkcí dítěte
 Každodenní angličtina formou simulace bilingvní rodiny
 Každodenní příprava předškoláků
 1x týdně odborná logopedická prevence
 Využití moderní didaktické techniky – interaktivních tabulí
 Kvalifikovaní zkušení pedagogové
 15:00 - 16:00 hod. odpolední kroužky v ceně školného – tvoření,
sportovní všestrannost, rytmika a tanec, věda je zábava
 16:00 – 17:00 hod. nadstandardní kroužky – balet, zpěv, sportovní
všestrannost, keramika
 Kvalitní strava – program „Skutečně zdravá jídelna“
 Příměstský tábor pro děti 3 – 8 let – červenec a srpen – tematické
týdny (i pro děti nezapsané k trvalé docházce)
OTEVŘENO OD 7:00 – 18:00 HODIN

OD ZÁŘÍ 2019 V JIRNECH – NAVRÁTILOVA 69
KDYKOLIV SE NA NÁS PŘIJĎTE PODÍVAT DO POBOČKY V ÚVALECH

ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE A JEHO SPOKOJENOST
JSOU PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

císlo
4 | 2019
inzerce_175x254_únor

2019 pekárek:Sestava 1

26.3.2019

11:45
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Stránka 1

www.viladomydoubravcice.cz

ceny od 4.700.000 Kč

VILaDoMY DoUBraVČICE – BYDLEnÍ V ZaHraDÁCH
Developerský projekt pěti dvojdomků s vlastními pozemky
(334 – 613 m2),
Doubravčice, ul. Na Močidlech, okr. Kolín).
K nastěhování v průběhu roku 2019.

Horizont
Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Ing. markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

makléř roku 2014 a 2015 RemAX Horizont
makléř roku 2014 a 2015 – region Praha
makléř roku 2015 RemAX ČR

& 603 280 220
marketa.vecernikova@re-max.cz
cena 29.900 Kč měsíčně + poplatky

PROnájem – ŘRD 5+kk/G, podlahová plocha 220 m2, zahrada 189 m2,
Poříčská ul., Praha 9 -Újezd n. L.
aj
pron

at o

PROnájem – 4 poloviny dvojdomků
(novostavby) s vlastním pozemkem,
podlahová plocha RD 80 m2, Habrová
a Jabloňová ul., Nehvizdy

zdirad.pekarek@re-max.cz

Aktuálně pro naši
klientku sháníme ke
koupi byt 1+kk až 2+1
v Újezdě nad Lesy,
výhodou rychlá platba
bez úvěru.
cena 2.850 Kč/m2

www.zdiradpekarek.cz

10.000 Kč/měsíc + energie + odstupné

PROnájem – přenechání pronájmu
zavedeného fitness studia, 136 m2,
Bobkova ul., Praha 9 – Černý Most
pron

PRODej – stavební pozemek pro
komerční účely, 5.000 m2, Poděbradská ul.
u kruhového objezdu, Šestajovice

a j at o

PROnájem – ŘRD 4+kk/parkovací stání,
podlahová plocha 101 m2, zahrada 312 m2,
Podlužanská ul., Praha 9-Újezd n.L.
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Nechcete nebo nemůžete každý den vařit?
Nabízíme kvalitní a levná jídla uvařená speciálně pro SENIORY.
Dovážka jídel v Praze Klánovicích.
1. Máme 8 letou zkušenost s vařením a přes 3.000 spokojených a dlouholetých
klientů.
2. Nově nabízíme i obědy pro seniory.
3. Vaříme z regionálních a sezónních surovin, bez umělých dochucovadel a
přemíry soli. Rádi používáme zeleninu a na dochucení jídel bylinky.
4. Po odborné stránce spolupracujeme s nutriční terapeutkou DiS. Martinou
Kučerovou.
5. Každý den je možnost výběru z několika druhů jídel a dietních specialit.
6. Nabízíme dovážku zachlazené stravy v jednorázových kompostovatelných
menuboxech s prodlouženou trvanlivostí 7 dní. V pondělí Vám dovezeme
obědy na celý týden.
7. Cena za jídlo je 75,-Kč. Pokud objednáte minimálně 5 jídel je cena včetně
dopravy v Praze Klánovicích.
8. Stačí dát jídlo v boxu do ledničky a vydrží Vám 7 dní. Potom dát do
mikrovlnky a za 3 minuty můžete jíst.
9. Pokud máte dietní omezení, dejte nám vědět a připravíme Vám dietu.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zavolejte nebo napište
DiS. Eva Slaná ,
tel.: 777 357 387, email: evaslana@seznam.cz
EKOLANDIA s.r.o., Slavětínská 81, Praha 9.
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Hledám dlouhodobý pronájem bytu 1+0, 1+1, 2+0,
v Klánovicích,   Běchovicích, Horních Počernicích, Dolních
Počernicích, Kolodějích, Újezdu nad Lesy v RD nebo bytovém domě pro matku s ročním synem z vážných rodinných důvodů, s maximální výší nájmu do 8.000 Kč
včetně služeb. Případně dle možností mohu pomoci na zahradě, kolem domu apod.
Kontaktní telefon 773 594 993 denně do 20:00 hodin.

