3

zpravodaj

XX. ročník

2011

K L Á N O V I C K Ý

V tomto
čísle najdete:

- Slovo starosty
- Co řešila Rada MČ
- Téma čísla
- Názory
- Informace úřadu
- Pozvánky na akce
- Událost měsíce
- Na co se můžete těšit
- Ze života spolků
- Klánovický fotbal
- Tip na výlet
- Žijí tu s námi

ZDARMA














Tradiční karneval Mateřské školy Klánovice

Foto KZ - Tomáš Hradecký

Klánovická školka:
Skvělá, ale stále malá
Luboš Palata
Pár dní před koncem tohoto měsíce nastane v mnoha klánovických
rodinách důležitý okamžik. Zápis dítěte do mateřské školky. Okamžik,
po němž budou následovat v mnoha případech dny napjatého čekání,
zda se právě vaše dítě dostane, či nedostane do školky.
Mám tím na mysli „Mateřskou školu v Klánovicích“, která sídlí na adrese
V Žáčku 219, a rovnou řeknu, že ji můžeme celkem právem považovat za
velkou chloubu Klánovic. Do její výstavby se investovaly desítky milionů korun
a po mnoha letech se dá konečně říci, že až na pár drobností je konečně
hotovo. A dětem nabízí skutečně vysoce nadstandardní podmínky.
Na začátek dobrá zpráva. Pokud je vašemu dítěti více než čtyři roky, oba
rodiče jsou řádně zaměstnaní a oba mají trvalé bydliště v Klánovicích, neměla
by nastat situace, která pro mnoho rodin znamená přinejmenším velkou
komplikaci. Tedy situace, že se vaše dítě do mateřské školky nedostane, a vy
budete muset hledat jiné, alternativní řešení – babičky, hlídání, soukromou
školku....
Špatnou zprávou je, že sto míst, které školka nabízí, nebude ani tento rok,
který je dalším populačně silným, stačit. Týká se to především tříletých dětí, či
těch, jež mají rodiče, kteří nebydlí oba v Klánovicích a oba nepracují. O tom,
jaká jsou kritéria výběru, co všechno školka nabízí a jaká jsou alternativní
řešení, čtěte v tématu tohoto čísla na stranách 4 a 5.

Klánovický zpravodaj

3

XX. ročník

strana

2

Slovo starosty

Klánovické lázně na snímku z roku 1926

Zasedání rady: Zpravodaj, Beseda,
Hornopočernicko a granty
Martina Petráčková

Vážení občané Klánovic,
toto číslo Klánovického zpravodaje je vytvořeno novým týmem a je
věnováno mateřským školkám
v Klánovicích. V Klánovicích fungují
v současné době dvě mateřské
školky. Mateřská školka V Žáčku 219
a soukromá mateřská školka
Smíškov, s. r. o., Lovčická 322.
Mottem mateřské školky V Žáčku je:
„Spolu v pohodě a nepohodě“.
Zaměřuje se na všestranný rozvoj
dítěte, školka klade důraz na harmonický rozvoj osobnosti dítěte,
rozvoj komunikace a sociálních
vztahů k dětem a dospělým.
Druhá mateřská školka Smíškov,
s. r. o., je školkou soukromou
a preferuje nedirektivní přístup
k dětem, učení formou her a rozvoj fantazie a kreativity, ale také respektování stanovených pravidel
a režimu.
Přeji všem klánovickým dětem,
aby v předškolním zařízení strávily chvíle plné her a pohody. Rodičům přeji, aby v době jejich pracovních povinností bylo o jejich děti
dobře postaráno.
Toto je i předmětem a cílem naší
práce pro Klánovice.
Petr Soukup
starosta Městské části
Praha-Klánovice

Rada Městské části Praha-Klánovice
schválila Statut Klánovického zpravodaje,
starosta městské části jmenoval na návrh komise pro komunikaci a otevřený
úřad šéfredaktorem Klánovického zpravodaje pana Luboše Palatu.

Beseda bude mít nového
nájemce
Rada vybrala nového nájemce restaurace Beseda. Po důkladném posouzení podnikatelských záměrů i ekonomických ukazatelů rozhodla rada nadále vyjednávat potřebné kroky k uzavření nájemní smlouvy s firmou Live in,
jejíž společník pan M. Bárta provozuje
v současné době cukrárnu Junior
Café v Klánovicíh.

Výstavba na Hornopočernicku
Na konci ulice K Rukavičkárně se na
poli objevila cedule oznamující územní
řízení na povolení výstavby 16 rodinných
domů. Na území Horních Počernic,
které těsně sousedí s katastrálním územím Klánovic. Toto územní řízení bylo
zahájeno již v roce 2009 a předchozí zastupitelstvo se vyjádřilo k tomuto řízení kladně pod podmínkou poskytnutí finančního daru ve výši jeden milion korun. Až po aktivitách občanského sdružení Klánovice 2020 bylo zastupitelstvem přijato negativní stanovisko k tomuto územnímu řízení, bohužel bývalý starosta toto stanovisko nejednoznačně interpretoval a neodvolal předchozí souhlas. Současné vedení radnice
se jasným způsobem vyjádřilo proti

této výstavbě a odvolalo veškeré předchozí souhlasy.
Veřejné ústní projednání spojeného
územního řízení, dělení pozemku
a územního řízení o umístění stavby se
koná dne 8. 3. 2011 od 9 hod. na MÚ
Praha-Horní Počernice – detailní informace viz úřední deska MČ Klánovice na www.praha-klanovice.cz
Na těchto webových stránkách najdete také stanovisko MČ Praha-Klánovice k tomuto řízení.

Granty
Letos se sešlo 21 žádostí o grant
MČ Praha-Klánovice s celkovým požadavkem na 7 179 016 Kč. Komise
školská, Komise pro sport, kulturu
a volný čas má před sebou nelehký
úkol navrhnout spravedlivé rozdělení
vyčleněných 250 000 Kč z rozpočtu
městské části pro tyto účely. O připraveném návrhu bude jednat zastupitelstvo městské části na svém příštím řádném zasedání 16. 3. 2011.

Další témata
Rada dále projednala tyto body: postup komise pro životní prostředí při
ochraně zeleně (kontrola vydaných povolení, legislativa a stanovení pravidel,
lípy na Slavětínské), lesní pozemky
(postup na KN, návrh na zřízení přírodní rezervace, jednání s Lesy ČR,
jednání s MŽP), veřejné prostranství
(výsadba květin na jaro, skruže K Rukavičkárně, plast škola, Včela, nádraží atd.), rybníky Placina (další postup), rozpočet MČ na rok 2011.
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Otázky a odpovědi
aneb co vás zajímá?
Víte o novém návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Klánovický les, který
vydal Magistrát hl. m. Prahy?
Milan Ročeň, zastupitel: Ano, vím.
Pro mne je nepochopitelné vyčlenění
rezervace pouze v polovině lesa. Ptám
se proč. Je zajímavé, že úředník
Magistrátu hl. m. Prahy to dává úřadu
MČ Klánovice pouze na vědomí, a MČ
není tedy účastníkem řízení.
Myslíte si, že tento návrh může být
k prospěchu lesa, nebo spíš vyhovuje přání zastánců budování golfového
areálu?
Milan Ročeň, zastupitel: Především
vyhovuje golfu.

s trvalým bydlištěm v Klánovicích.
Někteří klánovičtí občané se domnívají, že při rozhodování o přijetí do mateřské školky hraje důležitou roli nabídka, případně velikost sponzorského daru, který je mateřské škole nabídnut. Je tomu skutečně tak?
Jana Martinová, radní: Ne, v žádném
případě. Sponzorské dary Mateřské
škole Klánovice nehrály a nebudou hrát
roli při výběru dětí, které budou do školky přijaty. O přijímání dětí rozhoduje jasný, transparentní bodový systém.
(gm, lup)

Jakou vidíte šanci, aby byla v Klánovicích konečně instalována bankomatová služba?
Ondřej Voleš, radní: Bankomat je v řešení, vidím to tak sedmdesát ku třiceti.
Myslíte, že je správné, že na veřejném
pozemku v ulici V Žáčku je značka
zákaz stání, když se jedná o místo,
které by mohlo sloužit pro parkování
aut rodičů dětí, které chodí do školky?
Ondřej Voleš, radní: Zákaz zastavení chci odstranit. Udělám pro to všechny kroky, které budou možné.
V mateřské škole Klánovice bude
i tento rok nedostatek míst pro všechny
děti, a to i ty, které mají oba rodiče

P. S. Na tomto místě bychom rádi viděli vaše autentické dotazy našim
radním a zastupitelům, na něž se pokusíme získat konkrétní, jasné odpovědi. Své dotazy posílejte prosím do 15. 3.
na Úřad městské části nebo na adresu
kzsefredator@seznam.cz. Za vaši spolupráci vám předem děkujeme.

Zprávy z magistrátu
Dne 17. 2. 2011 proběhlo řádné zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy. Toto
jednání schválilo rozpočet hlavního města Prahy, od kterého se bude odvíjet i rozpočet Klánovic. Mezi další důležité body
jednání patřilo schválení projektů v rámci Operačního programu Praha – konkurenceschopnost pro oblast podpory –
revitalizace a ochrana území.
Mezi novinky z magistrátu patří zřízení
informačního centra o situaci v pražských
zdravotních zařízení. Toto centrum doplnilo služby telefonického informačního
centra, které má za cíl pomoci občanům
zjednodušit nalezení řešení jejich problémů ve vztahu k městským institucím.

