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KLÁNOVICKÝ MASOPUST
LETNÍ KINO V KLÁNOVICÍCH?
FOTBALISTÉ SE KONEČNĚ DOČKALI „UMĚLKY“
KLAVÍRNÍ VIRTUOS A DĚTSKÝ ORCHESTR V BESEDĚ
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ NA MASARYKOVU ZŠ
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Slovo starosty
Vzpomínka na nedávné výročí
Málokdo z nás si 28. února vzpomněl, že právě před třemi lety došlo ke
změně územního plánu, který veškeré
pozemky v lese určené pro sport
a rekreaci převedl zpět do kategorie
lesních pozemků. Tím skončil osm let
trvající boj převážné části klánovické
veřejnosti za záchranu Klánovického
lesa. Občas je dobré si vzpomenout na
dobu, kdy jsme se dokázali semknout
proti společné hrozbě a bez ohledu na
zdánlivě marnou situaci dokázali svůj
názor prosadit. Dnes se to již zdá jako
samozřejmost, která ani jinak dopadnout nemohla, ale je třeba si občas
vzpomenout na boje a vítězství, které
nás dokázaly stmelit dohromady.
Dnes v Klánovicích žádného Velkého
nepřítele nemáme, a tak se dokážeme
svářit o jakoukoli banalitu. Proto má
každá společnost svá vítězství, která
se sluší vzpomínat a oslavovat. Den
únorového vítězství klánovického
(a újezdského) lidu v boji za záchranu
Klánovického lesa mezi ně jistě patří.
P. S. V návaznosti na článek „Nádraží,
ostuda Klánovic“ z minulého čísla
KZ bych vám rád dodal trochy optimismu. Již v minulém roce nám
SŽDC avizovalo, že s velkou pravděpodobností opraví nádražní budovu
klánovické železniční zastávky. Tehdy jsme s odpovědnými pracovníky definovali místa pro budoucí
umístění bezpečnostních kamer.
Potom zprávy utichly a koncem roku
jsme se dozvěděli, že v roce 2015 se nic
stavět nebude a rekonstrukce se přesouvá na rok 2016.
Nikdy nic není samozřejmě jisté
a nechci vám nikdy slibovat nic, co
nelze naší snahou urychlit nebo
ovlivnit. Lze ale předpokládat, že
po kolaudaci rekonstrukce I. železničního koridoru Běchovice–Úvaly,
by se mohly práce na opravě nádražní
budovy rozběhnout.
Nebude to do takového stavu, jaký
byl při jejím otevření. Nebude zde
čekárna pro matky s dětmi, nepočítá
se s obnovou vytápění, ale rozhodně
by mělo dojít k tomu, že tato budova
by neměla být do budoucna největší
ostudou Klánovic (tedy mimo ulice).
Ing. Karel Horníček
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Zprávy z jednání Rady městské části a zastupitelstva

29. 1. 2016

Rada městské části schválila:
• uzavření předloženého návrhu Smlouvy o uložení směsného komunálního
odpadu na rok 2016, uzavřenou mezi MČ Praha – Klánovice a obcí Radim, se
sídlem Radim u Kolína, IČO 00235661.
• doporučila ZMČ ke schválení členství MČ Praha – Klánovice ve Svazu městských
částí hlavního města Prahy. RMČ navrhuje jako zástupce MČ Praha – Klánovice ve
Svazu městských částí hlavního města Prahy starostu Ing. Karla Horníčka.
• žádost ředitele Masarykovy ZŠ o schválení přijetí darů v celkové hodnotě
393 826 Kč a pověřila jej podpisem darovacích smluv.
• projednala a doporučila ZMČ ke schválení rozpočtové výhledy na roky 2017–2020.
• projednala návrh, aby se celé veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Praha –
Klánovice nahrávalo na zařízení audio–video a toto nedoporučila, neboť považuje
současné audio nahrávání za dostatečné.
• program veřejného zasedání ZMČ Praha – Klánovice.
• zaslání žádosti na MHMP o doplnění OZV na zřízení tržního místa pro prodej
maso, uzeniny o výměře 10m2 na pozemku č. par. 3/7 (u sportovní haly) celoročně
každou středu v době od 9.00–18.00 hod.
• dodatek ke smlouvě o poskytování právních služeb mezi MČ Praha – Klánovice
a AK JUDr. Jakub Blažek, IČO 02156369, se sídlem Praha 1 na částku 60 000 Kč.
JUDr. Blažek zastupuje MČ Praha – Klánovice v řízení navazujícím na soudní spor
se skupinou Ing. Dušek, Ing. Losert a p. Beneš.
• svým usnesením č. 33/278/2016 ze dne 18. 12. 2015 stanovila termín pro zpracování Zadávací dokumentace k akci „Rozšíření kapacity MŠ Klánovice“ na
25. 1. 2016 s tím, že dodavatelem bude Ing. arch. Ondřej Tichý, za cenu 45 000 Kč.
V souvislosti s doplněním požadavku na bezbariérový přístup (výtah), souhlasí
rada s prodloužením termínu pro dodání konečného díla do 5. 2. 2016.

12. 2. 2016

Rada městské části schválila:
• vzala na vědomí informaci o optimalizaci poplatků u ČS a. s. a jejich snížení na
50 % u všech účtů MČ Praha – Klánovice.
• vzala na vědomí předložený návrh na zveřejnění výzvy k podání nabídky pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku služeb s názvem „Rozšíření kapacity MŠ Klánovice“. Rada nemá k předloženému návrhu připomínky, ale se zveřejněním souhlasí až po jeho předložení členům ZMČ v bodě různé – informace.
• jmenovala komisi pro otevírání obálek ve složení: MUDr. Polák,
Ph.D., Ing. Horníček, p. Horská a hodnotící komisi na tuto akci ve složení:
MUDr. Polák, Ph.D., Mgr. Čtrnáctá, Ing. Kubíček. Náhradníci: p. Horská, Ing.
Hermanová, p. Lukeš.
• seznámila se s návrhem provozovatele koupaliště v Klánovicích, se kterým je uzavřena smlouva o nájmu celého areálu od roku 2006 do roku 2025, aby smlouva
byla prodloužena do roku 2035, včetně návrhu na financování oprav a nájemného.
Materiál bude předložen na jednání ZMČ.
• z důvodu častých dotazů občanů na možnost rozšíření – doplnění veřejného osvětlení v ul. Boušova podáním žádosti na MHMP na rozšíření budoucího osvětlení.
• na základě doporučení komise výstavby, která projednala aktuální situaci záměru
a zadávací dokumentaci k akci „Rozšíření kapacity MŠ…“ , vypsání výzvy k podání
nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Rada obsah a zveřejnění výzvy
schválila s podmínkou, že tato bude nejprve zaslána všem členům ZMČ a na veřejném zasedání dne 18. 2. 2016 bude v bodě různém podána k této akci informace.
• na základě doporučení komise výstavby stavební záměr žadatele – odstranění
stavby (chaty) a následná výstavba rodinného domu a napojení na inženýrské sítě,
stavebník Tomáš Fialka.
(Pokračování na str. 7)
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Otázky a odpovědi
Jak je možné, že v Klánovicích byla revitalizovaná alej Hany Benešové, která
byla finančně náročná, přičemž je v Klánovicích mnoho silnic, které jsou ve velmi
zuboženém stavu, a na jejichž opravy nejsou finance?
Je to otázka, na kterou odpovídám nejčastěji. Na projekt „Revitalizace aleje Hany
Benešové“ jsme využili dotační titul EU – revitalizace center, o který bylo zažádáno
ještě v minulém volebním období. Účast z rozpočtu Klánovic byla pouze 7,5 % ceny.
(starosta Ing. Horníček)
Jak byl splněn plán oprav silnic v Klánovicích za rok 2015 a jaký je plán oprav
silnic na rok 2016?
Částku na opravy ulic v roce 2015 jsme plně vyčerpali. Kromě udržovací opravy
Šlechtitelské byla provedena provizorní oprava Vodojemské a Želkovické a části
Smidarské a Slatinské. Díky vyššímu příspěvku z magistrátu jsme na tento rok částku
na opravu ulic navýšili trojnásobně. Opravy budou směřovány do území budoucí
V. etapy výstavby ulic – Hornopočernicko a VI. etapy směrem ke kempu. Umístíme
i více zrcadel pro bezpečnější vjezd na Slavětínskou. (starosta Ing. Horníček)
Bude pokračovat rekonstrukce silnic v Klánovicích v roce 2016 financovaná Magistrátem hl. m. Prahy?
Pevně doufáme, že ano. Magistrát již odblokoval započetí III. etapy díky petici
občanů. Na rozvoj výstavby ulic v tomto roce bylo přiděleno rekordních 17 milionů.
Doufáme, že letos s jejich výstavbou opravdu pohneme. Přestavba úseku ulice
V Pátém začne již brzy na jaře. Tím pádem nebudeme do oblasti III. etapy již investovat peníze na opravy ulic. (starosta Ing. Horníček)
U zadního vchodu do nádražní budovy ze strany parkoviště je velký
nepořádek. Kdo je zodpovědný za tento stav a existuje možnost udržovat v těchto
místech pořádek?
Na nepořádek v prostoru nástupiště a nedostatečný úklid podchodu neustále upozorňujeme jejich správce a rovněž firmu Strabag. Problém je, že do dokončení rekonstrukce trati byl tento prostor předán stavební firmě, která se stará nebo spíše nestará o úklid. Až bude v dubnu rekonstrukce dokončena a situace se vrátí k normálu,
budeme se muset se správcem budovy znovu dohodnout na zajištění kvalitnějšího
úklidu v bezprostředním okolí. (starosta Ing. Horníček)
Zastupitelstvo hl. města Prahy odhlasovalo dne 28. 2. 2013 usnesení č. 24/14 týkající změny „Z 1733/00“, kterým několik pozemků v katastrálním území Klánovice –
např. parcelní číslo 1105/20 – nabývají funkční využití „lesní porosty LR“. Současný
stav je však takový, že tato parcela 1105/20, jižně a západně sousedící se soukromým
pozemkem společnosti Forest Golf Resort Praha, a. s., o výměře 5779 m2, je katastrem nemovitostí nadále vykazována jako sportoviště a rekreační plocha /SO2/
a nikoli lesní porosty /LR/, což je v rozporu s uvedeným usnesením ZHMP. Bude se
zastupitelstvo ÚMČ Klánovice tímto problémem zabývat?
Tento podnět mi několikrát sděloval pan starosta Hrabal. Nyní jej máme poprvé
písemně a můžeme se jím zabývat. (starosta Ing. Horníček)
Ptala se Marie Mikušová
Svoje dotazy posílejte prosím na: Majka.Mikusova@seznam.cz