Postarám se o Vaše děti
uklidím, nakoupím, uvařím
aktivní řidič
Katka 773 550 386
Přijďte si zatančit do kruhu žen
Spontánní tanec ♥ OSHO akkvní meditace
Ženská tantra jóga Mohendžodáro
Pro harmonii ženského těla, mysli a ducha
Hanka Půlpánová
Cerrﬁkovaná lektorka
www.moudrostzeny.cz nebo 724048845

I.P.R. Real Estate
Ing. Kateřina Černá

Danceport – druhé pololetí tanečního studia

tel.: 724 646 572, www.ipr-real.cz

V únoru začalo v tanečním a pohybovém studiu Danceport druhé
pololetí taneční sezóny, kterou zahájila skupina našich seniorů
vystoupením hned na dvou plesech, v Úvalech a v Klánovicích.
Všem se jejich vystoupení velice líbilo, odměnou byl vždy velký
potlesk v celém sále. V dubnu se chystají reprezentovat studio
na regionální soutěži SUT Prahy a Středních Čech v kategorii
Show dance.
Stejně jako senioři pilně trénuje i výběrová skupina MTV style.
Děvčata nyní čekají 4 soutěže, první z nich je soutěž CZECH
DANCE TOUR, které se zúčastní, a to v kategorii Freestyle.
Svou choreografii pilují do posledních detailů s cílem postoupit
na Mistrovství ČR.
Práce lektorů, dětí, mládeže a seniorů vyvrcholí v květnu, kdy
se bude konat již šestá show celého studia v Salesiánském
divadle v Kobylisích. Poslední volné vstupenky jsou k zakoupení
na recepci tanečního studia.

PRONAJATO

PRODÁNO,
pozemek 931 m2

Pro naše klienty hledáme pozemky, byty
a rodinné domy v Klánovicích a okolí.

Na letní prázdniny, od 22. do 26.7. máme pro děti, které baví
tanec, nachystané taneční a pohybové soustředění (kurz není
určen pouze dětem, které pravidelně navštěvují kurzy studia).
Choreografie jim je připravena tak, aby se cítily dobře, naučily se
novým dovednostem, poznaly nové přátele.
Taneční kurz pro mládež na sezónu 2019/2020 budeme již
tradičně otevírat v září, a to v neděli 15.9.2019 od 18:30 hod.
Za Taneční studio Danceport
Helena Wojdylová
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Naše úklidová firma nabízí
jednorázový, pravidelný či generální úklid
domácností a kanceláří, úklid po malířích
a řemeslnících,mytí oken, čistění koberců
a žehlení prádla.
Tel. 777161575, 777313760
email: uklidzcukru@seznam.cz
web : www.uklidzcukru.cz.

císlo 4 | 2019

19

PROGRAM duben 2019
... jsme NADOSAH
IRENA PROCHÁZKOVÁ - V HLAVĚ - Výstava měsíce
Život přináší spoustu zážitků a vjemů, které člověku utkví v hlavě
a transformují ho, ale každý je dává najevo jinou formou. Malířka Irena
Procházková zvolila cestu osobního vyjádření pomocí štětců olejovými
barvami na plátno. Výstava je prodejní a potrvá do konce května. Vernisáž
se koná v úterý 16. 4. od 19:00 za účasti klánovického sboru “SborKlan”.
1. 4. pondělí, 19:30 - Hudebně-zábavný pořad
KLÁNOVICKÝ SVAŘÁK - Z programu: král anekdot – Rum-trio
– kaučuková žena – závody v prokrastinaci – mluvící spoďáry – meč
pravdy – dvounohý Béďa – politovna – travesty show – slzy uprchlíků
–  historky z kadiboudy – po práci legraci. Účinkují: Jan Nejedlý a jeho
hosté
2. 4. úterý, 20:00 - Kino
ZELENÁ KNIHA - Film podle skutečného příběhu o černošském pianistovi a jeho bílém bodyguardovi z 60. let. Cena Oscar za nejlepší film.
USA/2019/drama, komedie, road movie/130 min/s titulky
3. 4. středa, 20:00 - Kino
PAŠERÁK - Příběh o bývalém veteránovi z druhé světové války, který se
rozhodne pašovat drogy z Michiganu do Mexika. Film režíroval Clint Eastwood, který si zahrál společně s Bradley Cooperem hlavní roli. USA/2019/
krimi, drama, thriller komedie/118 min/s českými titulky
4. 4. čtvrtek, 19:30 - Cestovatelský stand-up
TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA - Vážně nevážné povídání o tom, jak
dva kluci vyrazili na pivo do Ruska. S lahváčem v ruce ujeli vlakem od Finského zálivu k Japonskému moři přes 10 000 kilometrů, cestou navštívili
mnoho zajímavých míst a nechali se okouzlit krásou Bajkalu.