Pražské informační centrum
by také mělo výrazně zjednodušit dostupnost poskytovaných údajů.
Informační centrum má telefon: 12444
(za cenu místního hovoru), e-mail:
info@praha.eu, provozní doba v pracovní dny: 8:30 – 17:00 hodin.
Petr Soukup
starosta MČ Praha-Klánovice
P. S. Na tomto místě vám budeme pravidelně přinášet zprávy o nejzásadnějším dění na pražské radnici, které bude
mít vliv na život v Klánovicích a fungování naší městské části.
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Úvodník
Milí čtenáři,
dostáváte do rukou druhé letošní
číslo Klánovického zpravodaje a první, které začal vytvářet nový redakční tým, jehož vedením jsem byl
před několika týdny pověřen. Mám
za sebou dvacet let novinářské
praxe v nejlepších denících České
republiky a střední Evropy. Ale první list, do něhož jsem psal, se jmenoval Klánovické noviny. Začali jsme
je s několika nadšenci vydávat na
koleně krátce po listopadu 1989.
Jsem proto rád, že po dvaceti letech mohu na tuto milou stopu
ve svém životě znovu navázat a zkusit v Klánovicích spolu s vámi a pro
vás vytvářet něco, co se jen tak někde nevyskytuje – skutečné noviny.
Noviny, které nebudou jen věstníkem úřadu, byť samozřejmě informace o jeho fungování budou
i v Klánovickém zpravodaji na prvním místě. Cílem mým i mých spolupracovníků je, aby se Klánovický
zpravodaj dal nejen číst, ale aby byl
i „veřejnoprávní službou“, otevřenou
všem názorům, které mají k dění
v obci co říci. Důležitých věcí, které musí v příštích měsících a letech
Klánovice, jedna z nejhezčích částí Prahy, vyřešit, je víc než dost. A na
tom, jak se nám to podaří, bude záviset, zda Klánovice zůstanou i nadále neobyčejnou čtvrtí města.
Každé číslo zpravodaje bude mít
pro příště své téma, jemuž budeme
věnovat rozsáhlý prostor. V tomto je
to mateřská školka, respektive školky, v příštích se chceme zaměřit na
zmapování majetku naší městské
části a jeho využití.
Chci vás poprosit o vaši aktivní
účast, kdy čekáme na vaše názory
a připomínky. A protože rozsah zpravodaje, jenž nyní není velký, závisí
také na inzerci, můžete nás podpořit
i svými inzeráty, které si do příštích
čísel zadáte. Popravdě řečeno rozšířit rozsah zpravodaje o několik
stránek by mu jen a jen prospělo.
Přeji hezké čtení a děkuji za váš
zájem
Luboš Palata,
šéfredaktor KZ.
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Mít dítě v „naší školce“
je opravdová výhra
Luboš Palata

Mateřská školka Klánovice – architektonická rarita za desítky milionů
Je mrazivý den na konci února.
Před devátou hodinou ráno se u vchodu do Mateřské školky Klánovice
schází rodiče a malými dětmi. Pro většinu dětí je dnešní Den otevřených
dveří prvním seznámením s místem,
kam budou další rok, dva, nebo tři chodit. Zmatek a hluk v šatně, šustivé návleky, nadšení a dovádění těch dětí,
které jsou natěšené, odpor a vzlykání těch, jimž se sem vůbec nechce.
Mám čtrnáctiletého syna Jakuba, takže se bez mučení přiznám, že jsem
v klánovické školce už téměř deset let
nebyl. Kdybych měl shrnout do několika slov základní pocit ze školky, tak
milé, barevné, příjemné. Dost místa na
hraní a „výuku“ jak ve staré budově,
tak ve dvou nových, nezvyklých kruhových učebnách, útulné prostředí,
připomínající víc dětský pokoj než
předškolní třídu.
Kruhové dostavby slouží hlavně nejstarším dětem, které se už připravují na
školní docházku. „To jsou děti, co jsme
budou chodit od září,“ říká při našem
příchodu chlapec vedle něj malující holčičce. „Ale to já už tu nebudu, to už budu
ve škole,“ dodává dospělácky.
Školka má i vlastní kuchyni, velkou
zahradu, na níž nedávno přibyl srub
s truhlářskou dílnou. Unikátem je kru-

hová tělocvična v prvním patře nástavby, poslední novinkou keramická
dílna ve zrekonstruovaném podkroví.
Při vědomí toho, že rekonstrukce a dostavba školky spolkla několik desítek
milionů, se člověku trochu zatočí hlava, ale výsledek je, že Klánovice mají
veřejnou školku, kterou nám mohou
mnohé obce kolem závidět. A mít tu za
asi šest set korun měsíčně postaráno

Školka Smíškov
Pokud vám nevezmou dítě do
Mateřské školy Klánovice nebo
vám tamní prostředí či výuka z nějakého důvodu nevyhovuje, existuje v Klánovicích už přes rok ještě
jedna varianta. V Lovčické ulici,
kousek od pošty, funguje mateřská
škola Smíškov, která nabízí plnohodnotnou alternativu k obcí spolufinancované „státní“ školce. Výhodou Smíškova je určitá variabilita jak výuky, tak časových možností,
Smíškov nabízí například celoroční provoz včetně letních prázdnin.
Naopak problémem může být finanční náročnost, celodenní každotýdenní pětidenní školné se blíží
dvanácti tisícům korun. (lup)

Foto KZ – Tomáš Hradecký
o dítě je výhra. Výhra, kterou ale nezíská každý. Polovina dětí, které se
hlásí, bude muset být odmítnuta,
z toho kolem deseti „klánovických“
dětí, tedy těch, jež mají oba rodiče
z Klánovic a oba pracují.
V Klánovicích funguje už léta bodový systém nastavený co nejspravedlivěji, jenž bere ohled hlavně na
sociální důvody. Pokud nebude vaše
dítě přijato, podejte odvolání, kterým se bude zabývat speciálně vytvořená komise v čele s radní Janou
Martinovou. Šance odvolání je, radnice si pro tento rok vyčlenila na odvolání místo dosavadních tří dvě místa. „Budeme se snažit spravedlivě
zohledit důvody, které bodový
systém dokonale nepostihuje,“ říká
Martinová. A dodává, že i radnice
bude na první místo stavět sociální
důvody a klánovičtí občané budou i
tady jasně upřednostněni.
V nejbližších letech dost míst pro
všechny ve školce nebude. Varianta
přístavby ještě jedné třídy, která by
problém zřejmě vyřešila, je mnohamilionovou investicí s nejasným výsledkem. „Nevíme, zda by vzhledem
k populačnímu vývoji za několik let
bylo pro takto rozšířenou školku dost
dětí,“ říká radní Martinová.
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Sponzorský dar není
kritérium přijetí,
říká ředitelka MŠ Hana Fišerová
Luboš Palata
KZ: Ze Dne otevřených dveří, který
jsem spolu s rodiči absolvoval,
jsem měl dobrý pocit. Vy ho máte
asi taky, protože po mnoha letech si
konečně můžete říci „hotovo“?
Co se týká přestaveb mateřské
školy, tak ty běží od roku 1994. Byla
jsem čerstvě pověřena vedením školy a moje první velká akce byla zajistit provoz po havárii vody (praskla
voda na půdě a bylo vytopeno první
poschodí).
O dalších pět let později, v roce
1999, praskl velký bojler, byla vytopena
celá hlavní budova a hygienik nařídil
uzavření. Tehdy byla provedena celková rekonstrukce této budovy. Trvala
půl roku a zajistit náhradní prostory pro
děti bylo hodně složité. Na přestavbu
podkroví a zateplení budovy už nezbyly peníze. Léta běžela, ale v loňském
roce se podařilo sehnat finanční prostředky, budova je zateplená, podkroví
přestavěno... Před námi je vybavení
nově vzniklého prostoru na keramickou
dílnu a jeho otevření pro děti.
KZ: A pak je tu samozřejmě ještě
moderní přístavba...
Ano, s tou se začalo v září roku
2004 a přesně za rok, v září 2005, po
velmi hektickém závěru, se přístavba
otevřela. Co bylo ještě náročnější, byl
další rok 2005/2006, kdy se za provozu
stavěl suterén a druhé nadzemní
podlaží. Ale zvládli jsme to, protože
podmínkou přístavby bylo, že budeme
mít svoji školní jídelnu, protože kuchyň
při ZŠ, která pro nás celá léta zajišťovala stravování, už kapacitně nestačila.
Nedalo se nic dělat, hluk, prach,
omezení pohybu na zahradě... vše
jsme „přežili“. Ještě je třeba dodělat
krytý vchod u nové budovy a stínící
markýzy u oken rotund.
KZ: Ale to už jsou detaily...
Úřad MČ, nové vedení radnice je nakloněno tomu, aby se stavba dokončila.