MČ Praha – Klánovice

nabízí k pronájmu nebytové prostory prodejny „Bazar“.
Bližší informace na www.praha-klanovice.cz.

Slovo šéfredaktora
Letňák
Myslím na to už několik let, ale
když jsme seděli na naší poslední
redakční radě, tak slovo dalo slovo
a já se konečně rozhoupal. Přestože
se zdá, že únor není úplně ideální
čas na to, zabývat se myšlenkou na
letní kino v Klánovicích, ukázalo se to
jako nejvyšší čas.
Ze dvou nejdostupnějších variant, Kinematografu bratří Čadíků
a Kinobusu Dopravního podniku
hlavního města Prahy, jsem vybral tu
druhou variantu, protože mi přišla
tak nějak přirozenější. Zavolal jsem,
napsal pár e-mailů a na začátku
března mám s lidmi kolem Kinobusu první schůzku.
Uvidí se, jak to celé nakonec
dopadne, ale první reakce jsou zatím pozitivní. V úvahu přicházejí dvě
varianty, přírodní hlediště na kopci
na Přimském náměstí, nebo využití
stupňovitých tribun na školním hřišti.
Samozřejmě k tomu bude patřit
souhlas místního úřadu, domluva
s lidmi z okolí promítání, půjde
o čtyři večery a konec by měl být v nějakém rozumném čase, důležitý bude
i vhodný termín a také program, který
se podaří domluvit.
Lidé z Kinobusu se zdají být profesionály, s sebou přivezou i takovou
potřebnou věc jako mobilní toalety,
ale mnoho dalšího bude na nás,
Klánovičácích. Dopravní podnik
chce pokrýt část nákladů, takže bude
potřeba vybrat nebo získat od MČ nějaké ty tisíce korun, pomoci s úklidem
po představení, možná zajistit nějaké
občerstvení, udělat propagaci, možná
v nějakých dalších prostorách jako
kavárny a restaurace zorganizovat
ještě nějaké doprovodné promítání...
A hlavně doufat, že pokud sem
v létě letní kino dorazí, že se na jeho
představení přijdete podívat. Protože
bez vás diváků by celé toto snažení
nedávalo smysl.
Luboš Palata
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Téma čísla: Klánovický fotbal s novým hřištěm
Stručná historie klubu
Organizovaný fotbal v Klánovicích
vznikl v roce 1909. Měl čtyři fáze:
1) Období vzniku, trvající od roku
1909 do roku 1928, přerušené v roce
1914 vypuknutím první světové války.
Parta mladých lidí okolo předsedy
a kapitána Josefa Žáka se rozhodla
začít hrát fotbal organizovaně a založila sportovní klub S. K. Klánovice.
Jako hřiště sloužila louka pronajatá
obcí vlevo od dnešní Besedy, základní
barvy byly zelená a bílá. Do soutěží
klub přihlášen nebyl, a tak hrál pouze
přátelské zápasy. V roce 1928 činnost SK zanikla.
2) V květnu 1932 byl založen Atletický
fotbalový klub Klánovice, krátce
zvaný AFK. Mužstvo bylo zpočátku
sestavené z mimoklánovických hráčů
a převlékalo se ve dvou místnostech
v areálu hotelu Praha. Z této doby
se zachovala ručně vyšívaná klubová
vlajka, která se zachovala dodnes.
AFK bylo přihlášeno na podzim roku
1932 do V. třídy Středočeské župy,
o tři sezony později postoupilo do
II. třídy. V této době měl klub i družstvo
žáků a staré pány „Old boys“. Klub se
rozpadl na počátku roku 1938.
3) Hlavním iniciátorem založení
oddílu kopané TJ Sokol Klánovice byl
Václav Křížek, majitel řeznictví. Stalo
se tak v roce 1940. Barvami mužstva se
staly černá a bílá, které se zachovaly
až do současnosti. Obcí byl udělen
souhlas k činnosti sportovního klubu,
jenž se postupně rozrůstal a v roce
1943 byl poprvé v historii do soutěží
přihlášen dorost. V roce 1967 postoupilo „A“ družstvo do pražské I. A třídy.
4) V roce 1995 se od tělovýchovné
jednoty osamostatňuje fotbalový
klub jako občanské sdružení pod
oficiálním názvem FK Klánovice.
Od tohoto roku vystupuje FK jako
samostatně hospodařící subjekt.
V současnosti má klub pokryty téměř
všechny
mládežnické
kategorie
a jedno mužstvo dospělých, které
momentálně hraje pražskou I. B třídu.

Klánovice se konečně dočkaly “umělky”
Rok 2016 přinesl do klánovického fotbalu změny. Svěží vítr v podobě krásné umělé
trávy (3. generace, 6 cm chlup a granulát) rozzářil oči všem fotbalistům i trenérům,
kteří si nelibovali v zimní přípravě zaboření po kotníky ve sněhu. Finanční podporu zajistil Magistrát hlavního města Prahy a Městská část Praha – Klánovice.
O provoz areálu se bude starat Michal Fuchs, který nahradil ikonu klubu
a dlouholetého inventáře Josefa Horáčka. Tímto bych mu chtěl poděkovat za jeho
odvedené služby a pevné nervy, které si musel udržet při koordinování tréninků
a zápasů mužstev všech věkových kategorií.
Novinky hlásí i klánovický A-tým. Muže po nepovedeném podzimu (předposlední příčka tabulky) převzal nový trenér Karel Klíč. Ihned mužstvu naordinoval tréninkové jednotky specializující se na kondici a rychlost. Herní praxi
si tým osvojí na plánovaném turnaji v Uhříněvsi. Poděkování jeho předchůdci je
zde taktéž na místě. Do fotbalové penze se Milan Štefeček jistě nechystá a bude
sledovat jarní zápasy jako divák a příznivec. Vždyť pod jeho vedením Klánovice do
vytoužené I. B. třídy postoupily.
A jak se naše mužstva připravovala
na novou sezonu?
Muži
Jak již bylo řečeno, A-tým se na jarní
část připravuje pod novým vedením. Zimní příprava bude gradovat turnajem na
umělé trávě v Uhříněvsi, kde postupně
muži odehrají tři zápasy. První dvě
soutěžní utkání bude áčko hrát na venkovních hřištích, postupně se představí
v Benicích (25. 3.) a v Řepích (3. 4.). První
domácí zápas se pak odehraje 9. dubna
v 16.30 proti Ďáblicím. V mužstvu se po
podzimu ukáže několik nových tváří,
kapitánskou pásku převzal po pracovně
vytíženém Vodičkovi Štefan Borovský.
Věříme, že se nám znatelně podaří