14. 4. neděle, 16:00 a 15. 4. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti
O TURECKÉM RYBÁŘI - Poslyšte kus o Turkovi a jeho ženě, která chce
víc a víc, až pro svou chamtivost nemá nic. O tureckém rybáři je v podstatě Zlatá rybka, ale turecká. Divadlo BASTA FIDLI
15. 4. pondělí, 20:00 - Kino
ROMA - Zatím nejosobnější projekt oscarového režiséra a scenáristy Alfonsa Cuaróna (Gravitace, Potomci lidí, Mexická jízda). Film Roma, sleduje
dívku Cleo, která pracuje v domácnosti středostavovské rodiny ve čtvrti
Roma v Mexico City. Mexiko/2018/drama/135 min/s titulky
17. 4. v 19:30 - Divadlo
UŽ ZASE MILUJU! - Šou jednoho pianisty a dvou náruživých múz.
Herečky a zpěvačky Dolinová - Pogodová prozradí tajemství služebních
jízd, mužských buněk a perspektivních vztahů. Hrají: Sandra POGODOVÁ, Michaela DOLINOVÁ a Václav TOBRMAN
23. 4. pondělí, 20:00 - Kino
SKLENĚNÝ POKOJ - Film podle stejnojmenného románu Simona
Mawera volně inspirovaného osudy majitelů brněnské vily Tugendhat.
Česko, Slovensko/2019/drama/98 min
24. 4. středa, 20:00 - Kino
TERORISTKA - Film režiséra Radka Bajgara (Teorie tygra) s Ivou Janžurovou v hlavní roli vypráví o učitelce v důchodu, která se rozhodne opatřit
si zbraň a vzít spravedlnost do svých rukou. Česko/2019
komedie, drama/95 min
25. 4. čtvrtek, 19:00 - Přednáška
JAK LÉPE ROZUMĚT SVÝM DĚTEM - Napadlo vás někdy propojit si
svoje dětství s dětstvím rodičů? Napadlo vás někdy vnímat svoje děti
přes sebe, svoje chování v dětském věku? Přednáší: Pavel Polok

8. 4. pondělí, 20:00 - Filmový klub
BEAUTIFUL BOY - Dojemný příběh o síle závislosti a ještě větší síle
lásky se Stevem Carellem a Timothée Chalametem v životních rolích.
USA/2018/drama, životopisný/120 min/s titulky

26. 4. pátek, 19:00 - Kino
AVENGERS: ENDGAME - Superhrdinové studia Marvel jsou
zpět a znovu bojují za záchranu světa. USA/2019/akční, sci-fi/s
českým dabingem

9. 4. úterý, 19:30 - PubQuiz neboli hospodský kvíz
Každé druhé úterý v měsíci!!! PubQuiz neboli hospodský kvíz je vědomostní týmová hra oblíbená po celém světě. O co jde? Vědět více než
soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních lavic! Přijďte si
zahrát a vyzkoušet netradiční hru na party!

27. 4. sobota, 19:30
- 7. NAROZENINOVÝ KONCERT KC NOVÁ BESEDA
KAMIL STŘIHAVKA A TRIO - Slavíme s Kamilem Střihavkou! Na podiu
Nové Besedy vystoupí Kamil Střihavka - rocková legenda oslovující již
dvě generace fanoušků, majitel nezaměnitelného a fenomenálního
hlasu v akustickém triu.