KZ: Kapacita školky je dnes sto dětí.
Znamená to, že pro čtyřleté a starší děti z Klánovic je dostačující, ale
pro přijetí všech klánovických tříletých dětí nestačí?
Ano, je to tak, tříleté děti jsme prostě všechny nemohli přijmout.
KZ: Kolik míst chybí, aby se všechny „klánovické“ děti mohly přijmout?
Celkově odhadem pětadvacet dětí,
tedy ještě jedna třída.
Minulý rok jsme nepřijali deset tříletých dětí, které byly narozené v dubnu a později.
Teď jsou silné ročníky. Jaká bude situace za pár roků, uvidíme.
KZ: A týká se nepřijetí v posledních
letech opravdu jen tříletých dětí?
Ne, nebyly přijaty děti mladší 3 let,
děti mimoklánovické a děti, jejichž
oba rodiče neměli trvalé bydliště v Klánovicích.
KZ: Vybírá se podle jasného bodového systému. Úřad městské části má
vyhrazeno právo disponovat 2 místy.
Ano, tak jsme se dohodli. Ne všechno se dá zohlednit, ale už při bodování
se přihlíží k sociálním důvodům, jako
je například matka samoživitelka. Jenže
teď je třeba trend, že páry žijí spolu
a přitom nejsou oddány... A stává se,
že maminky v žádosti uvedou, že
s partnerem nežijí, jsou samoživitelky,
a pak, když je dítě přijato, se zjistí, že
tatínek funguje na sto procent...
Takže úplně spravedlivé rozhodnutí je
někdy těžké. To byste mnohdy musel
mít detektivní kancelář. Pro mne je
směrodatný úřední doklad, který rodiče
předloží u zápisu, a vyplněná žádost.
KZ: Někteří klánovičtí občané říkají, že přijetí do školky závisí často na
„sponzorském daru“. Opravdu to
hraje nějakou roli?
Co říci, lidským řečem nelze zabránit. Já můžu mluvit jen za sebe –
toto nařčení je nepravdivé.

Hana Fišerová,
ředitelka Mateřské školy Klánovice
Foto KZ - Luboš Palata
KZ: Takže to, že rodiče přislíbí sponzorský dar školce, není ani „bodovací výhodou“?
Není. Je pravda, že někteří rodiče při
zápisu nabízí možnost sponzorování.
Já říkám, když bude vaše dítě přijato a vy nás budete sponzorovat, bude
to úžasné. Celou zahradu, spoustu pomůcek máme díky darům rodičů. Ale
nestalo se, že by se upřednostnilo dítě,
jehož rodiče mohli dát sponzorský dar.

Mateřská škola
Klánovice,

V Žáčku 219, Praha 9

ZÁPIS
pořádá

v úterý 22. 3. 2011
od 14 do 18 hodin.
Vezměte s sebou

rodný list dítěte,

občanský průkaz rodičů

(nutný pro doložení trvalého bydliště)

a potvrzení matky o zaměstnání

Těšíme se na Vás

Klánovický zpravodaj
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Informace z ÚMČ

Oprava úředních hodin
V minulém čísle KZ v rubrice Informace z úřadu došlo k chybnému uvedení úředních hodin na úřadě. Úřední
hodiny jsou vždy v pondělí a ve středu
od 8–12 a od 14–18 hodin.

Kontejnery
Kontejnery na objemný a rostlinný
odpad budou přistaveny až v dubnu.
O termínu přistavení Vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.
V březnu žádné kontejnery přistaveny
nebudou.

Poplatky za psy
Upozorňujeme, že poplatky za psy
se platí do 31. března 2011.
V případě pozdní platby bude poplatek navýšen o penále, které činí
50 % z výše ceny poplatku.

Ze života Klánovic

Z mateřského centra…
MC Klánovice, ul. Ke Znaku, připravuje pro maminky tradiční burzu dětského oblečení, knih, hraček, DVD, her,
tříkolek, vozítek, kol a dalších dětských
potřeb. Přijímáme také potřeby pro miminka. Do prodeje lze nosit věci v pátek 11. 3. od 16 do 19 hodin, prodej

XX. ročník

bude v sobotu 12. 3. od 9 do 12 hodin.
V MC také maminky mohou získat
informace ohledně dětské výživy.
Březnové téma je mléčná výživa versus
krabicové mléko a informační schůzka
bude v MC 11. 3. od 16 do 17 hod.
Další téma se připravuje – lepek a tekuté kaše. Rády uvítáme mamky,
které tato témata zajímají.
V pondělí 18. 4. 2011 od 17 do 18 hod.
proběhne také zápis do naší Školičky
Šikulka /v MC Šestajovice/. Informace
získáte na www.mcsikulka.webz.cz,
dále na tel. 603 152 31.
Za MC Klánovice Jitka Dlasková

Týden čtení v knihovně
Ve dnech 7. – 13. března 2011 probíhá
v knihovnách po celé ČR Týden čtení.
A co pro své čtenáře i další návštěvníky
připravujeme my v Klánovicích?
V čítárně vystavíme 100 nejžádanějších titulů roku 2010 v naší knihovně, podívat se můžete na žebříčky
nejčastěji půjčovaných titulů, nejoblíbenějších autorů a nejpilnějších čtenářů, dospělých i dětí. Čítárnu oživí
také výstava dětských prací výtvarného kroužku paní Z. Hoškové.
Další akce, která jistě potěší část
našich čtenářů, je amnestie pro dlužníky. V Týdnu čtení nám můžete vrátit
knihy, aniž byste platili zpozdné.
Jitka Frýdmanová
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Naši jubilanti
V březnu oslaví narozeniny
naši spoluobčané
Irena Houžvičková
Kvapilová Ludmila
Procházková Věra
Drápalová Miluška
Žebro Václav
Slavík Václav
Buchmannová Eva
Skalická Dagmar
Ferešová Slávka
Blahopřejeme!!!

Najdete v KZ plus
Nezkrácené verze otištěných názorových článků a další příspěvky občanů i zastupitelů, které nemohly být
zařazeny, najdete na webu úřadu
KZ plus na www.praha-klanovice.cz.
Těšíme se na vaše další příspěvky, které přispějí do diskuse
o problémech Klánovic. Z prostorových důvodů si šéfredaktor KZ vyhrazuje právo na krácení článků, případně úpravy titulků, jak je obvyklé
v jiných periodikách. Děkujeme za
pochopení.

Klánovický zpravodaj
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Názory a diskuze klánovických občanů

Jak investovat peníze
za Švestkovu vilu?
Švestkova vila prodána, deset milionů Kč má MČ Praha-Klánovice.
Za mého působení ve funkci starosty
byla má jednoznačná představa, že tento obnos bude vložen do výstavby
domu pro seniory. Mým záměrem bylo,
že když Klánovice daly pozemek a dále
dávají 10 milionů, aby i magistrát, případně i ministerstvo, za takovéto situace přispěli, prostě během dvou let
potřebných cca 30 milionů dali takto dohromady (jistou dotaci jsem měl osobně přislíbenu i od kardinála Vlka).
Zdědil jsem stavební povolení
na stavbu domu pro seniory (s 30 jednolůžkovými pokoji), které jsem zachránil od propadnutí tím, že jsem
získal od magistrátu cca 400 000 Kč,
které byly prostavěny. Takže v současné době se jedná o rozestavěnou
stavbu (ve Šlechtitelské ul.).
Od ekonomky Farní charity Neratovice jsem ještě před svým odvoláním
stihl získat informaci, jak by vypadala
režie provozu našeho domu seniorů
u této organizace. Tehdejší vyjádření
Farní charity Neratovice bylo následující: celkové roční náklady cca
1 100 tis. Kč, z toho byl předpoklad,
že 20 % nákladů by bylo hrazeno
od klientů, 40 % z dotací a zbývajících
40 % by musela hradit MČ Klánovice
(na klienta takto vycházelo za tohoto
rozložení cca 700 Kč měsíčně).
K obsazování tohoto domu pro seniory mi radní pan Janeček rukou podáním stvrdil, že by o tom rozhodovala pouze naše městská část Klánovice...
...Po nástupu pana ing. Loserta
do funkce starosty tato moje priorita šla,
bohužel, na dva roky k ledu. A jaká je
situace dnes? Z klánovické ODS se šíří
názory, že je to už „zastaralá“ stavba,
že je třeba ji zrušit a nechat udělat nový
projekt. Především, vážení senioři, dovoluji si vám doporučit, ať nejdříve řeknou, v čem je tento projekt zastaralý
a v čem bude nový lepší. Požadujte, ať
dají tyto argumenty na stůl, bez těchto
faktů jde jen o laciné řeči. Osobně považuji tuto stavbu stále za dobrou a potvrdili mi to i stavaři z magistrátu.
Vážení senioři, žijeme v době, kdy
o dobrou věc je třeba se přičinit, takže
přijďte také na zastupitelstvo a nenechte,

aby za vás rozhodovali jiní, mnohdy
bohužel s různými soukromými zájmy.
Ladislav Hrabal, zastupitel
Titulek KZ, kráceno

Vyjádření k článku
pana Hrabala
Deset milionů, vila prodána za
12 100 000,00 Kč. Náklady (orientační
vyčíslení) daňě 2 100 000,00 Kč.
Provize 345 000,00 Kč (snížení o cca
o 120 000 o proti smlouvě, kterou uzavřel p. Hrabal). Odstupné za uvolnění
bytů ve výši cca 450 000,00 Kč. Dalším
mým jednáním byly dále sníženy náklady na prodej Švestkovy vily o cca dalších 50 000 Kč). Součtem není 10, je to
9 milionů (a za pana Hrabala by bylo
ještě o něco méně). Uvedené částky
a ujednání o ceně, popř. zápisy z jednání s Charitou, jsem na úřadě nedohledal, informace nemohu potvrdit.
Informace od pana Janečka k rozdělování bytů je nestandardní, jednalo by se
o změnu obecně platných pravidel.
Petr Soukup, starosta
Kráceno KZ