Foto KZ – Radomír Kůla

vylepšit podzimní bodový zisk a srdečně
zveme všechny fanoušky dobré kopané
na naše jarní zápasy.
Starší dorost
Za dorostence promluvil jejich kapitán
a budoucí naděje áčka Dan Kutzendorfer: „Starší dorost se po podzimní
části sezony nachází na krásném čtvrtém
místě. Proto jsme od trenéra Silovského
dostali volno a s intenzivními tréninky
začali až po Novém roce. Navíc od února
má mužstvo každý týden speciální přátelské utkání proti staré gardě, kde se
snažíme zkoušet si nové taktiky jak
v obranné, tak hlavně v útočné činnosti.
První mistrovské utkání máme 2. 4. na hřišti
Sokolu Stodůlek, zde se uvidí, co zimní
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příprava přinesla. Naším cílem je určitě
opět postoupit do pražského přeboru,
jako se to podařilo v sezoně 2014/2013
a v sezoně 2012/2011. Držte nám palce!“
Mladší dorost
V současnosti zřejmě nejnabitější
ročníky 1999 a 2000 absolvovaly náročné
zimní soustředění v Rumburku. Vedli
je tam nejen trenéři Svoboda s Tumpachem, ale například i instruktorka na
kondici a fitness. Mladé naděje se kromě
nabírání kondice a posilování celého
těla dobře bavily, videa z vířivky či bowlingu naleznete na jejich facebookových
stránkách www.facebook.com/fkk9900.
Starší žáci
Starší žáci se svými trenéry Lorencem
a Fuchsem v zimě naplno využívali
všech možností, které jim naše skromné podmínky nabídly. Postupně si
vyzkoušeli herní nácviky a nabírání síly
a fyzičky v tělocvičně, na umělé trávě, na
sněhem pokrytém hřišti i na oblíbených
výbězích do terénu. Mladému týmu, pro
který je zatím přechod na velké hřiště
problémem, se budou všechny tyto
naběhané kilometry a nabrané zkušenosti náramně hodit.
Starší přípravka
Desítky se na druhou polovinu sezony
připravovaly především v hale. „Při
své třetí účasti na turnaji v Říčanech
v průběhu letošní zimy si konečně starší
přípravka spravila chuť a zvítězila ve finále
nad soupeřem z Dolních Břežan 1:0. Po
nepovedeném úvodním prosincovém
turnaji, kdy mužstvo skončilo na posledním osmém místě, si kluci pomalu zvykli
na specifické podmínky hry v hale a už
před čtrnácti dny se dostali do finále, kde
však nešťastně prohráli na penalty. Až tento
víkend ovládlo mužstvo celý turnaj a po bojovném a odhodlaném výkonu mohly propuknout oslavy vítězství. Všem klukům patří
velký dík za bojovnost a nasazení,“ hlásí pro
klubový web jeden z trenérů Jan Procházka.
Mladší přípravka + přípravka MINI
I ti nejmenší fotbalisté již nazuli
kopačky (sálovky) a vrhli se s chutí
do jarních tréninků. Příprava zatím
probíhala v tělocvičně, v průběhu března
se pak všichni malí Ronaldové přesunou
na venkovní hřiště. Pokud by i vaše dítě
mělo zájem, dostavte se s ním na některý z tréninků, které probíhají zatím ve
středu v klánovické tělocvičně (ročníky
2010 a mladší od 16.00, 2008 a 2009 od

Klánovičtí fotbalisté i v únoru pilně trénovali na novém hřišti
Foto KZ – Radomír Kůla
17.00), kde vám trenéři řeknou co a jak.
Jakékoli další informace, kontakty nebo
rozpisy zápasů naleznete na webových
stránkách www.fkklanovice.cz.
Na závěr profily tří klíčových mužů
dnešního klánovického fotbalu
Michal Fuchs (51 let)
Hráč, trenér, funkcionář a v neposlední
řadě i správce areálu. Pan Fuchs již vystřídal v klánovickém fotbale mnoho rolí,
všechny ovšem vykonával s grácií a energií sobě vlastní. K fotbalu přivedl i své
dva syny, z nichž ten mladší Marek momentálně obléká dres klánovického áčka.
Milan Štefeček (62 let)
Zkušený harcovník Milan Štefeček po
podzimní části sezony přepustil svoje

trenérské křeslo novému kouči Karlu
Klíčovi. Oblíbený trenér, jemuž nikdo
neřekl jinak než „tréňo“, se do Klánovic
po několikaleté pauze vrátil a podařilo se
mu s týmem postoupit do I. B třídy, což
bylo pro každého, kdo se okolo klánovické
kopané pohybuje, velký úspěch.
Josef Horáček (68 let)
Spousta lidí si bez něj už nedovede
klánovický fotbal představit. Dlouhá
léta ležela odpovědnost správcovství na
jeho bedrech. Svou roli ovšem zvládal
vždy s úsměvem na rtech. Odchodem
do penze jistě rozesmutnil spoustu
lidí, na fotbal však dle svých slov nezanevřel a na víkendové zápasy se bude
chodit dívat dál.
Dvojstranu připravil
Matěj Nejedlý
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Hydepark
Sportu zdar a fotbalu zvlášť, vážení
přátelé kopané!
Být zastupitelem je mnohdy psychicky
náročné. Motivací pro další mé úsilí
je spolupráce s takovými lidmi jako p.
Marek, p. Fuchs, p. Svoboda, p. Malý
a s dalšími z FK Klánovice.
Od roku 2012 mám tu čest spolupracovat s nimi na projektu „umělky“. Jejich

energie a čas, který tomuto projektu
věnovali, je obdivuhodná. Byly to hodiny a hodiny psaní žádostí, telefonátů,
návštěv,
přesvědčování
úředníků,
politiků, administrace výběrových řízení,
každodenní přítomnost na stavbě atd.
Vybudovat umělku poslední generace
je sen každého klubu. Peníze na sport jsou
v naší republice chronicky nedostatkové.

Přesto se za dobu tří let podařilo sehnat
z MHMP 4,2 mil. Kč! Dík patří kolegům
zastupitelům, kteří podpořili spoluúčast
Klánovic, NADOSAHU, o. p. s., která organizovala komunitní akci s výtěžkem na
umělku a všem, kdo podporovali a fandili
tomuto smělému projektu.
Jana Martinová
(SPOLU pro Klánovice)

Zima pomalu končí a je čas chystat se
na jarní práce.
V klánovické zeleni nás toho letos
čeká opravdu dost. V minulém roce
jsme uspěli v grantovém programu
SFŽP s projektem revitalizace vegetace v okolí kostelíčku, pasportizace zeleně a inventarizace stromů.
Okolí kostelíčku získá více parkový
vzhled a bude příjemnějším místem

k odpočinku. Pasportizace zeleně nám
pomůže lépe a efektivněji pečovat
o zelené plochy naší MČ, inventarizace
stromů zhodnotí jejich současný stav
a určí priority a pořadí nutných zásahů
tak, aby naše stromy byly ošetřené nejen z hlediska jejich dalšího života, ale
zejména bezpečné pro své okolí. Už
teď však víme, že mnohé jsou dávno
za hranicí životnosti a plánujeme

jejich obměnu. Byť je toto téma
v Klánovicích velmi nepopulární, týká
se postupná obměna zejména starých
lip na Slavětínské. Věříme, že bude
moci probíhat v klidu a bez zbytečné
hysterie. Je lepší vyměnit starý shnilý
strom za mladý zdravý, než trnout
hrůzou z možné havárie.
Klára Svobodová
(SPOLU pro Klánovice)

Další oslovení zastupitelé příspěvek nezaslali.