10. 4. středa, 20:00 - Kino
TERORISTKA - Film režiséra Radka Bajgara (Teorie tygra) s Ivou
Janžurovou v hlavní roli vypráví o učitelce v důchodu, která se rozhodne
opatřit si zbraň a vzít spravedlnost do svých rukou. Česko/2019 komedie,
drama/95 min
11. 4. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior
BOHEMIAN RHAPSODY - Film popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen
až po památný koncert Live Aid v roce 1985. VB, USA/2018/životopisný,
drama, hudební/ s titulky Zvýhodněné vstupné pro seniory 60Kč
11. 4. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION - Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří
mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.

28. 4. neděle, 16:00 - Kino
MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA - Dobrodružství malé
berušky a jejích rodičů, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu, aby zachránili své dítě, které uvízne v kartonové krabici a je posláno do Karibiku.
Francie/2018/animovaný, dobrodružný, rodinný/90 min
29. 4. pondělí, 20:00 - Kino
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY - Poslední výprava žlutého cirkusu
na cestě kolem světa. Česko/2019/dokumentární, road movie
BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky
Amatérské cyklistické vyjížďky oKOLO KLÁNOVIC
Sledujte naše webové stránky

Změna programu je vyhrazena / sledujte naše webové stránky www.kcnovabeseda.cz.

Rezervace a informace: www.kcnovabeseda.cz,
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
KINO KAVÁRNA je otevřena Po-Pá 13:00-22:00, So ZAVŘENO, Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice, hlavnímu městu Praha a MČ Praha 21 za pomoc
a finanční podporu hudebních, filmových, divadelních představení pro děti i dospělé.
KC Nová Beseda, Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice | tel: +420 245 019 061| www.kcnovabeseda.cz

KLÁNOVICKÝ ZPRAVODAJ, periodický tisk městské části, vydáváno v Praze – Klánovicích. Vydává Městská část Praha – Klánovice, U Besedy 300, tel. 281 960 216,
IČO 00240281. Redakce tamtéž. Datum vydání č. 4. 2019: 1. 4. 2019. Šéfredaktor Michael Bouška. RR: Veronika Gotthardt, Slavomír Jaroš, Alena Kolovrátková,
Radomír Kůla, Štěpánka Čtrnáctá, Robert Zoulík, Marie Mikušová. Korektura Ludmila Palatová. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ,
tel. 281 961 201, e-mail: urad@praha-klanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo příspěvky krátit. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory
redakce a mohou být kráceny. Fotografie, u nichž není uveden autor, jsou z archivu KZ. Registrační číslo MK ČR E 12804. následující uzávěrka čísla: 19. 4. 2019.
Periodicita: 10 x ročně. Náklad 1400 výtisků. Klánovickým občanům do schránek zdarma, ve volném prodeji cena 10 Kč.
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Žijí v Klánovicích

Tip na výlet

Kounice, renesanční zámek a unikátní sladovna

Jolana Fuchsová
Je stále duší Klánovičák, přestože
patnáct let žije v sousedních Šestajovicích.
Pro mnohé není nutné Jolanu Fuchsovou
představovat. Je učitelkou češtiny
na základní škole, ale ne všichni víme,
že je také klánovickou kronikářkou.
Štafetu převzala zhruba před dvanácti
lety od pana Kinšta, který působil též
v klánovické škole jako učitel. Práce
na kronikách Jolanu baví. Záznamy mají
každý rok svoje ustálené části. Nejdříve
je uvedena informace o počasí, potom
následují obecné události roku v naší
republice a ve světě, úmrtí a významná
jubilea, údaje z matriky o nových
obyvatelích, a naopak o odešlých, důležité
informace ze zastupitelstva, významné
události v obci, zprávy o spolcích,
z kultury, sportu a školství. Velkým
pomocníkem pro Jolanu Fuchsovou
je meteorolog Miroslav Klučina, který
zaznamenává informace o počasí každý
den. Dalším pomocníkem je Jindřich
Lukáš, znalec klánovických domů
a klánovické historie, a v případě dotazů,
kde se nachází ten či onen dům, kde
pobývali prarodiče či rodiče tazatelů,
poskytne téměř vždy informaci. Hodně
informací poskytuje též Klánovický
zpravodaj. K dispozici jsou klánovické
kroniky od roku 1937, protože první díl,
psaný Dr. Práškem, se bohužel ztratil.
K nahlédnutí jsou kroniky na místním
úřadu, vždy po domluvě s kronikářkou.
Práce kronikáře je velice důležitá pro
generace následující a za vedení kroniky
patří Jolaně Fuchsové velký dík. Z rodiny
se pro Klánovice neangažuje jenom ona,
ale i manžel, který jako fotbalový fanda
a sportovec dělá správce fotbalového
hřiště. Jolana Fuchsová by přivítala,
kdyby sami Klánovičtí nabídli informace
o zajímavých aktivitách či materiály, které
by měly mít místo v kronice, zajímavosti
neuveřejněné ve zpravodaji či ty, které
jsou méně známé, ale také důležité. Pokud
o takovýchto aktivitách víte, kontaktujte
přímo Jolanu Fuchsovou
(jolana.fuchsova@seznam.cz).