Les v pasti
...Investor logicky využil situace (která nastala vytvořením nové koalice
v Klánovicích, pozn. KZ) a rozehrál novou a možná závěrečnou partii. Požádal
o územní rozhodnutí stavby golfového
hřiště a snaží se obejít pozastavený řádný proces EIA. S pomocí přátel z magistrátu, ještě v říjnu 2010, zajistil právně pochybné zrušení aktu svěření 66 ha
lesa, které Klánovice řádně restituovaly v minulém volebním období.
Tím dočasně eliminoval právo Klánovic samostatně rozhodovat o osudu
této části lesa, jehož plochy z velké
části zahrnují prostor pro golf v současném územním plánu. Je zřejmé, že
Klánovice musí být mnohem aktivnější,
jinak neprosadí výsledky referenda
do praxe. Dosavadní pasivní postoj
Klánovic jen umete cestu golfovému
záměru. V této situaci se opoziční
zastupitelé rozhodli svolat mimořádné
zastupitelstvo na 22. února, aby se
představitelé zeleno-modré koalice
mohli vyzpovídat z toho, co v této věci
dosud udělali a jak chtějí nově nastartovaný golfový parní válec zastavit.
Petr Kubíček, zastupitel
Kráceno KZ
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Očima zastupitele

Je třeba dát
definitivní tečku
Po téměř pětileté občanské iniciativě síla hlavních lobbistů za
golf místo lesa, zdá se, pozvolna
uhasíná. Především proto, že tito
aktéři musí čelit mediálním skandálům týkajícím se finančních
transakcí za několik stovek milionů
korun. Co se týče magistrátu, ten
předložil letos návrh, sice slabý
a nedokonalý, na rozšíření přírodní rezervace v našem lese. Návrh
je předmětem naší analýzy, po
konzultaci s odborníky se k němu
v zákonné lhůtě vyjádříme. Atmosféra přesto není idylická. Společnost FRGP, i když se angažuje v jiném golfovém areálu, stále deklaruje, že „v říjnu začne stavět golf
i v Klánovicích“, a podala na MŽP
novou žádost o uznání staré EIA
(Vyhodnocení vlivů na životní prostředí) z 90. let. Ta je zastaralá a neodpovídá současnému stavu, nicméně naše zkušenosti nás naučily být vždy opatrní a ostražití.
Situace se ale komplikuje na
úrovni naší MČ, kde převládá nedůvěra, která je tak silná, že dokonce jeden opoziční zastupitel deklaroval, že hlavním cílem opozice
není ochrana lesa a rozvoj Klánovic, ale „zničit ambiciózní zastupitele a arogantní radní“, a zřejmě
proto ze strany té opozice se šíří
nepodložené informace o nás.
Na druhé straně za velmi pozitivní považujeme svou spolupráci
s okolními starosty, obzvlášť se
starostou Újezda nad Lesy.
Bohužel iniciativy bývalých zastupitelů nedosáhly v minulosti
žádných konkrétních výsledků, proto se soustředíme na novou strategii založenou hlavně na pevnějších právních základech a na otevřenějším dialogu s vedením MHP.
Hledáme řešení, aby Klánovický les nebyl nijak ponížen a zároveň aby nebyli poníženi ani ti, kteří dlouho věřili, že je možné vybudovat golf v Klánovicích. Hledáme
důstojnou a definitivní tečku.
Zorka Starčevičová,
místostarostka

Klánovický zpravodaj

Můžete se těšit

Jeden svět v Besedě
Jeden svět patří mezi nejvýznamnější festivaly dokumentárních filmů zaměřených na problematiku lidských práv. Je pořádán humanitární organizací Člověk v tísni
a přispívá k informovanosti o aktuálních zahraničně-politických a společenských tématech a k jejich hlubšímu porozumění. Letos se koná již
13. ročník a pro velký úspěch budeme opět promítat filmy i v klánovickém kině. Festival v Klánovicích
se bude konat od 14. do 16. března
v KC Beseda. Vstupné bude činit
50 Kč pro dospělé. Promítány budou
dokumenty z rozličných oblastí: lichva a problém rychlých půjček na
vysoký úrok, korupce, práva žen islámského vyznání, migrace, ekologické problémy nebo dopad přírodní katastrofy. Stejně jako loni bude
promítání doprovázet další program.
Návštěvníci se mohou těšit na diskuze se zajímavými hosty po shlédnutí filmů, na tematickou výstavu
nebo na závěrečný večírek.
Z bohatého programu můžeme
upozornit například na snímek Zločinci podle zákona (Thieves by Law,
Izrael, 91 min, Alexander Gentelev).
Film představuje ucelený pohled na
rozvoj organizovaného zločinu v Rusku od 80. let po současnost. Další informace na www.klanovickeforum.cz.
Barbora Biňovcová
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Událost měsíce

Afriku vystřídal
Klánovický les
Vracím se k výstavě v KC Beseda,
která skončila v únoru, ale která má své
pokračování. Byla to výstava fotografií
Humanistického centra Narovinu z jeho
aktivit v Africe – konkrétně postavení
škol – spojená s výstavou přírodní „bižuterie“ vyrobené africkými dětmi. Výstava byla částečně prodejná a řada návštěvníků si koupila velice vkusné náhrdelníky, náušnice a náramky z materiálu, jako jsou korálky z kousků bam-

vické školy, jednak aby sdělili své osobní zážitky ze setkání s africkými dětmi,
z jejich skromného života a ze stavby
škol pro africké děti, a tím ukázali, že to,
co je pro české děti samozřejmé, jako
je škola, voda a jídlo, či mít kde spát, je
pro děti v Africe často pouhým snem.
Setkání bude organizováno tak, že se
šestajovické děti mohou také přiučit, jak
se vyrábí přírodní „bižuterie“, kterou umí
děti v Keni. Je dokonce možné, že se

Jedna z fotografií „africké“ výstavy sdružení Narovinu

Děje se vedle
Až do 27. 3. 2011 se na Chvalském zámku koná výstava Stromy
světa známého fotografa českého
původu Tomáše Míčka. Tomáš Míček publikoval přes pětadvacet fotografických knih o přírodě a lidech
z různých částí světa. Za svou práci obdržel řadu ocenění. Dnes žije
a pracuje v Horním Rakousku.
V březnu zahajujeme dvě výstavy.
Výstavu s názvem „Obrazy pro kočku“ akademického malíře Martina
Velíška, jenž nyní žije v Horních
Počernicích. Vernisáž se za účasti
autora koná 8. března.
Jana Nechodomová
kastelánka zámku

busu, různé druhy semínek, korálky ze
skořápek pštrosích vajec atd.
Výstava mě oslovila jednak tím, že
jsou mezi námi lidé, kteří vidí náplň
svého života v pomoci druhým, a za
druhé, že tuto pomoc věnují těm, kteří se ne svou vlastní vinou narodili
v místech nedostatku, a Afrika takovým místem opravdu je. Humanistické centrum Narovinu aktivně pomáhá
stavět školy africkým dětem, protože
to je jedna z možných cest, jak jim skutečně pomoci. Z vlastní zkušenosti
vím, že finanční dary africkým zemím
skončí v kapsách státních úředníků.
Na vernisáži výstavy byla též paní
učitelka Alena Nejedlá, která zprostředkovala pozvání zástupců Humanistického centra Narovinu do šestajo-

setkání zúčastní i africké děti, které jsou
pozvané do České republiky. Podobné
setkání by jistě přivítaly i děti z klánovické školy.
V únoru a březnu vystavuje v KC
Beseda Lucie Krajná své fotografie
Klánovického lesa. Původně chtěla fotografovat Klubovnu Golfu, ale v ranním svítání, kdy klubovna nebyla ještě dostatečně osvícena, se začala procházet lesem a našla mnohem zajímavější téma – obyčejný les, stébla
trávy, borovicové šišky z různých pohledů, rybník na Placinách a prosvítající slunce mezi stromy. Výstava je
uznáním Klánovickému lesu, který je
čímkoliv jiným nezastupitelný a nenahraditelný.
Marie Mikušová

Klánovický zpravodaj
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Klánovické spolky

Rybáři informují
Jak začal rybářům letošní rok?
Uhodily tuhé mrazy, a tak bylo třeba
prosekávat led častěji než obvykle,
aby měly ryby dostatek světla a kyslíku. Jako každoročně bylo též třeba
oba naše rybníky vyvápnit.
Ale zima se již chýlí ke konci a s příchodem jara zanedlouho začne rybářská sezóna. I pro letošek připravujeme
dětské rybářské závody i závod pro místní dětský domov spojený s náborovou
akcí pro děti z naší městské části.
15. ledna uspořádala naše Místní skupina ČRS výroční členskou schůzi v restauraci Na Blatově. 19. ledna pak proběhlo setkání členů našeho výboru s
nově zvolenými klánovickými zastupiteli

Činnost
Svazu tělesně postižených
Počínaje březnem plánujeme kratší
společné vycházky po Praze a okolí, sledujte proto pravidelně obě vývěsky, jak
v klubu, tak i u autobusové zastávky.
Vzhledem k napnutému finančnímu
rozpočtu si budeme asi muset při vycházkách poradit bez fundovaných průvodců. V březnu začínáme 7. 3. s již ohlášenou společnou přednáškou dr. Papežové a dr. Karbanové /téma „Způsobilost
k právním úkonům“/, hned potom 8. 3. následuje výroční členská schůze. Zároveň