Z dopisů redakci
Dobrý den,
rádi bychom vás informovali o projektu Potex – sběr použitého textilu. V loňském roce 2015 se nám podařilo z odpadového toku
odklonit 1 679 250 kg textilu. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanů, kteří se do projektu zapojili.
Určitě vás zajímá, co se s textilem. který jste sesbírali, následně děje.
Z kontejnerů je sesbírané oblečení převezeno do skladu, kde se dále zpracovává. Každý týden připravujeme oblečení na míru pro
čtyři organizace. Vždy jim dodáváme jen to, co v danou chvíli potřebují (např. nyní je akutní potřeba zimního oblečení). Od organizací
dostáváme pravidelně zpětnou vazbu k darovanému textilu a dle jejich instrukcí upravujeme skladbu vytříděného oblečení.
Oblečení připravujeme pro:
1. Naději – stará se o osamělé a lidi bez domova
2. Centrum sociálních služeb Praha – stará se o osamělé a lidi bez domova
3. Progressive – pracuje s drogově závislými a zabývá se prevencí drog
4. Společnou cestou – poskytují služby a ubytování matkám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci.
Celkově jsme těmto organizacím poskytli 3000 kg vytříděného textilu.
S výše uvedenými organizacemi spolupracujeme již několik let.
Týdně vytřídíme cca 750 kg oblečení. Oděvy třídíme ve třech lidech, ve svém volném čase, bez nároku na odměnu.
Zbylé oblečení, které u nás už nelze využít, dodáváme zpracovatelům, kteří umějí zrecyklovat téměř vše, co se do kontejnerů dostane.
Je důležité mít partnery na zpracování opravdu všech složek textilního odpadu. Jen tak nic neskončí na skládkách. Z prodeje tohoto
zbytkového textilu dlouhodobě podporujeme další organizace, které ke své činnosti více potřebují peníze než použité oblečení.
Patří mezi ně například:
1. Klokánek Chabařovická – péče o děti a mladistvé
2. Pomocné Tlapky – výcvik asistenčních psů pro nevidomé nebo tělesně postižené
3. Pro-Contact – podpora vzdělávání dětí v Africe
4. Linka bezpečí – pomoc dětem a mladistvým v obtížných chvílích jejich života
5. Kapka naděje a další
V loňském roce jsme přispěli celkem 460 000 Kč našim partnerským organizacím.
Na závěr bychom vám tedy ještě jednou rádi poděkovali za spolupráci, protože bez té bychom v tomto projektu
nemohli pokračovat.
Velmi se těšíme na další spolupráci.
POTEX Team
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Zprávy z jednání Rady městské části a zastupitelstva
(Dokončení ze str. 2)
Při realizaci nesmí dojít ke znečištění místních komunikací. Před zahájením prací na
inženýrských sítích na veřejném pozemku musí být výkopové povolení OŽDP Praha 21
a předložen zamýšlený vzhled uličního oplocení před stavbou.
• vzala na vědomí informaci o nutných opravách sportovní haly v roce 2016.
• vzala na vědomí doporučení komise výstavby, aby bylo vydáno souhlasné stanovisko se stavebním záměrem žadatele ohledně úpravy stávajícího plotu. Plot
bude mezi sloupky obložen dřevěným obkladem s tím, že bude zachován 50 cm
stávající sokl a dokončení stavby bude dle navržené úpravy plotu. Mezi oplocením
a chodníkem stavebník obnoví travnatý pás.
• neschválila žádost manželů MUDr. Milady a Ing. Josefa Vránových o povolení
umístit řetízkové zábrany zavěšené na ocelových sloupcích před vjezdovou bránou
na části pozemku p. č. 1086/2 kvůli zabránění obracení a dočasnému parkování
aut před jejich domem (vozidla z park. ploch před č. p. 696 = ANAHITA). RMČ na
základě doporučení komise výstavby neschválila tento záměr z důvodu ohrožení
bezpečnosti silničního provozu. O spolupráci v této lokalitě bude požádána městská policie, aby prováděla důslednější dohled nad nesprávným parkováním nejen
na tomto území Klánovic a bude svoláno místní šetření.
• neschválila žádost o souhlas s dělením pozemku p. č. 1583, Praha – Klánovice
s ohledem na skutečnost, že komunikace v ul. Úprkova je vedena jako veřejná
komunikace, s dělením předmětného pozemku. Na základě doporučení komise výstavby žádost a ÚMČ vyzve stavebníka k doplnění žádosti o kompletní
projektovou dokumentaci, aby bylo zřejmé, která část stavby byla realizována,
a která má být realizována a zamýšlený vzhled uličního oplocení.
• žádost o vyjádření ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení
ke změně dokončené stavby na pozemku p. č. 50, k. ú. Klánovice a legalizaci
garáže s přístavbou na pozemku p. č. 51/2, k. ú. Klánovice, ul. Bělečská 191. Na
základě doporučení komise výstavby žádost a ÚMČ vyzve stavebníka k doplnění
žádosti o kompletní projektovou dokumentaci, aby bylo zřejmé, která část stavby
byla realizována, a která má být realizována a zamýšlený vzhled uličního oplocení.
• žádost o vydání stanoviska ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení pro
stavbu rodinného domu s provozovnou „Vila Rezona“, p. č. 812/40 ul. Slavětínská,
k. ú. Klánovice. Na základě doporučení komise výstavby žádost manželů Denisy
a Ing. Petra Michálkových a vydala kladné stanovisko ke sloučenému územnímu
a stavebnímu řízení pro stavbu RD s provozovnou „Vila Rezona“ v ul. Slavětínská. Stavebním záměrem je výstavba RD s provozovnou o 2. NP, zastavěné ploše
259 m2 na pozemku p. č. 812/40, vč. připojení na inženýrské sítě (v ul. Smidarská).
• projednala stavební záměr žadatele, kterým je výstavba rodinného domu o zast.
ploše 96 m2, na pozemku p. č. 1605/09, k. ú. Klánovice, ul. Jeníkovická ev.č. E 288
a napojení na inženýrské sítě, stavebník Kon Anatoliy a Lydia, a uložila ÚMČ vyzvat
stavebníka k doplnění projektové dokumentace o zřízení dvou parkovacích stání
na vlastním pozemku, k doplnění souhlasu správce komunikace s připojením
pozemku na komunikaci a s vybudováním vjezdu a předložení zamýšleného
vzhledu uličního oplocení.
• Projednala žádost stavebníka, paní Ing. Šárky Volešové, Ph.D. o vyjádření k návrhu
přerozdělení pozemků p. č. 554, 556/1, 556/2 a 556/3 a řešení dvou nových vjezdů
a na základě doporučení komise výstavby s tímto stavebním záměrem souhlasí.
Stavebník je povinen stavbu nových vjezdů koordinovat s plánovanou rekonstrukcí
komunikací akce: TV Klánovice, etapa 0003, Komunikace III – stavba č. 0196.
• Projednala žádost stavebníka, SVJ, zastoupené předsedou výboru SVJ panem Ing. Janem
Škrhou o vyjádření ke změně vjezdu na pozemek č. p. 383/1 v ul. Aranžérská 333 a na základě doporučení komise výstavby s tímto stavebním záměrem souhlasí. Komise upozorňuje stavebníka na povinnost vyžádat si povolení se změnou umístění vjezdu OŽPD
Praha 21 a povinnost před zahájením prací vyžádat si výkopové povolení, DIR a souhlasy
správců poduličních sítí. RMČ žádá o předložení zamýšleného vzhledu uličního oplocení.
• opravu ve výši 30 000 Kč. Oprava byla provedena za 26 644,80 Kč bez DPH, cena
včetně DPH činí celkem 32 240 Kč. RMČ tuto cenu schválila.
Ivana Horská, tajemnice ÚMČ

7

Informace úřadu
Městské části
Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme, že místní poplatek
ze psů se platí do 31. března 2016. Poplatek můžete zaplatit: a) hotově v pokladně Úřadu MČ Praha–Klánovice b)
na účet č. 2000707339/0800, variabilní symbol 1341 a číslo popisné, do
zprávy pro příjemce uveďte příjmení
a jméno majitele psa a ulici. Výše poplatků zůstává nezměněna, tj. za psa
chovaného v bytovém domě – 1500 Kč
za druhého psa chovaného v bytovém
domě – 2250 Kč (výše uvedené
poplatky je možné platit ve dvou
splátkách – a to do 31. 3. 2016 a do 31.
8. 2016) za psa chovaného v rodinném domě – 300 Kč za druhého
psa chovaného v rodinném domě –
600 Kč za psa, jehož majitel pobírá
starobní, invalidní, sirotčí, vdovský
nebo vdovecký důchod, který je jeho
jediným příjmem – 200 Kč (platí též
pro majitele v bytovém domě).

Jubilanti
V březnu slaví narozeniny
Miroslava Brůnová
Stanislav Macura
Věra Procházková
Zdeňka Vohnoutová
Jana Šeredová
Václav Žebro
Libuše Kodlová
Bohumila Mrázová
Eva Buchmannová
Dagmar Skalická
Slávka Ferešová
Všem oslavencům gratulujeme!
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Klánovický kaleidoskop
Výstava mladého výtvarníka
Tak jako se střídá kontrast dne
a noci, kde světlo hraje hlavní roli,
tolik je tónů barev v postmoderních
vizích. Práce nadějného výtvarníka
Filipa Voženílka shrnuje současná
a nadčasová témata budoucnosti, kdy
organika a mechanika svádějí svůj
souboj základních tvarů v abstraktních obrazech či krátkých anekdotách. Výstava v KC Nová Beseda je
prodejní a potrvá do konce března.
Dámská tombola
Dámská
party
se
směnnou
tombolou domácích výrobků v MC
Klánovice Šikulka, ul. Ke Znaku, P–9,
18. 3. 2016 v 16 hodin. Směnná tombola
domácích, s láskou vyrobených
výrobků/džemy, sirupy, čaje, šperky,
obrázky, pletení, háčkování, pečení,
výrobky z různých materiálů, hračky,
dekorace, velikonoční výzdoba –
ukažte, co umíte! Beseda s odbornicí
Zuzkou Bidlákovou na téma JAK
ZHUBNOUT aneb jíst se musí, jíst
a netloustnout, i v jídle je matematika
a fyzika, poznej své tělo! Ochutnávka
zdravé stravy. Velikonoční zdobení
vajec, ukázka cifrování, možná si to
i vyzkoušíte nebo si koupíte hotové.
Vstup 50 Kč a výrobky, info a přihlášky
na 604315231, j.dlaskova@email.cz,
fb Šikulka Klánovice
Hurá na trhy
Český farmářský trh v Klánovicích
již 20. 2. zahájil svou sedmou seznu.
Můžete si tak opět každou sobotu dopoledne nakoupit čerstvé
výrobky a výpěstky u svých oblíbených prodejců.
Myslete už na prázdniny
Od. 1. 8. do 5. 8. příměstský tábor
„Kreativní prázdniny“ pro děti od
6 do 14 let, který proběhne v prostorách Victoria school v areálu Coop
v Klánovicích. Děti budou kreslit, malovat, batikovat, fotografovat,
sportovat a na závěr vás překvapí
galerií své práce.
Luboš Palata
Chcete informovat o svojí akci?
Napište do 20. každý měsíc na adresu:
kzsefredaktor@seznam.cz
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Událost měsíce