Marie Mikušová

Kounice je městys ležící severně
od Českého Brodu. Při příjezdu
na náměstí nás na první pohled
zaujme rozsáhlý zámecký komplex,
a to nejen svojí velikostí, ale bohužel
také tím, v jak dezolátním stavu se
nachází. Kounický zámek má dodnes
renesanční dispozici, je čtyřkřídlý,
hladký, dvoupatrový, s nepravidelným
čtvercovým půdorysem, kterým je
vymezeno prostorné nádvoří, kde se
dochovala část arkádového ochozu. Až
lehce benátskou exotičnost celé stavby
v typicky českém venkovském prostředí
umocňují i dvě Brokoffovy sochy
mouřenínů v afrických sukýnkách,
kteří v bojovém postavení střeží
vchod do zámku. Na protější straně
náměstí se nachází historický pivovar
a sladovna, z níž se dodnes zachovalo
cenné barokní průčelí. Majitelé
pivovaru neměli vždy na růžích
ustláno, například při sedláckých
bouřích byl ředitel pivovaru spoután
a musel přihlížet tomu, jak vzbouřenci
vypili veškerou produkci piva. V roce
1900 byl celý objekt, kvůli okolní
konkurenci pivovarů v Českém Brodě
a Nymburku přestavěn na sladovnu,

jejíž provoz po revoluci obnovili
dědicové původních majitelů. Místní
sladovna je skutečným unikátem,
protože dodnes využívá tzv. humnovou
technologii, což je tradiční způsob
získávání toho nejkvalitnějšího sladu,
vyráběného v podmínkách blízkých
přírodě. Po telefonické domluvě lze
objekt sladovny navštívit. Po 112 letech
se zde také začalo vařit pivo, které
můžete ochutnat v místní hospodě
sousedící se sladovnou. Kounice jsou
ideálním cílem pro jarní cyklovýlet
nebo pěší výlet po 7 km dlouhé naučné
stezce vedoucí v okolí městyse.
Robert Zoulík

Restaurace Pavlač ve Škvorci
Je středa, volám do restaurace Pavlač,
abych udělala rezervaci stolu pro
dvě osoby na oběd. Dozvídám se, že
rezervace není třeba, restaurace je ale
otevřena jen od čtvrtka do neděle.
Následující den sedáme do auta a za 15
minut jsme ve Škvorci. Restaurace je
prázdná, usedáme ke stolu a volba padá
na domácí citronádu, jako předkrm
pak na hráškovou polévku a restovanou
hlívu ústřičnou na opečeném chlebu,
jako hlavní jídlo na pečené kuřecí stehno
na špenátu a hovězí žebro s hranolkami.
Restaurace vyzařuje teplo středomořského stylu a severskou jednoduchost
zároveň. Čekání na jídlo si krátím
vycházkou do obezděného prostorného
dvora, kde se nachází terasa a zahrada
s trampolínou, pískovištěm a houpací
sítí. Ideální místo nejen pro svatby, ale
také pro rodinné posezení s dětmi.
Jídlo už je ale na stole, a tak s napětím ochutnáváme předkrmy. Polévka

chutná dobře, na mé gusto je ale lehce
přesolená. Naproti tomu opečený chléb
s hlívou je výborný a není mu co vytknout. Kuře neurazí, ale ani nepotěší,
je lehce vyprahlé, není nijak zajímavě
okořeněné. Velké kusy špenátu mě
na pohled těší, opět je ale spíše osolený
dost než málo. Asi zamilovaný kuchař
či co. Bledé hranolky dávají tušit, že
by si ještě rády na oleji pobyly. Hovězí
žebra byla velice chutná.
Za oběd ve dvou platíme bez mála
700 korun. Strávili jsme zde příjemný
čas, ale kuchyně poněkud pokulhává
za prostředím. Třeba jsme ale jen tentokrát neměli štěstí.
Veronika Gotthardt
Restaurace Pavlač
Masarykovo náměstí 41
Škvorec

  