Z naší knihovny
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Z klánovické školy
včetně pana starosty. Zde jsme opět projednávali náš dlouholetý problém – nedořešené majetkoprávní vztahy kolem
rybníků na Placinách. Tato kauza se táhne již těžko uvěřitelných sedm let bez
znatelného posunu k lepšímu. Pan starosta nám přislíbil být nápomocen. Stále věříme v obrat, neboť rybníky jsou již
opravdu v žalostném stavu a bez jejich
katastrálního sjednocení na jednoho
majitele nelze provést rekonstrukci.
Závěrem upozorňujeme naše členy,
že 12. března proběhne první letošní brigáda na Placinách. Sraz účastníků
bude v půl osmé ráno na místě.
Petrův zdar!
Za výbor MS ČRS
Richard Hladík a Jiří Kolátor
s pozvánkami na tuto schůzi obdržel každý člen „Informace pro rok 2011“, kde je
uveden přesný rozpis našich hlavních aktivit v letošním roce. Předběžné přihlášky na všechny pořádané rekondiční pobyty se odevzdávaly již 14. 2. a upozorňujeme, že již začátkem března obdrží
účastníci pobytu v Sezimově Ústí konečné přihlášky zároveň s pokyny pro odjezd apod., v dubnu bude vybrána finanční úhrada a v květnu je odjezd. Jde
to rychle, ale jako vždy to s pomocí dalších dobrovolníků zvládneme.
Závěrem naše oblíbené heslo: Choďte mezi nás, zlepšíte si nejen náladu, ale
i kondici. (Kráceno KZ)
Olga Paplhamová

Kniha měsíce

Pochod Vidrholec

Jsou knížky, které vám nedovolí
přestat číst. Prostě je musíte přelousknout v jednom kuse. Takhle
mě dostaly Příběhy třetího odboje
(Luděk Navara, Miroslav Kasáček,
vyd. Host). Pokud vás také zajímá
novodobá historie, přijdete si na své.
Tato kniha je plná vzpomínek na období padesátých let, na komunistický teror. Zvláště detailní popis vyšetřovacích metod rudého gestapa
může leckterého čtenáře přivést
k úvahám, které jsou v současných
médiích stále vzácnější. A hlavně zjistíte, že naše země měla po roce
1948 více hrdinů, než by se mohlo
zdát. Například tu partu lidí z organizace Orel, která se nechtěla začlenit do „jednotné tělovýchovy“…
Jiří Karban

KČT Praha a OT TJ Dukla Praha ve
spolupráci s ÚMČ Praha-Klánovice
Vás zve na 6. ročník turistického pochodu VIDRHOLEC.
Akce se koná
v sobotu 2. dubna 2011.
START: 8:00–11:00 hod., Kolomazná
pec u ŽST Klánovice (parkoviště).
CÍL: 10:00–17:00 hod. Klánovice.
Zájemci si mohou vybrat z několika
tras. Pěší 7, 10, 14, 20 a 32 km, cyklo
12 a 20 km. STARTOVNÉ: mládež do
15 let – 5 Kč, ostatní 15 Kč. Každý jde
na vlastní nebezpečí, děti do 15 let v doprovodu rodičů. V rámci pochodu je
možné plnit podmínky „200“ a IVV.
INFORMACE na tel.: 224 261 919,
www.kct.cz, propozice pochodu lze
rovněž obdržet na ÚMČ Praha-Klánovice.

Nechuť ke škole
v přírodě
Tento článek nemá být reklamou
naší škole, má být vlastně kritický.
Nesmírně důležitým stavebním prvkem školního klimatu jsou pro nás
tzv. „školy v přírodě“. Děti se zde
setkají v jiném než striktně školním
prostředí. Učitelé mají fantastickou
možnost poznat osobnost dětí, doplnit si své poněkud jednostranné
zkušenosti ze třídy o daleko plastičtější obrazy „ze života“. Platí to
ovšem i naopak, děti překvapeně
zjistí, že ta monstra zpoza katedry
jsou úplně (nebo skoro) normální
lidé jako jejich rodiče či jiní dospělí známí.
Na prvním stupni jezdí děti i učitelé na školy v přírodě ochotně
a rádi. Bohužel na druhém stupni se
situace trochu mění. Okolo třetiny
žáků se školy v přírodě neúčastní.
Pochopitelně jsou takoví, kteří mají
vážné důvody, o těch tu nemluvím.
Považuji však za velkou chybu rodičů, pokud akceptují výmluvy typu
„mně se tam nechce, nejedou tam
kamarádi“ atd. Vidím v tom hluboké nepochopení smyslu školy v přírodě.
Ještě horší však je, že za touto
nechutí často vězí problémy jiné,
které se dovídáme neoficiálně.
Mnoho žáků vyšších ročníků prý
nejede kvůli striktně vyžadovanému
zákazu pití alkoholu či kouření.
Skutečně jsou někteří žáci na základní škole na těchto látkách tak
závislí, že se bez nich týden neobejdou? Nebo si bez nich neumí
představit zábavu? Rodiče, vy s tím
souhlasíte? Podporujete to?
Rád bych všem vzkázal: výuka,
a výuka 21. století obzvláště, opravdu nemůže probíhat pouze ve školních lavicích. Naše škola v přírodě
je profesionálně připravená akce,
kterou tým kvalifikovaných lidí připravuje několik týdnů. Za ty roky, co
tyto akce pořádáme, jsme je vybrousili do unikátní podoby a vytvořili jsme velmi cenné know-how.
Nutit k účasti ale nikoho nebudeme.
PaedDr. Michal Černý
ředitel Masarykovy ZŠ

Klánovický zpravodaj

Hasiči

Hasiči bilancovali
Dne 4. února se v Olympu na výroční valné hromadě sešel Sbor dobrovolných hasičů Klánovice, aby
zhodnotil svoji činnost v uplynulém
roce 2010. Sbor má 50 členů, z toho
14 žen a 36 mužů. Začátkem roku
jsme již tradičně zapojili mateřskou
a Masarykovu základní školu do literární a výtvarné soutěže „PO očima
dětí“, kde se opět žákyně 4. třídy
v rámci celé Prahy v literární části
umístila na 3. místě. Jako jedni ze
65 sdružení hasičů v celé ČR
a 3 SDH v Praze jsme na veřejnou
sbírku akce „Liga proti rakovině“ věnovali peněžitou částku 500 Kč.
Pro sbor bylo největší událostí
roku 11. září, kdy jsme slavili 80. výročí jeho založení a pro děti bylo
připraveno zábavné odpoledne.
18.–19. září se v Praze konalo
Mistrovství ČR družstev SDH v požárním sportu a 6 členů našeho
sboru bylo zařazeno do pořádkové
služby. Za tuto práci jsme obdrželi
od starosty SH ČMS ing. Karla
Richtera „Poděkování za ochotu
a spolupráci“. V říjnu na slavnostním setkání v Brožíkově síni na Staroměstské radnici nám bylo osobně
poděkováno a předáno Ocenění
za obětavou práci pro hl. m. Prahu
na úseku požární bezpečnosti
v letech 2002–2010 JUDr. R. Blažkem. Byla též dokončena kronika
sboru mapující práci a činnost hasičů v Klánovicích od založení, tj.
v letech 1930–1960.
Závěrem několik souhrnných
čísel. Při údržbě techniky, výzbroje
a výstroje bylo odpracováno 590
hodin, při různých pomocích obci
360 hod. a dále se členové zúčastnili 7 kulturních a společenských
akcí. Celkem v roce 2010 při 84 akcích členové sboru odpracovali
1 648 hod.
Na konci schůze sbor obdržel
od MSH Praha vyznamenání, medaili „Za zásluhy“. Škoda jen, že se
mezi nás nedostavil řádně pozvaný
starosta MČ, aby se mohl osobně
seznámit s naší prací, činností, úspěchy, ale i s problémy.
Stanislav Huser, SDH Klánovice
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Zimní příprava fotbalistů:
medaile z haly

Nejmladší naděje klánovického fotbalu na zimním tréninku.
Foto Fk Klánovice
Klánovické áčko trénuje pravidelně Bílý. Přípravka 10 kromě tréninků
dvakrát týdně, sehrálo několik přá- v hale odehrála dva turnaje v Říčatelských zápasů – se Sibřinou, do- nech. V tom druhém podali kluci
rostem Junioru, ČAFC B a s Meteo- skvělý výkon, prohráli až ve finále na
rem B. V nekompletní sestavě penalty a odnesli si stříbrné medaile
absolvovalo také v únoru tradiční a pohár. Přípravka 8 kromě tréninků
zimní soustředění v Rumburku. Do- v hale odehrála také několik halorost a starší žáci trénují na umělce vých turnajů, ve druhé polovině února
v Běchovicích a našem klánovickém dokonce dva v jednom dni. Nejprve
hřišti, část dorostenců také chodí na kluci vybojovali skvělé bronzové mestředeční fotbálek do haly na zápasy daile v Říčanech a po společném
proti trenérům. Potěšila nás velmi obědě se i s rodiči přesunuli do běslušná účast po celou dobu zimní chovické haly a i tam dokázali uspět.
přípravy a jen se znovu ukazuje, jak Přípravka Mini hrála celou zimu etamoc nám chybí umělka v klánovic- pový turnaj Mini Star, v listopadu jsme
kém areálu. Také mladší žáci pravi- skončili na třetím místě, v prosinci
delně trénují v klánovické hale, kluci jsme byli čtvrtí a v lednu dokonce na
sehráli několik halových turnajů v Ří- vynikajícím druhém místě.
čanech (dvakrát byli druzí, jednou Další informace na adrese
6. a jednou 7.). Nejlepší výkony po- www.fkklanovice.cz.
dával po celou dobu přípravy Pepa
Tomáš Svoboda