Pohádkový masopust podruhé v Klánovicích

Některé masky pohádkového průvodu se obzvlášť vyvedly. Foto Pk o.p.s.
Jestliže loňský první ročník byl lakmusovým papírkem, testujícím zájem
klánovických občanů o akci typu
masopust, po druhém ročníku je jasné,
že Pohádkový masopust se „chytil“. Pro
nás pořadatele to je samozřejmě radost, ale i závazek, abychom tuto novou
tradici udrželi.
Kdo v neděli 7. 2. přišel, jistě nelitoval. Masopustní koláč byl lahodný,
vdolečky usmažené dozlatova, pivo
teklo proudem a jitrnice – takové svět
ještě neviděl! Zhruba třísethlavý průvod maškar, který se odpoledne valil
centrem Klánovic, byl velkoryse občerstvován navštívenými hospodyněmi. Ty
se své role ujaly opravdu zodpovědně,
napekly hromady koláčů a nalily
desítky panáčků. Tanec s medvědem
Fanoušem za doprovodu Staročeské
kapely pak zvládly bez nejmenších
obtíží. Velkolepé bylo i přivítání v dětském domově, kde nás čekaly vyloženě
opulentní hody.
Návštěvníci masopustu se letos odvázali i při volbě kostýmů. V soutěži o nejlepší
masku uspěla velká skupina z dětského
domova, ale uznání zaslouží i pánové,
kteří se nebáli o svou důstojnost a oblékli se např. do kostýmů zdravotních
sestřiček či báby s nůší. O tom by to totiž

celé mělo být – na chvíli hodit za hlavu
starosti, spory a zášť, trochu se uvolnit
a odvázat. Ne nadarmo jsme zpívali, že
jsme se „v dobrém sešli, rádi jsme se
našli pospolu...“. Nad vším tím veselím
bděl letos vpravdě exotický Masopust –
student Ahmed z Egypta, který v rámci
projektu organizace AIESEC působil celý
týden v naší mateřské škole.
Tato akce je jedinečná i tím, kolik
subjektů táhne za jeden provaz při její
přípravě. První housle při tom hrají
Pohádkové Klánovice o. p. s., nicméně
v podobě, v jaké se masopust koná, by
neproběhl bez součinnosti Masarykovy
ZŠ, klánovické radnice, mateřské školy,
dětského domova, dobrovolných hasičů
či místní stanice městské policie. Kromě
nich děkujeme za pomoc také podnikatelům, kteří věnovali hodnotné
ceny do tomboly (mj. Peugeotu Kopecký,
lékárně Mediexpert, klinice ProSmile,
salonu La Matylda, Babiččině Besedě
či studiu Yoon.).
Ing. Lucie Poláková
Pohádkové Klánovice o. p. s.
Odkaz na obsáhlou fotogalerii z Pohádkového masopustu, stejně jako žádané
recepty na některé z podávaných dobrot,
najdete na www.pohadkoveklanovice.cz
a na Facebooku.
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Ředitel píše
Zápis do 1. ročníku
Masarykovy
ZŠ v Klánovicích

Foto Pk o.p.s.

Foto Pk o.p.s.

Zápis do prvního ročníku proběhl
ve čtvrtek 21. ledna 2016. Zaskočil
nás počet dětí celkem i počet dětí
z Klánovic – podle našich průzkumů
i zkušeností jsme očekávali nejméně o deset klánovických dětí
méně. Připomínám, že klánovické,
tedy spádové, je každé dítě, které se
u zápisu prokáže dokladem o trvalém
bydlišti v Klánovicích. I když má škola
podezření, že dítě bydlí v Klánovicích
jen „na papíře“, NESMÍ to nijak zohlednit při zápise. Jediné, co
můžeme, je nahlásit rodiče těchto
dětí na OSPOD, což však nemá žádný
vliv na výsledek zápisu.
K zápisu tedy dorazilo celkem 140
dětí. Z toho bylo 85 dětí klánovických
a 55 neklánovických. Někteří (naštěstí)
požádali o odklad školní docházky.
Z 19 dětí, jejichž rodiče žádají o odklad, je 11 klánovických. Na tři první
třídy tak zbývá 74 klánovických dětí.
Z nich mělo 60 zájem výhradně
o „běžné“ třídy. V 1. A a 1. B je tak po
30 klánovických dětech a ostatní (bohužel i děti se sourozenci ve škole)
mají zřejmě smůlu. Čtrnáct klánovických dětí má zájem o česko-anglickou
třídu 1. C (učebnu jsme si opět pronajali v areálu SŠ). K nim jsme na základě
našich kritérií přijali 10 nespádových
dětí s největším počtem bodů.
Do přípravné třídy neprobíhá
klasický zápis. Žáci jsou přijímáni
průběžně od září 2015 na základě žádostí rodičů a doporučení školského
poradenského zařízení – obvykle PPP.
Podmínkou zařazení do přípravné
třídy je odklad školní docházky. Žáci
jsou přijímáni do naplnění kapacity přípravné třídy (běžně 15 dětí).
Klánovické děti přijímáme přednostně, pokud se přihlásí včas. Proces přijímání dětí do přípravné
třídy chceme ukončit do května
2016, ale není vyloučeno, že kapacitu
naplníme již dříve.
PaedDr. Michal Černý,
ředitel školy
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Knihy mimo žebříček
Naše knihovna dostala opět v tomto
roce řadu zajímavých knih, na které
bych vás rád upozornil. Před více
než rokem jsem zde upozornil na
knihu Jana Trachty – Tichý dech
o práci Lékařů bez hranic v Africe
a na Haiti. Nová kniha Tomáše Šebka
– Mise Afghánistán – je tematicky
podobná: dvě mise s Lékaři bez
hranic v severoafghánském Kundúzu
2013 a 2015. Náraz mladého lékaře ortopeda na drsnou realitu země, napůl
ve válce, s obrovským celodenním
přísunem pacientů se všemi možnými
zraněními. Proti tomu odolnost
a vitalita pacientů a obrovská snaha
místních lékařů naučit se co nejvíce.
Obě knihy by měly být povinnou četbou pro všechny lékaře (zejména pro
chirurgy). Realita ale napsala další
díl této knihy – tato nemocnice byla
v říjnu 2015 omylem bombardována
s řadou lidských ztrát. Po přečtení
této knihy dostane člověk k této
zprávě v tisku úplně jiný vztah.
Ing. Karel Horníček

Z dopisů redakci
Vážení spoluobčané,
blíží se velikonoční svátky, oslava
toho, že náš Pán Ježíš Kristus vstal
z mrtvých. Jeho Zmrtvýchvstání
nebylo zadarmo, ani pro něho. Nic
není zadarmo. On sám, předtím, než
ho zatkli, prošel těžkou zkouškou, aby
to všechno, co věděl, že má přijít, vydržel. Musel zapřít sám sebe, aby pomohl lidem, kteří by jinak nepřežili.
Bůh ve své lásce k člověku nechal
trpět svého Syna, protože chtěl, aby
člověk přežil a měl život věčný. Jenom
ohleduplnost k druhému člověku
nás může přivést ke štěstí. To si
připomínejme nejen o Velikonocích.
Jiná volba je spíše cestou do pekel.
Přeji Vám, ať Vás blížící se Velikonoční svátky inspirují k životu,
který je podle Božích zásad, a ne jen
podle zásad konzumu, ke kterým
volné dny někdy svádějí. Letošní rok
vyhlásil papež František rokem milosrdenství, i my si ho v naší obci
zkusme prokazovat, nejen v k tomu
určených kostelích.
Ať Vám náš Pán Ježíš Kristus
pomáhá, žehná a ochraňuje Vás.
Miroslava Šimíková

2016

Ze života Klánovic

Virtuos a jeho klánovický orchestr NF Harmonie
Vyprodaný sál, rodinná atmosféra plná očekávání, nastrojené děti
s housličkami, violami a celly a skromný
klavírní virtuos. Tak ve středu 24. února
večer vypadala klánovická Beseda a benefiční koncert asi nejlepšího současného českého klavíristy Ivo Kahánka,
patrona Nadačního fondu Harmonie,
který dětský orchestr zřizuje.
Na úvod promluvila a diváky pozdravila
zakladatelka nadačního fondu Harmonie, redaktorka a hlasatelka Milada
Cholujová. Děti pak vystoupily s třemi
skladbami. Většina z nich nástroje držela
v září poprvé, takže to, že zahrály i kus
z Dvořákovy Novosvětské symfonie, bylo
pro diváky překvapení a vzbudilo velké
nadšení. Také melodie z večerníčku Pat
a Mat se jim moc povedla.
Poté pořadatelka uvedla pana
Kahánka s tím, že když ho do Besedy
zvala, měla potřebu omluvit se, že
Beseda mu nemůže nabídnout žádné
slavné klavírní křídlo, ale obyčejný
lehce oprýskaný „školní“ klavír. Pan
Kahánek ji však uklidnil tvrzením,
že umí zahrát na všechno. A v tomto
duchu promluvil i o tom, proč podporuje hudební vzdělávání dětí a proč se
stal jejich patronem. Hudba podle něj
učí děti spolupracovat, ovládat stres,
sdílet radosti i smutky, děti se naučí
dokázat samy sobě, že to zvládnou.
A protože je hudba zároveň učí tvrdě
pracovat, pochopí i důležitou životní

Ivo Kahánek a orchestr NF Harmonie
Foto NB

moudrost, že úspěch není zadarmo.
A po těch slovech předvedl, že z onoho
„oprýskaného“ klavíru dokáže vyloudit tak nádherné zvuky, že celý sál
se neodvažoval místy ani nadechnout.
Zvláště závěrečná Chopinova Fantazie
byla v jeho podání brilantní.
V hledišti kromě pana starosty byli
i zástupci pedagogického sboru naší
školy, včetně pana ředitele, který si ještě
nenechal ujít žádný koncert „svých“ dětí.
Je úžasné sledovat pokroky dětí, ale i tuto
podporu, kterou od své školy a místních občanů získávají. I veškerý výtěžek
z koncertu jde na podporu činnosti NF
Harmonie. Děkujeme.
Jana Jochová
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Ze života Klánovic