Legenda se uzdravuje
K ikonám Klánovic již dlouhá léta
patří cyklista p. Suchánek. Pokud je
vám divné, že se s ním v poslední
době nesetkáváte, vězte, že pan Suchánek byl v lednu na své tříkolce
sražen na naší hlavní ulici nepozorným řidičem. Utrpěl přitom zranění,
z nichž nejvážnější je zřejmě zlomenina několika žeber. Vzhledem
k jeho vysokému věku (loni oslavil

devadesátiny) je léčení i následná
rekonvalescence časově náročná.
I když je dosud p. Suchánek upoután na lůžko, živě se zajímá o dění
v Klánovicích a těší se, až se sem
vrátí. Myslím, že i jménem všech
čtenářů mu mohu popřát hodně sil
i optimismu k co možná rychlému
uzdravení.
Tomáš Ruda

Klánovický zpravodaj
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NEPOSEDA o.s. nabízí individuální doučování
matematiky, českého, anglického, německého
jazyka (po dohodě i jiných předmětů) pro žáky
ZŠ i SŠ. Doučování probíhá v ZŠ Běchovice.
Více informací na www.neposeda.org nebo na tel.
733 685 911, e-mail: vzdelavani@neposeda.org
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KONTEJNERY KRÁL
s uť • od pa d • pí s e k • š t ě r k • z e m i na • k ůr a
př e v oz s t r o jů • t e r é n ní úpr av y • na kla da č

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

602 260 264

Klánovická ODS pro klánovické
seniory pořádá bezplatný kurz
o domácím
využití
počítačů,
internetu a sociálních sítí.
Zájemci se můžou hlásit na tel.
čísle 728 825 400.
Kurz se uskuteční v druhé polovině
března v prostorách základní školy.

Kupí se Vám doma hory nevyžehleného
prádla? Stále perete, ale nestíháte žehlit?
Přijedu k Vám, odvezu Vaše prádlo a druhý
den přivezu perfektně vyžehlené.
Košile 1ks/25,-. Prádlo 1kg/35,pí Jarošová tel. 604 487 433

Elektro Staroklánovická

DLOUHODOBĚ PRONAJMU RD V KLÁNOVICÍCH

Újezd nad Lesy, Staroklánovická 185

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

NOVĚ OTEVŘENO
GALANTERIE
(jehly, nitě, prádlové gumy, tkalouny, zipy,
bavlnky, utěrky, zástěry…)

PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ
(dámské, pánské, dětské, ponožky, podkolenky,
punčocháče + čepice, šály, rukavice…)

SPODNÍ PRÁDLO
(dámské, pánské, dětské – značka Andrie, Molvy)

PAPÍRNICTVÍ

PRODEJNA OTEVŘENA
OD ÚNORA 2011
UB Potraviny
Slavětínská 620, Klánovice

Otevřeno:
Po – Pá – 10:00 – 17:30
So – 10:00 – 12:00

Jedná se o nový, ještě neobydlený, rodinný
domek 9+2 v centru Klánovic. Součástí
je malá zahrada a zastřešené garážové stání
pro 2 auta. Tel.724 094 100

Zveme Vás do nové prodejny

DĚTSKÝCH BOTIČEK
ZNAČKY ESSI A FARE

Ke každému nákupu botiček,
dárek zdarma!
Těšíme se na Vás
Přijďte nás navštívit

Další sortiment na prodejně:
dárkové porcelánové sety,
ponožky,
punčocháče dětské i dámské
dětské zdravotní bačkůrky,
zdravotní pantofle pro dospělé
do velikodsti 44.
ABC Dětské botičky
Starokolínská 425
(vedle prodejny EL BIO)
Újezd nad Lesy – Blatov
Zastávka bus číslo 250, 261, 109
Stanice Blatov

Klánovický zpravodaj
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AU T O D O P R AVA
NONSTOP
M I L A N P E T RU Ž Á L E K

❋
❋
❋
❋
❋
❋
❋

odvoz kontejnery
sutě. odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz, tatra, iveco
zemní a výkopové práce
smluvní ceny

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
Mobil: 603 242 142, fax: 281 931 512
www.sutě-pisky.cz
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KULTURNÍ DŮM KYJE
Praha 14 – Kyje, Šimanovská 47, tel. 281
867 609, http://www.kvizpraha14.cz

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

PROGRAM na březen 2011:
5. so. Druhý občanský ples – od 20 h.
7. po. Hrdina západu – Humorné činoherní představení hornopočernického
divadelního souboru ochotníků „Právě začínáme“. 19 – 20,30 h.
9. st. Filmový klub Kyje: Nowhere Boy (2009) - Filmová novinka! Dobové
drama přináší pravdivý příběh problémového dětství Johna Lennona.
18 – 19,30 h.
11. pá. Brouci band (Beatles revival) – Revival kapely Beatles tentokrát zavítá
do Kyjí. 19 – 20,15 h.
12. so. Dámská jízda: Péče o tělo – Večer pro slečny, paní a dámy. Kosmetické
poradkyně z Oriflame poradí ohledně pravidelné péče o tělo.Teplý nápoj
na uvítanou zdarma. 18 – 20 h.
13. ne. Výstava panenek: Ručně háčkované oblečky – Panenky Barbie, Steffi
a další. Historické i moderní šatičky, botičky a další doplňky. Cca 150
různých modelů (i k zakoupení). 10 – 17h.
14. po. Cestovatelská přednáška: Jižní Amerika - Martina Křenová a František
Červinka 18.30 – 20 h.
15. út. U skleničky… - S hercem Jiřím Lábusem a básníkem Pavlem Vránou.
16. st. CCTV Allstars – Mezinárodní kapela vytvářející vlastní hudební žánr
„Full Rhytm Music“, což je v podání CCTV Allstars směsice ska, reggae,
hip-hopu a folku. 19,30 – 21 h.
19. so. Josefovský festival vína – Ochutnávka vín, grilování, hudba a další. 11 - 18 h.
20. ne. Pohádková neděle: Malované písničky –země plná skřítků Vítězslavy
Klimtové. 15 – 16 h.
23. st. Vražda v penziónu starší dámy - Divadelní představení oblíbeného
souboru “PROMĚNA” (o.s. Remedium). 17 – 18 h.
27. ne. Pohádková neděle: Kominíček a štěstí - Divadélko Kubec, 15 – 16 h.
30. st. Filmový klub Kyje: Control (2007) - Posledních 7 let života Iana Curtise,
zpěváka britské skupiny Joy Division, která na konci 70. let definovala
nový směr populární hudby. 18 -19,30 h.
Každou středu: Klub seniorů

Klánovický zpravodaj
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Klánovické fórum, nadační fond
Slavětínská 120, 190 14 Praha 9-Klánovice
veden v nadačním rejstříku u Měst. Soudu v Praze, odd. N, vložka č. 574
bankovní spojení (Komerční banka, a.s.): 51-1069300217/0100
IČ: 273 98 587, http://www.klanovickeforum.cz

Kulturní centrum Beseda - program na březen 2011
Čtvrtek 3. 3. 2011, 19.30

KINO - DĚCKA JSOU V POHODĚ USA / 2010 / komedie / 106 min / titulky / od 12 let / Lisa Cholodenko. Hrají: Mia Wasikowska, Josh Hutcherson. Film
vypráví o dvou dětech, jejich dvou matkách lesbičkách a otci, který daroval sperma na umělé oplodnění. Chlapec a dívka se jednoho dne rozhodnou vyhledat svého biologického otce a začlenit ho do svého
běžného života, který pro ně jejich matky vybudovaly.
Neděle 6. 3. 2011, 14.00 – 17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK KROUŽKOVÁNÍ - klícky na ohňovky. Technika "chain mail", na kursu se naučíte moderní
vazbu, tzv. klícky, vyrobíte si náramek a náušnice . Cena 290 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Pondělí 7. 3. 2011, 19.30
BLUES JAM SESSION Blues Jam Session vstoupila letos do své druhé sezóny. Pokud máte rádi blues, nebo se chcete o něm dozvědět víc, je to akce pro
vás. Jazzmani a rockeři si taky přijdou na své. Hudební nástroj může být jakýkoliv, vítáni jsou samozřejmě i zpěváci a zpěvačky. Aparatura, t.j. bicí souprava, kytarové a basové kombo, mikrofony atd. budou
zajištěny. Stačí, aby si účastníci přinesli svůj nástroj, např. kytaru, basu, foukací harmoniku, saxofon, bubeníkům stačí vzít si paličky. Vstupné je pro účinkující i diváky ve výši 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč.
Středa 9. 3. 2011, 10.00
DĚTSKÉ DIVADLO - Rodinka Palečkovic aneb jak vyzrát na bacily! Výchovná pohádka pro nejmenší. Vstupné: 45 Kč dítě, 50 Kč dospělý
Středa 9. 3. 2011, 18.00
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY – KATEŘINA BRŮHOVÁ – OBRAZY A KRESBY Výstava bude k vidění od začátku února a potrvá do konce měsíce.
Čtvrtek 10. 3. 2011, 19.30
KINO – CIZINEC USA / Francie / 2010 / thriller / 103 min / titulky / přístupný / Florian Henckel von Donnersmarck. Hrají: Johnny Depp, Angelina Jolie, Timothy Dalton.
Během výletu do Evropy se Frank nečekaně ocitne v záletném vztahu s Elisou. Jejich vášnivá romance se rozvíjí v okouzlujícím prostředí Paříže a Benátek, kde oba zjišťují, že se nevědomky zapletli do smrtící hry kočky s myší.