Svaz tělesně postižených informuje:
Po Novém roce – hned v lednu jsme
navštívili hromadně dvě výstavy: nejprve
v Muzeu hl. m. Prahy – „Nádraží Těšnov
– provoz obnoven“. Prohlédli jsme se
zájmen fotografie o demolici nádraží,
zhlédli velice pěkný model samotného
Těšnova včetně kolejí a vlaků, a potom
jsme prošli celé muzeum i projekci 3D
Langweilova modelu Prahy. Hned další
týden jsme vyrazili do ČNB, kde je stálá
výstava Lidé a peníze.Výstava je umístěna
v suterénu budovy, v místě, kde dříve
byly trezorové schránky. Obě výstavy

můžeme doporučit dalším zájemcům.
Jak v lednu, tak i v únoru jsme naštívili
divadelní představen: v Horních Počernicicíh, v Divadle Na Palmovce a v ABC.
Před námi je teď každoroční výroční
členská schůze, opět v místní střední
škole hotelnictví – koná se v úterý
22. března 2016 od 15 hod.
Pozvánku s přesným programem obdrží každý člen domů. Těšíme se opět na
pěkné odpoledne.
Za výbor MO STP,
Klánovice Paplhamová

Pozvánka na výroční členskou schůzi
Místní organizace Svazu tělesně
postižených v Klánovicích zve všechny své
členy na výroční členskou schůzi, která se
koná v úterý 22. března 2016 od 15 hodin ve
školní jídelně místní střední školy hotelnictví a gastronomie. Program: zahájení,
uvítání hostů, zpráva o činnosti organizace

za rok 2015, zpráva o hospodaření a revizní
zpráva, diskuse, vystoupení hostů, kulturní program, občerstvení. Na schůzi
je možno se přihlásit na oba výlety/se
zálohou á 50 Kč/.
Těšíme se na bohatou účast. Výbor
MO STP Klánovice

Nádraží Těšnov na staré pohlednici

Zpráva úřadu MČ
Dne 24.února 2016 vyhrála naše MČ
druhoinstanční soudní spor s bývalým
stavebním technikem panem Benešem.
Soud zamítl jeho žádost o vyplacení
zvláštní odměny po jeho odchodu z úřadu
MČ Klánovice. Celý spor dále pokračuje
podáním trestního oznámení na tehdejšího
starostu, tajemníka a staveb.technika, pro
podezření o spáchání trestního činu, který
připravil naši MČ o značnou částku.
Ing. Karel Horníček,
starosta MČ

Upozornění

Při nehodě autobusu linky 303
dne 16. prosince 2015 byl později
v místě nalezen mobilní telefon
a nyní předán Policii ČR naší MČ.
Kdo jej postrádá, nechť se přihlásí
na úřadě MČ Klánovice.

Hasiči informují
Únorové bilancování
Dne 6. 2. 2016 proběhla každoroční
valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Klánovice. Zde jsme zhodnotili uplynulý rok 2015. Sbor měl
k 31. 12. 2015 registrovaných 45 členů,
z toho 10 žen a 35 mužů. Výbor má
7 členů, kteří se scházejí každou
první středu v měsíci. V loňském
roce to bylo na deseti řádných
a devíti mimořádných schůzích.
Výjezdová
jednotka
má
14
členů. Schází se každou sobotu od
9 hodin. Při zásazích členové jednotky strávili bezmála 550 hodin.
Při školení a cvičení 600 hodin. Při
údržbě techniky, budovy zbrojnice,
výstroje a výzbroje 800 hodin. Pro
městskou část (zalévání stromků,
kropení ulic apod.) 150 hodin. Další
hodiny asistencí při kulturních
a společenských akcích.
Dále byl zvolen nový starosta SDH,
kterým se za odstupujícího Stanislava Husera stal Martin Žebro.
Standovi za jeho práci na tomto postu
moc děkujeme a Martinovi přejeme
mnoho úspěchů v této funkci.
Výjezdová činnost
Dne 29. 1. 2016 na základě oznámení občana vyjela v 15.51 jednotka
s CAS 32 Tatra a DA Nissan do prodloužení ulice Smržovské do lesa
k uhašení ohniště bez dozoru. Jednotka vyjela v počtu 1+5. V 16.50 se
vrátila na základnu.
Dne 3. 2. 2016 v 15.54 byla jednotka
vyslána do ulice Nové Dvory do lesa
k dalšímu ohništi bez dozoru, Jednotka vyjela v počtu 1+5 s CAS 32
Tatra a DA Nissan a vrátila se v 17.30.
Dne 9. 2. 2016 v 10.00 vyjíždí jednotka na žádost majitele k padlému
stromu do ulice Aranžérské. Jednotka vyjela s CAS 25 Liaz v počtu
1+5. Pomocí motorových pil byl
strom odstraněn. Na základnu
se vrací v 11.05.
Radek Čihula
Preventista SDH
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Informace úřadu Městské části
Provozní podmínky Deponie MČ

Praha – Klánovice, ulice Smidarská
Vjezdem na pozemek vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami:
• Pozemek je určen k uložení bioodpadu (větve, tráva, listí) pouze pro občany s trvalým pobytem v MČ Praha – Klánovice.
• Odpad musí být tříděn na:
1. a) větve
2. b) trávu, listí
a ukládá se na vyhrazená místa (tráva, listí – kontejnery, větve do prostoru, dle pokynu obsluhy).
• Pracovníci obsluhy deponie mají právo vyžadovat prokázání místa trvalého pobytu dokladem totožnosti.
• Přísný zákaz odkládání jakéhokoli jiného materiálu pod pokutou dle zákona.
• Zákaz odkládání odpadu od fyzických osob oprávněných k podnikání a od právnických osob (dále jen „původci odpadu“).
Provozní doba:
březen–říjen:
pondělí
15.00–18.00 hod.
pátek
15.00–18.00 hod.
každá sudá sobota 9.00–12.00 hod.
listopad, do 15. prosince:
pondělí
15.00–17.00 hod.
pátek
15.00–17.00 hod.
každá sudá sobota 9.00–12.00 hod.

placená inzerce

Stavební práce
Celkové rekonstrukce a drobné opravy,
dlažby, obklady, koupelny na klíč, sádrokartony, oplocení, zateplení,
malířské, bourací a výkopové práce

604690317

ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. RICHARD MINDŽÁK
Tel. 775263322
Přijímáme nové pacienty
Oplanská 2665, Újezd nad Lesy
www.zubniujezd.cz

císlo 3 |

2016

13

Každá žena může být
svěží
krásná
sebevědomá

VYPADAT A CÍTIT SE LÉPE
je tak snadné
 Bezbolestná liposukce
 Omlazení pleti
 Masáže
 Bělení zubů
 Solárium

Objednejte se
na bezplatnou
vstupní konzultaci

ZUBNÍ ORDINACE
PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY
KOMPLEXNÍ DENTÁLNÍ PÉČE
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY
ESTETICKÉ VÝPLNĚ
PROTETIKA, IMPLANTÁTY, CHIRURGIE
DENTÁLNÍ HYGIENA
OŠETŘUJEME CELOU RODINU

www.rajzdravekrasy.cz
tel. 723113626,
Holšická 1348, Praha 21, Újezd nad Lesy

SLAVĚTÍNSKÁ 68, PRAHA 9 KLÁNOVICE
WWW.PROSMILE.CZ

TEL: 725 885 691
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DĚTSKÉ OBLEČENÍ
Uhříněves

…do školky/školy






…na malování

…na hraní

…na zábavu

…na cvičení

E-shop: www.wolf-lacina-koupe.cz
značky WOLF, KUGO a jiné
kamenná prodejna nejen v Uhříněvsi
adresa: Přátelství 107/76, Uhříněves
Po – Čt 9:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Pá
9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Nově otevřený TIME BAR
(bývalý nonstop)
12-13 .2. Valentýský víkend
s welcome drinkem i pro nezadané
20.2. setkání s VIP osobnostmi
Z. Macurou a hrabětem D. Martucci
vstup zdarma

 603 934 058

Šipky
Soukromé akce, večírky
Pá-So music párty
Ne-Čt 18 – 02 hod.
Pá-So 18 – 04hod.

Nejvýhodnější podmínky při
prodeji nemovitostí.