Pondělí 14. 3. – středa 16. 3. FESTIVAL FILMŮ JEDEN SVĚT - PROGRAM
Pondělí 14. 3. 2011, 18.00.
ŠITKREDIT - Martin Řezníček, Česká republika, 30 min. - „Chtějí po mně 300 000 za jeden podpis a za to, že jsem si od nich žádný peníze nevzala,“ zpovídá se
v dokumentu Šitkredit žena, kterou, stejně jako mnoho dalších, zlákala možnost snadné a rychlé půjčky. I když si žena celou transakci rozmyslela a od smlouvy odstoupila, nevýhodné podmínky umožnily úvěrové
firmě obstavit její dům. Martin Řezníček ve snímku divákům a divačkám přibližuje neetické praktiky těchto firem a jejich dopady na osudy konkrétních dlužníků, většinou lidí s nízkými příjmy.
Pondělí 14. 3. 2011, 19.30.
SPRAVEDLNOST PRO SERGEJE - Hans Hermans, Martin Maat, Russia, Velká Británie, 64 min. - Současné Rusko čelí mnoha problémům. Jedním z nich je korupce,
která si jako mor prožírá cestu napříč státní správou a úřady. Přesto se stále najde mnoho lidí, kterým otřesná situace není lhostejná. Mezi takové občany patřil daňový právník Sergei Magnitsky. Při své práci odhalil největší
daňový únik v historii Ruska. Když celou věc nahlásil na příslušných úřadech, čekala ho překvapivá reakce. Místo vyšetřování daňového úniku byl převezen do nápravného nařízení, ve kterém v listopadu roku 2009 ve velkých
bolestech zemřel. Investigativní dokument rok po jeho úmrtí skládá z výpovědí spolupracovníků, přátel, rodiny a aktivistů šokující příběh muže, který zaplatil nejvyšší cenu za to, že chtěl upozornit na nepravost, která se
v jeho vlasti děje. Přestože všechny důkazy svědčí pro to, že byl po celý rok vystaven týrání a šlo tak o „pomalou vraždu“, jak případ nazval zahraniční tisk, ruským úřadům se žádného viníka odhalit nepodařilo.
Pondělí 14. 3. 2011, 21.30.
ZLOČINCI PODLE ZÁKONA - Alexander Gentelev, Izrael, 91 min. O životě se neučili ve školách, ale v kriminále. Tam si také vybírali své budoucí spolupracovníky.
Tetování jim neslouží jako ozdoba, ale jako projev pohrdání autoritami a znak příslušnosti ke své vězeňské kastě a její hierarchii. Nikdy normálně nepracovali, přesto jsou milionáři. A jsou na to náležitě pyšní.
Řeč je o hlavních postavách znepokojivého dokumentu Alexandra Genteleva, jemuž se podařilo získat důvěru několika vorů v zakoně, čelních představitelů ruskojazyčného podsvětí. Ti musejí dodržovat speciální
kodex – nepsané zákony, které vznikly ve třicátých letech minulého století v sovětských gulazích. Jejich otevřené výpovědi společně s archivními záběry z ruských věznic či ukázkami „mafiánských radovánek“
podávají velmi komplexní a ucelený pohled na rozvoj organizovaného zločinu v Rusku.
Úterý 15. 3. 2011, 18.00.
VE JMÉNU RODINY - Shelley Saywell, Kanada, 90 min. Podle zpráv OSN dojde na světě asi k pěti tisícům vraždám ze cti ročně. Převážná část těchto zločinů
se odehraje na Blízkém východě a v jihovýchodní Asii, nevyhýbají se však ani západnímu světu. Režisérka ve znepokojivém snímku sleduje nejprve příběh z kanadského Toronta, kde pákistánský přistěhovalec
zavraždí svou šestnáctiletou dceru Aqsu. Za několik týdnů otřese americkým Dallasem vražda dvou náctiletých sester Aminy a Sarah jejich otcem, původem z Egypta. O pár měsíců později v Rochesteru jen
zázrakem přežije devatenáctiletá Fauzia, dcera afghánských rodičů, pokus o ubodání vlastním bratrem. Skrze otevřené rozhovory s přáteli a známými obětí snímek zkoumá okolnosti a eskalující napětí, které
vyvrcholily zločiny v rodinném kruhu, i reakce místní muslimské komunity.
Úterý 15. 3. 2011, 20.30
PORUČÍME VĚTRU DEŠTI - Floris-Jan van Luyn, Nizozemí, 73 min. Je něco shnilého v Čínské lidové republice. A není to jen komunistický aparát. Ve vesnici
v oblasti Če-ťiang na jihu země chutnají ryby vylovené z řeky po odpadcích, krému na obličej, někdy po barvě. Z místních studen se line nelibý odér, a lidé musejí pít vodu znečištěnou splašky z nedaleké továrny.
Místní rybářka sepisuje petice a úřadům neúnavně dokazuje, že znečištění může za vysokou nemocnost obyvatel. Zatím je však její snaha marná. Aktivistka Čao se snaží na situaci všemožně upozorňovat, stejně
jako vzdorovitá rolnice Čchen z centrální Číny, jež bojuje s úřady kvůli uzavření chemičky, která zamořuje tamní ovzduší. Mongolskou část země zase trápí postupující desertifikace. Vizuálně vytříbený snímek
vypráví čtyři příběhy z nejlidnatější země světa – o vodě, ohni, vzduchu a zemi. Dokument představuje odvážné aktivisty, kteří svůj boj nevzdávají, ačkoli jsou často perzekuováni, a současně stvrzuje, že
čínského hospodářského úspěchu posledních let bylo dosaženo na úkor životního prostředí a zdraví jeho obyvatel.
Středa 16. 3. 2011, 18.00.
BEZ MÍSTA Kerstin Nickig, Německo, Polsko, 98 min. Hlavní postavy dokumentu režisérky Kerstin Nickig byly nuceny opustit Čečensko, neboť většině z nich
hrozilo nebezpečí fyzické likvidace. Zoufale se proto snaží uchytit v zemích západně od ruských hranic, kam se jim podařilo dostat z válkou sužované vlasti. V každé zemi se musejí při žádosti o azyl podrobit
ponižujícímu procesu, v Polsku stejně jako v Rakousku. Musejí dokázat, že jsou tím, za koho se vydávají, a že kdyby neutekli ze své země, hrozila by jim smrt. Jak to ale mají udělat? A uvěří jim vůbec někdo?
Celý rok sledovala autorka snímku čtveřici postav snažících se zapomenout na válečné utrpení a doufajících v možnost začít nový život. Ruslan marně hledá práci na Ukrajině, novinář Ali byl kvůli známosti
s Annou Politkovskou několikrát mučen, Tamara pečuje o handicapovanou dceru a bývalý čečenský velitel Wacha při obraně Grozného jen zázrakem unikl smrti.
Středa 16. 3. 2011, 20.30.
HAITI - ZEMĚTŘESENÍ ZBLÍZKA, Nadine Pequeneza, Kanada, 87 min. Během ničivého zemětřesení v lednu 2010 zemřelo na Haiti přes 250 000 lidí, dalších
300 000 bylo zraněno a jeden a půl milionu jich zůstalo bez domova. Pomoc humanitárních organizací z řady zemí celého světa včetně Člověka v tísni na sebe nenechala dlouho čekat. Autoři snímku se zaměřili
na práci Červeného kříže a zevrubně mapují veškeré obtíže, se kterými se na místě museli vyrovnat jeho pracovníci a pracovnice. Dokument s mrazivou autenticitou zachycuje rozsah katastrofy a zaznamenává
jak příběhy obětí zemětřesení, tak těch, kteří se jim často s nasazením vlastního života snažili pomoci.
Středa 16. 3. 2011, 16.00
DĚTSKÉ DIVADLO – AFRICKÁ POHÁDKA Jedná se o kombinované loutkoherecké představení o životě afrických zvířat, ztvárněných netradičními loutkami,
kterým dodává život především komunikace s živými herci i s dětmi z publika. Ústřední postavou je s nadsázkou pojatý známý cestovatel a dobrodruh doktor Emil Holub, který vypráví o svých zážitcích z cest
po džunglích i pouštích afrického kontinentu, při kterých ho provází věrný opičí kamarád Pepa.
Neděle 20. 3. 2011, 14.00 – 17.00
KURSY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A VÝTVARNÝCH TECHNIK ŠPERKY Z KORÁLKŮ. Stovky druhů, vzorů,nejlepší české sklo. Šperky podle Vaší fantazie.
Na výběr ketlování, motanice, přívěskový náramek, lanko nebo paměťový drát. Cena 280 Kč. Lektorka Andrea Janotová. Přihlášky na tel. 720 569 245 nebo email: andreajan@seznam.cz
Pondělí 21. 3. 2011, 19.30
KINO – NEVINNOST ČR / 2010 / drama / 102 min / přístupný / Jan Hřebejk. Hrají: O. Vetchý, A.Geislerová, L. Munzar. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel
čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje hodně těžko.
Úterý 22. 3. 201, 19.30
KONCERT – MILAN SCHELINGER BAND Vzpomínkový koncert věnovaný nedožitým 60. narozeninám skvělého hudebníka, zpěváka a skladatele Jiřího Schelingera.
Milan Schelinger začíná jako kapelník ve skupině svého bratra Jiřího a po jehož smrti se kapela rozpadá, setrvává dále ve spolupráci s Františkem Ringo Čechem. Působí ve skupině Projektil. Po účasti na natáčení jalba
Hovězí porážka s the Plastic People na chalupě Václava Havla na Hrádečku přichází zákaz veřejného koncertování. Po úspěchu projektu Zemětřesení v roce 1993 (Brichta-Smetáček-Doležal-Henych), na kterém se rovněž
podílí, zakládá skupinu Jiří Schelinger Revival Band, se kterou koncertuje dodnes. V roce 1994 vydává ve spolupráci s Petrem Bošnakovem knihu o svém bratrovi pod názvem "Jiří Schelinger: Život a...". Věnuje se i vlastní
tvorbě. V roce 1996 vydává svoje první autorské album PF 2000, kam zařadil také dvě stěžejní skladby z nikdy nevydaného alba Zemětřesení svého bratra Jiřího – Hodina „H“ a Hostina. Vstupné: 190 Kč
Čtvrtek 24. 3. 2011, 19.30
KINO – TŘI DNY KE SVOBODĚ USA / 2010 / thriller / 120 min / titulky / od 12 let / Paul Haggis. Hrají: R. Crowe, L.Neeson, O.Wilde. Lara je zatčena pro
vraždu, kterou, jak tvrdí, nespáchala. John usilovně pátrá po každém důkazu neviny své ženy. Rozhodne se pro jediné možné řešení: pomoci své ženě uprchnout z vězení.
Neděle 27. 3. 2011, 14.00 – 16.00
KURS VÝTVARNÝCH TECHNIK RETRO ŠPERKY - drhání - náramky z provázků a korálků pro začátečníky - vhodné i pro děti 290,-. Lektorka Markéta
Tondlová, počet míst omezen – rezervace na marketa.tondlova@fantom.cz, nebo na 603 194 623
Neděle 27. 3. 2011, 16.00
KINO - MEGAMYSL USA / 2010 / animovaná komedie / 96 min / dabing / přístupný / Tom McGrath. „Natočit rodinnou komedii se záporákem v hlavní roli,
bylo naprosto přirozené, protože lumpové jsou mnohem zábavnější než kladní hrdinové. “, tvrdí režisér Tom McGrath. Vstupné: 65 Kč
Čtvrtek 31. 3. 2011, 19.30
KINO – NORSKÉ DŘEVO Japonsko / 2010 / drama / 133 min / titulky / od 15 let / Anh Hung Tran. Hrají: Kenichi Matsuyama, Rinko Kikuchi. Dlouho očekávaný
snímek natočený podle slavného románu spisovatele Haruki Murakamiho. Příběh o nostalgii lásky, ztrátě a probouzející se sexualitě odehrávající se na konci 60. let v Japonsku na pozadí studentských bouří.
REZERVACE A CENY VSTUPENEK •Ceny vstupenek na KINO představení, pakliže není stanoveno v programu jinak, činí 80 Kč pro dospělého a 60 Kč pro důchodce a studenty (pro uplatnění slevy
pro důchodce a studenty je třeba předložit příslušný průkaz), •Rezervace vstupenek na webu www.klanovickeforum.cz; či v KCB během akcí nebo telefonicky na 604 288 076. Rezervované vstupenky
nevyzvednuté nejpozději 15 minut před začátkem představení, budou nabídnuty k prodeji. Změna programu vyhrazena

program na email objednejte info@klanovickeforum.cz

Klánovice - nejlepší místo pro život !
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Klánovický zpravodaj

Bydlí v Klánovicích
Ing. arch. Zdeněk Rychtařík

Zdeněk Rychtařík se přistěhoval do
Klánovic v roce 1981 jako desetiletý.
V té době určitě netušil, že se stane
autorem několika velmi nápaditých
klánovických vil, a ani ve snu jej nenapadlo, že navrhne barevné provedení školní fasády. Po studiu na katedře architektury ČVUT založil architektonické studio Vyšehrad ateliér.
„Nelíbily se nám zkratky v názvech
existujících ateliérů a chtěli jsme se
jmenovat srozumitelně“, vysvětluje
Zdeněk Rychtařík. Faktem zůstává, že
slovo Vyšehrad budí respekt. A uznání se dostává i stejnojmennému ateliéru, který má na svém kontě téměř
dvě desítky ocenění. Z celkového
počtu cca 30 realizací je téměř polovina vystavěna v Klánovicích a blízkém okolí. „Naším krédem je vystihnout u každého projektu základní
myšlenku stavby, a tou je souhra
funkce a půvabu. Máte-li silnou základní myšlenku, jdou už ostatní věci,
jako například volba materiálu, ruku
v ruce s ní,“ říká architekt Rychtařík.
Skutečnou popularitu přinesla ateliéru Vyšehrad přestavba nevyužívaného dvora stavební fakulty ČVUT.
Na jeho místě vznikla zastřešená
hala, které autoři dali název „továrna
na nápady“. V dolním patře je variabilní a víceúčelový prostor pro výuku
ateliérů i přednášky. „Zde mohou
studenti tvořit a rýsovat. V horním
podlaží tvořeným čtyřmi učebnami zavěšenými v prostoru, potom mohou
diskutovat o svých nápadech,“ vysvětluje autor podstatu projektu.
Přestavba atria přinesla tvůrcům
cenu GRAND PRIX Obce architektů
2009 a první cenu v mezinárodní soutěži Contractword.award 2011, které
se účastnilo 525 ateliérů z 34 zemí
světa. S tvorbou ateliéru se můžete blíže seznámit na webových stránkách: www.vysehrad-atelier.cz.
Robert Zoulík
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Tip na výlet

Románská bazilika
v Tismicích
Ve stejné době (12. století), kdy
vzniká na Hradčanech bazilika sv. Jiří,
začínají kameníci v malé vesnici na východ od Prahy opracovávat pískovcové
kvádry na stavbu podobného kostela.
Ves se jmenuje Tismice, leží asi 15 kilometrů na východ od Klánovic u Českého Brodu a románská bazilika tam
v téměř nezměněné podobě stojí dodnes. Její původ a jméno donátora jsou
zahaleny tajemstvím. Každopádně však
bylo velmi neobvyklé, aby v tak malé
vesnici vznikla tak grandiózně pojatá
stavba. Bazilika Nanebevzetí Panny
Marie je trojlodní kostel zakončený na
východní straně třemi apsidami s dekorativními prvky a při vstupu na druhé straně završený dvouvěžovým
hladkým průčelím. Ve stěně lodi je
vsazen pozoruhodný gotický portál s
motivem prolínajících se prutů a nad
ním znak zemanské rodiny Vrbíků
z Tismic. V době baroka byla zaklenuta
hlavní loď a zastřešeny věže. Z celé
stavby na nás dodnes dýchá harmonie a udivuje nás její středověká strohá krása.

Románská bazilika za našimi humny
je evropský unikát
Výlet zahájíme na klánovickém
nádraží, kde nasedneme na vlak do
Českého Brodu. Červená značka nás
provede celým městem do obce Zahrady. Zde odbočíme po zelené do Tismic. Můžeme se vrátit do Zahrad
a přes obec Tuchoraz (zajímavá tvrz)
zpět do Brodu (6 km), nebo jít dále lesem po zelené a žluté do Hradešína
(rovněž velmi zajímavý kostel) a dále
po červené kolem sochy sv. Donáta na
nádraží do Úval (19 km). Výlet je
možné absolvovat i na kole.
Robert Zoulík

Kam na jídlo

Poctivá hospoda
Když přijíždíte po Starokolínské
od Prahy do Újezda, míjíte bez povšimnutí po pravé straně restauraci
Na Blatově. Nedejte se odradit blízkostí hlavní silnice. Na první pohled zaujme útulný interiér s meruňkovými
tóny. Kolem výčepu jsou zdi obložené
cihlami zařízené v líbivém selském stylu. V nekuřácké části je stěna posetá
mysliveckými trofejemi a je zde i velké plátno na promítání, které lze využít i při rodinných či firemních oslavách. Na jídelním lístku mají 10 hotových jídel. Široký výběr minutek –
vepřové kotlety, panenky a kuřecí
speciality. Mezi přílohami najdete
i baby karotku či zelené fazolky. Čepují

zde Staropramen 10°, Velkopopovický Kozel 11°, Plzeň 12°, pro řidiče
i Radegast Birrell. Obsluha byla velice ochotná a nevtíravá. Objednaný čaj
donesou v domácím, bytelném hrnku.
Na jídle si zde pochutnáte, najíte se do
sytosti, ale čekejte pouze lepší hospodský průměr.
★★★✩✩
Restaurace NA BLATOVĚ, Starokolínská 311, Újezd nad Lesy, paní vedoucí Jolana Sklenářová ochotně zajistí jakékoli větší akce.
Tel.: 777 195 229
denně je otevřeno od 10.30 – 23.00.
www.restauracenablatove.cz
Ivana Zoulíková