100% služby
0% provize
dále
PRODÁVAJÍCÍM ZDARMA NABÍZÍME
tržní analýzu

právní služby advokáta
úschovu kupní ceny u advokáta / notáře
administrativní a správní poplatky

znalecký posudek pro daňové účely
+420 602 228 236 | info@maternovo.cz | www.maternovo.cz
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cena 8.950.000,-Kč

ný byt
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PRODEJ – luxusní byt
4+kk/T o výměře 113 m2,
terasy 82 m2,
2 parkovací stání,
Rezidence Klánovice,
ul. Ke Kostelíčku,
Praha 9 – Klánovice.

enci K
v Rezid

Vaši realitní makléři pro tuto oblast

Bc. 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 4.950.000,-Kč

PRODEJ – novostavba kompletně
dokončeného RD 4+kk/T o výměře 120 m2,
pozemek 428 m2, ul. V Uličce, Horoušany
cena 2.990,-Kč/m2

zdirad.pekarek@re-max.cz

Pro naše VIP klienty
hledáme pozemky
v centru
Újezda nad Lesy,
Klánovic a Šestajovic

www.zdiradpekarek.cz
cena 2.287.500,-Kč

PRODEJ – zasíťovaný stavební
pozemek o výměře 1523 m2, Slepá ul.,
Kozojedy, okres Praha - východ

cena 2.990,-Kč/m2

Doprodej posledních 11-ti zasíťovaných stavebních pozemků
880 – 1300 m2 z úspěšného projektu ve Stránčické ul., Všestary,
okres Praha - východ.

cena 2.990,-Kč/m2
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PODLAHÁŘSTVÍ
Navštivte nás v naší vzorkovně a přijďte si vybrat z 200 druhů
vinylkorkových,korkových,vinylových,laminátových
a dřevěných podlah včetně příslušenství.
zaměření,kalkulace,pokládka na klíč
VZORKOVÁ PRODEJNA
OTEVŘENO :
PO – PÁ 8.00 - 16.00
po tel. domluvě otevřeno do 20.h včetně soboty a neděle

tel. 777 002 913

e-mail: info@domex.cz

Domex Prag sr.o ,Kojická 1242,Praha 9,Újezd nad Lesy
www.domex.cz

PalivovÉ DŘevo-StUPice
728272687,776834911
cena do 980kč.
doprava zajištěna.

naše úklidová firma nabízí jednorázový,
pravidelný či generální úklid
domácností,firem, bytu.
V případě zájmu volejte
777161575 ,777313760,
web.uklidzcukru@seznam.cz

2016
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KLUBÍK ŠESTAJOVICE

•PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI OD 3 DO 7 LET

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
POŘÁDÁME
DNE 30.3.2016
OD 16,00 DO 17,00 HOD.
•NABÍZÍME PESTROU ŠKÁLU AKTIVIT
•VŠESTRANNÝ HARMONICKÝ ROZVOJ DÍTĚTE
•INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
•RESPEKTOVÁNÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE
•PŘÍPRAVU PŘEDŠKOLÁKŮ POD ODBORNÝM VEDENÍM

•MGR. PAVLA MEDOVÁ TEL. 602 231 525

inzerce_a5:Sestava 1

15.2.2016

12:19

Stránka 1

KLUBÍK ŠESTAJOVICE , KŘÍŽOVNICKÁ 1083, ŠESTAJOVICE, www.klubiksestajovice.cz

PRODÁVEJTE S NÁMI
Hledáme schopné realitní makléře a makléřky
s obchodním duchem a zodpovědným přístupem k výkonu
práce.
Nabízíme flexibilní začátek a konec pracovní doby, práci
z domova a finanční ohodnocení dle výkonnosti. Zaškolení,
odborný dohled, obchodní a marketingovou podporu.

Ing. Petr Sýkora, jednatel

Alter Ego spol. s r.o.
Oplanská 2614 – obchodní centrum
BLATOV
190 16 Praha 21 – Újezd nad Lesy
Svým klientům zajišťujeme:
Prodej a pronájem nemovitostí
Financování nákupu nemovitostí
Výkup nemovitostí
Technicko ekonomickou správu budov
Odborné posouzení tržní ceny nemovitosti
S vámi od roku 1993.

tel. 725 293 655
alterego@century21.cz
www.alteregocz.cz
www.alterego.century21.cz
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ING. JARMILA DUBOVÁ
realitní makléř senior
+420 724 221 948
jarmila.dubova@4property.cz
www.4property.cz

PROPERTY a. s., Donská 275/9, 101 00 Praha 10

2016
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PROGRAM březen 2016

… VÝSTAVA MĚSÍCE
FUTURISTIC VISIONS
Tak jako se střídá kontrast dne a noci, kde světlo hraje hlavní roli, tolik je tónů
barev v postmoderních vizích. Práce Filipa Voženílka shrnuje současná a
nadčasová témata budoucnosti, kdy organika a mechanika svádí svůj souboj
základních tvarů v abstraktních obrazech či krátkých anekdotách.
Vernisáž výstavy se koná v úterý 1. 3. v 19:00, vystoupí kapela Šoulet.
Výstava je prodejní a potrvá do konce března.
…DIVADLO
22. 3. úterý, 19:30
Halina Pawlowská - CHUŤ DO ŽIVOTA
One woman show Haliny Pawlowské „Chuť do života” aneb o vzrušení, lásce,
katastrofách a spoustě pitomců, kteří zasluhují, abychom se jim společně smáli.
A taky, pochopitelně, o jídle! Protože: všechno je putna, jen když nám chutná.
Vstupné: 320,- / 290,- Kč
…KONCERT
17. 3. čtvrtek, 19:30 Pozor!!! Tentokrát třetí čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. Aparatura je
zajištěna, stačí si přinést svůj hudební nástroj - kytaru, basu, saxofon, foukací
harmoniku či bubenické paličky. Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!
18. 3. pátek, 20:00
NEPOSLUŠNÝ HŘEBÍKY
Pražská pop-punková skupina. Napsali o nás: „...myslel jsem, že není možné
skloubit hudební neumětelství, textařské diletantství, graﬁckou vyčpělost, myšlenkovou prázdnotu, to vše zabalené do ubohého pivně-učňovského zvukového
kabátu a okořenit to neuvěřitelnou drzostí veřejně to publikovat. Hřebíky to
dokázali!
Vstupné: 100,- Kč
… AKCE PRO DĚTI
Divadlo
POHÁDKA ZE STARÉ
KNIHY
Neobyčejný příběh staré knihy, vyhozené na smetiště, jejíž pohádkové postavy
jsou v nebezpečí. Chystá se na ně krysa! Hledá se zachránce hrdina. Avšak
některým chybí statečnost, bez které jsou všechny ctnosti marné!
Hraje: Divadlo Matěje Kopeckého, Praha
Vstupné: 130,- / 110,- Kč
20. 3. neděle, 16:00 a 21. 3. pondělí, 10:00

Kino
13. 3. neděle, 16:00
ŘACHANDA
Pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky
úplně poctivě. ČR/2016/pohádka/104 min/v českém znění Režie: M. Ferencová
Hrají: D. Pfauserová, B. Polívka, V. Polívka, V. Cibulková, J. Rarach, O. Kaiser
Vstupné: 130,- / 110,- Kč
… KINO
2. 3. středa, 20.00
ZKÁZA KRÁSOU
Dokumentární ﬁlm Heleny Třeštíkové o Lídě Baarové, herečce, pro kterou byla
krása jejím největším darem i prokletím zároveň. Na sklonku hereččina života
natočila Třeštíková otevřenou zpověď kdysi milované a následně zatracované
hvězdy na pozadí unikátních materiálů z několika evropských ﬁlmových archivů
i ukázek slavných rolí Lídy Baarové. ČR/2015/dokumentární/90 min/mládeži
přístupný/v českém znění Režie: H. Třeštíková, J. Hejna Hrají: Lída Baarová (a.
z.), Zorka Janů (a. z.), Josef Goebbels (a. z.), Vladimír Borský (a. z.), František
Čáp (a. z.), Václav Krška (a. z.), Adolf Hitler (a. z.), Gustav Fröhlich (a. z.)
Vstupné: 130,- / 110,- Kč
16. 3. středa, 20:00
AVE, CAESAR!
Produkovat hollywoodský ﬁlm musí být o nervy, zvlášť když jistá neznámá organizace unese vaši největší hvězdu a chce za ni výkupné. Jenže Eddie Mannix
se za ta léta naučil, že i tu sebevětší krizi lze vyřešit.
USA/2016/komedie, drama, muzikál/s českými titulky Režie: E. a J. Cohen
Hrají: J. Brolin, G. Clooney, R. Fiennes, S. Johansson
Vstupné: 130,- / 110,- Kč
21. 3. pondělí, 20:00
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou

dosud nejnáročnější expedici - půlroční dobrodružnou výpravu po Tichomoří.
Devítičlenný tým vyrazil z australského Perthu a pokračoval přes Východní
Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko. Režie: D. Přibáň Hrají: D. Přibáň, A. Vašíček, M. Slobodník,
T. Turchan
Vstupné: 130,- / 110,- Kč
23. 3. středa, 20:00
DVOJNÍCI
Je lepší vyhořet než potkat dvojníka. Každý člověk prý má někde na světě
dvojníka. Potkat ho se může docela dobře hodit, ale také nemusí. Záleží na úhlu
pohledu. ČR/2016/komedie Režie: J. Chlumský Hrají: O. Sokol,
J. Kohák,
J. Schneiderová, P. Nárožný, M. Etzler, P. Čtvrtníček
Vstupné: 130,- / 110,- Kč
30. 3. středa, 20:00
UŽ JE TADY ZAS
Co by se stalo, kdyby se Hitler v roce 1945 nezabil, ale záhadně se dostal do
roku 2011? Tak o tom vypráví tento ﬁlm, který je založen na knižním bestselleru
„Er ist wieder da“, tedy „Už je tady zas“. Německo/2015/komedie/116 min/s
českými titulky Režie: D. Wnendt Hrají: O. Masucci, F. Busch, Ch. M. Herbst, K.
Riemann
Vstupné: 130,- / 110,- Kč
…. PŘEDNÁŠKY A VEŘEJNÁ ČTENÍ
3. 3. čtvrtek, 19:30
PRÁCE S VĚDOMÍM II
Volně navážeme na cyklus setkání z podzimu 2015. Tentokrát zkusíme
realizovat možnost Nového zrození. Přednáší: Vlasta Červ Vstupné: 100,- Kč
15. 3. úterý, 19:00
S DAKAREM I BEZ
Cestopisné povídání s projekcí fotograﬁí dobrodruha, novináře a především
neúnavného cestovatele Járy Šímy. Jižní Ameriku procestoval se svojí
manželkou v sedle testovaného motocyklu BMW F 800 GS společně se slavnou
Rallye Dakar. Po jejím skončení se navíc sami vydali objevovat krásu Peru a
Bolívie.
Vstupné: 60,- Kč
31. 3. čtvrtek, 19:30
MERA PEAK 2015
2. pokračování vyprávění zážitků a ﬁlm ze své další cesty do Himálaje 2015,
tentokrát o cestě na hranici 6.500 m, na Mera Peak. Na povídání s Vámi se
těší: Jan Coufal, Jan Martin, Michal Novák a Radim Voženílek
Vstupné: dobrovolné
…BESEDA
14. 3. pondělí, 19:30
Beseda s občany Klánovic o problematice parkování u nádraží. Odbornou část
zajišťuje pan ing. Petr Horský ze společnosti M.O.Z. Consult, která je špičkovým
odborníkem na problematiku parkování ve městech.
…JARMARK
13. 3. neděle, 15:00
VELIKONOČNÍ KLÁNOVICKÝ JARMARK
Přijďte navštívit velikonoční klánovický jarmark, nakoupíte výzdobu i dárky
pro malé i velké. Je pro Vás připraven bohatý doprovodný program, tvořivé
workshopy. Zakoupit si můžete originální výrobky českých výtvarníků, řemeslníků a návrhářů.
… KURZY NEJEN PRO KLUKY
KAŽDÁ STŘEDA do června 2016
MODERNÍ YOYOVÁNÍ
17:00-18:00 Lektor: Adam-David Hutchinson Cena celého kurzu: 1.500,- Kč
…KURZY
29. 3. úterý, 19:30 a 20:30
SOCIAL CLUB - poklábosení v angličtině
Od 19:30 začátečníci a mírně pokročilí, od 20:30 středně pokročilí a pokročilí.
Vstupné: 120,- Kč / 60 min a jeden drink na baru
BĚH A CHŮZE S BESEDOU - sledujte naše webové stránky
Každá sobota 8:00
Ranní běh s Besedou
Každá neděle 18:30
Chůze s Besedou
Každá středa 19:00
Běh s Besedou

Změna programu je vyhrazena

KAVÁRNA Beseda Café s dětským koutkem je otevřena Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00.

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů.
www.kcnovabeseda.cz

Informace: tel: 245 019 061 nebo e-mail: info@kcnovabeseda.cz

Rezervované vstupenky lze vyzvednout každý den v otvíracích hodinách kavárny KC Nová Beseda.
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. 3: 3. 3. 2016. Šéfredaktor Luboš Palata. RR: Jana Jochová, Pavla Fischerová, Radomír Kůla, Marie Mikušová,
Robert Zoulík, Matěj Nejedlý, Olga Karásková, Daniel Stangl, korektura Ludmila Palatová. Foto na titulní straně - Lucie Poláková. Kontakt: kzsefredaktor@seznam.cz,
zpravodaj@praha-klanovice.cz. Příjem inzerce: Úřad MČ, tel. 281 961 201, e-mail: urad@prahaklanovice.cz. Šéfredaktor si podle Statutu KZ vyhrazuje právo
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Tip na výlet

Sudějov, středočeské Lurdy

Jan Kinšt
Čerstvý padesátník patří mezi
vůbec
nejvýznamnější
Čechy
v institucích Evropské unie. Jako
člen Evropského účetního dvora
v Lucemburku (což je obdoba českého
Nejvyššího kontrolního úřadu), kde
už dvanáct let zastupuje Českou republiku, řídil desítky různých kontrol využívání unijních prostředků
jak v zemích EU, tak daleko za jejími
hranicemi. Jan Kinšt vystudoval VŠE,
v devadesátých letech pracoval na
Ministerstvu financí a podílel se na
tvorbě státního rozpočtu.
Syn legendárního a milovaného
češtináře klánovické školy Karla
Kinšta má podle svých vlastních slov
dětství spojené jak s rodným domem
a zahradou v ulici V Pátém, tak
s klánovickou školou a jejím hřištěm,
kde se s kluky scházel na fotbálek.
Toto hezké pískové hřiště padlo bohužel nesmyslně za oběť parkovišti,
dodávám k tomu já.
Přestože Jan Kinšt procestoval pracovně mnoho zemí světa a jak říká, asi
nejvíce vzpomíná na cestu do Lesotha
a Svazijska, kde EU financovala programy proti šíření pandemie HIV/
AIDS, Klánovice mají pro něj vůni
domova. „Nejvíc se těším při každém
novém příjezdu na to první nadechnuti a charakteristickou vůni dubu.
Mám tu také sestru s rodinou, řadu
kamarádů, rád si zajdu na místní fotbalové utkáni i na pivko do některé
ze zdejších restaurací,“ uvádí jeden
z nejslavnějších místních rodáků.
Dobrou zprávou je, že Jan Kinšt
se po letech v Lucemburku vrací do
Klánovic. „V květnu mi končí druhý
šestiletý mandát, a jelikož dvanáct let
v zahraničí je už celkem dost, vracím
se do České republiky. A jednou z motivací k návratu je i dům a zahrada
v Klánovicích, kam jsem sice vždy
na nějaký víkend či svátky přijížděl,
ale už tu chci zůstat natrvalo,“
říká Jan Kinšt.
Luboš Palata

Jsou poutní místa věhlasná a grandiózní
jako Lurdy nebo Velehrad a jsou poutní
místa méně známá, zato s podmanivou
komorní atmosférou. Jedno takové se
ukrývá asi 50 km od Klánovic v jemně zvlněné krajině severního Posázaví nedaleko
Uhlířských Janovic. Projíždíte-li malou obcí
Suděvoj, překvapí vás v jejím středu široké
zatravněné prostranství s vrbami, kterému
vévodí barokní kostel. Po obou stranách
hlavní lodi se tyčí dvě velké zvonice zakončené báněmi, které jsou ke kostelu
připoutány branami vedoucími do malého
poutního areálu za kostelem, který vznikl
výstavbou vysokých ambitů obepínajících
ze tří stran prostor za svatostánkem. Do
středu zadní stěny je zabudována kaple,
která má své dvě menší následovnice
umístěné v obou rozích ambitů. Dispozici poutního místa doplňuje nezbytné
schodiště, na kterém nás vítají kamenné
sochy usmívajících se andělů.
Ještě před několika sty lety se v těchto
místech nacházel pouze les a v něm
studánka s léčivou vodou. K pramenu
začali chodit poutníci, a proto jezuité
v 17. století postavili u studánky dřevěnou

kapli. A protože poutníků přibývalo, nechal
Karel Jáchym, hrabě z Brédy, vystavět kamenný poutní kostel, který byl v roce 1725
před dnem svátku sv. Anny vysvěcen,
a tak začaly stejnojmenné poutě, která se
zde konají dodnes. A kam se poděl léčivý
pramen, kterému místní neřeknou jinak
než Sudějovka? Ten byl sveden do nově
opravené kapličky stojící pár metrů před
kostelem. Denně sem přijíždějí desítky lidí,
aby si natočily tuto blahodárnou tekutinu
do plastových kanystrů, protože Sudějovka prospívá na choroby očí. Já sám jsem
toho důkazem. Po jejím požití a zvětšení
písemného fontu jsem napsal tento článek
zcela bez brýlí.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Americká zásilka steaků na běchovické Staré poště
Ve středověku zde stávala tvrz. Později
zájezdní hostinec a poštovní přepřahací
stanice. Z té doby se dodnes zachoval prostorný dvůr a dvě velké brány pro kočáry,
umístěné symetricky po stranách budovy.
Dlouhá léta zde fungoval hostinec Na Staré
poště, který přednedávnem přepřáhl
a proměnil se v nefalšovanou americkou restauraci Dammas zaměřující se na podávání
hovězích steaků. Interiér je prostorný,
s klenutým stropem, má oddělené kuřácké
a nekuřácké prostory. Jídelní lístek nabízí
především vyzrálé hovězí maso plemene
Black Angus. Máte možnost výběru, z které
části skotu si přejete připravit steak, maso
může být více či méně mramorované, sami
si určíte i stupeň propečení steaku. Struktura jídelního menu je stejná jako v typickém
americkém „steakhouse“. Vedle steaků si
můžete vybrat z několika hamburgerů, kola
se nalévá z plechovky a na stěně svítí reklamy

na servírované pochutiny. Hamburgery
ohromí svou velikostí, mleté maso je kvalitní a ručně připravené. Jejich jemná chuť
vás možná překvapí. Vynechat nemůžete
ani dezerty jako je dokonalý crème brûlée,
brownies, limetkový pie nebo cheesecake.
Dammas je určitě jedna z luxusnějších
(a také dražších) restaurací v okolí, kde
můžete bez obav uspořádat oslavu nebo
pracovní večeři. Ještě jedna zajímavost:
Název restaurace Dammas není ani město
v Texasu, ani nesouvisí s místními masitými pokrmy, je to akronym sestavený ze
jmen majitelů restaurace.
Ivana Zoulíková
Dammas Steakhouse
Českobrodská 1, Běchovice.
Otevřeno denně 11–22 hodin.
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