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prázdniny skončily a děti již opět chodí do kroužků i škol. Uvidíme,
v jakém režimu se podaří letošní výuky realizovat. Musíme věřit, že
už se situace z jara ohledně koronaviru nevrátí a vše bude pod kontrolou. V Dostavníku naleznete zápis ze zasedání zastupitelstva
obce a informace o třídění odpadu s novinkou, že od domu již sváží
přímo technické služby obce. Zajímavostí je dohoda s organizátory
farmářských trhů, které původně probíhaly v Klánovicích. Od září je
naleznete každou sobotu v prostoru před Novou hospodou. Nepřehlédněte také programy kulturních objektů po divadelních prázdninách (KC Beseda, Divadlo Horní Počernice).

Po prázdninách se děti ve školce opět setkaly se svými spolužáky

Martin Liška
šéfredaktor

ovický
šestaj
Dostavník

Informace OÚ
Úhrady nákladů
MĚSÍC ČERVEN 2020
Z důvodu napadení serveru obecního úřadu počítačovým virem budou náklady za poslední měsíce
uveřejněny po dokončení opětovného uložení všech dat.
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Svoz tříděného odpadu
Během prázdnin došlo ke změně ve svozu tříděného papíru a plastu. Nově již obec tuto službu neplatí externí
firmě, ale zajišťuje si ji sama prostřednictvím technických služeb obce. Za tímto účelem zakoupily technické služby obce nový svozový vůz. Papír a plast se
třídí na třídící lince, na kterou obec získala dotaci.

Aktuální přehled o rozpočtu obce: http://sestajovice.imunis.cz/rr

Systém třídění odpadů
Naše obec postupně mění systém přebírání odpadů od
občanů. Nový systém by měl být pro občany z hlediska
úhrad spravedlivější a zvýhodnit ty občany, kteří odpady
třídí. Obec hledá možnosti a postupně zavádí inovace,
které občanům třídění odpadů usnadňují a současně
omezují možnosti zneužívání systému.
Jedním z kroků k lepším podmínkám třídění odpadů
v domácnostech byla nedávná možnost získání
nádob na tříděný papír a plast. Obec na tyto nádoby získala dotaci a následně svým občanům, kteří
měli o tyto nádoby zájem, nádoby dala do výpůjčky.
Tato výpůjčka je bezplatná. Obec tak zajistila pro své
občany zdarma možnost získání nádob na tříděný
odpad, a to zdarma. Celkem bylo rozděleno 1 400
nádob (700 ks na papír, 700 ks na plast). Přednost
v získání nádob dostali občané s trvalým
pobytem v naší obci. Ti také nabízené množství
nádob využili. Aktuálně obec objednala dalších sto
párů nádob.
Obyvatelé, kteří nemají hlášen trvalý pobyt v naší obci
a dále občané naší obce, kteří na výzvu s nabídkou bezplatné výpůjčky nádob zareagovali pozdě, mají dvě
možnosti. Za prvé si mohou nádoby zakoupit sami. A to
buď nádoby modré a žluté barvy, nebo nádoby barvy
černé, které polepí samolepkami modré barvy
s nápisem „PAPÍR“ a žluté barvy s nápisem „PLAST“.
Tyto nádoby jim budou vyváženy. V platnosti zůstává
i možnost třídit papír a plast do pytlů, i ty budou dále
sváženy. Z důvodu zneužívání těchto pytlů jsou pytle
zpoplatněny částkou 7 Kč za kus. Pytle je možné zakoupit v kanceláři technických služeb obce (budova obecního úřadu, Husova 60).
Aktuálně obec pracuje na získání dotace na další
nádoby na tříděný odpad. Tentokrát se jedná o nádoby na bioodpad, konkrétně na kompostéry. Pokud
bude dotace získána, i tyto nádoby budou dány
našim občanů do bezplatné výpůjčky. Princip vydávání kompostérů bude stejný jako u nádob na
papír a plasty. Tedy budou vydány přednostně
občanům s trvalým pobytem v naší obci a v pořadí
dle příchozích zájemců. Ten, kdo se o dění v obci
nezajímá, tak může přijít pozdě a kompostér už
na něj nezbyde. Stejně jako se to stalo několika zájemcům o nádoby na papír a na plast.

TS obce při svozu tříděného odpadu
Během třídění odpadů se zaměstnanci technických
služeb potýkají s problémy, které třídění ztěžují nebo
ho dokonce znehodnocují. V tříděném odpadu (papír,
plast) se často objevují odpady, které do tohoto druhu
tříděného odpadu vůbec nepatří. Dalším problémem
jsou znečištěné odpady. Jde především o obaly od potravin, které jsou neumyté. Tyto nelze předávat k dalšímu
zpracování, z třídící linky tak směřují do směsného odpadu.
Takto špatně tříděný odpad zcela zbytečně zvyšuje náklady na třídění. Zbytky potravin se také v odpadu kazí.
Často je tak z vytříděného plastu cítit hnilobný zápach, který
ztěžuje práci zaměstnancům na třídící lince. A někdy
neumytým plastem doslova hýbou červi.

Papír přivezený svozovým vozem
Obec nově umožňuje občanům snadnější třídění
kompozitních obalů (nápojové kartony). Tyto je nyní
možné vkládat do pytlů nebo nádob na tříděný plast,
a jsou tak odváženy přímo od domu. Občané tak již ne-

ovický
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Třídění papíru na třídící lince
musí nápojové kartony nosit do kontejnerů, ale
mohou je pohodlně třídit již doma.
Žádáme občany, aby dodržovali pravidla pro třídění
odpadů. Špatným tříděným vznikají zvýšené náklady. Takto promrhané peníze zbytečně připravují
obec o peníze, které mohou být použity ve prospěch
našich občanů. Děkujeme!

Farmářské trhy
Již mnoho let se konaly v sousedních Klánovicích farmářské trhy. O organizaci farmářských trhů uvažovala v minulosti i naše obec. Ovšem vzhledem
k zavedeným trhům v Klánovicích nedávalo konání
dalších trhů v těsné blízkosti vedle sebe smysl. Tohoto
názoru byly i různí organizátoři farmářských trhů, které
naše obec v minulosti oslovila. Proto obec od záměru
konat v Šestajovicích farmářské trhy tehdy ustoupila.
Nedávno se k vedení naší obce dostala od našich
občanů informace, že mezi organizátory klánovických
farmářských trhů a stávajícím vedením Městské části
Praha – Klánovice nedošlo ke shodě o podmínkách
dalšího provozování trhů v Klánovicích. Naše obec proto
organizátory klánovických farmářských trhů oslovila
a nabídla jim možno organizovat tyto trhy v naší obci.
Po jednáních mezi organizátory trhů a vedením naší
obce nakonec došlo k dohodě. Od září se tedy
klánovické farmářské trhy stěhují k nám do Šestajovic.
Farmářské trhy se budou konat každou sobotu
dopoledne. Trhy se budou konat v ulici Tyršova od křižovatky s ulicí Revoluční po křížení s ulicí za Novou
Hospodou. V tuto dobu je tedy nutné počítat s dopravním omezením v ulici Tyršova. Aby mělo toto dopravní omezení co nejmenší dopady na řidiče a byla
zároveň zajištěn bezpečnost provozu, budou provedena
některá dopravní opatření. Od září bude provoz v bezejmenné ulici (spojka mezi ulicemi Revoluční a Tyršova
kolem zázemí fotbalového hřiště) jednosměrný, a to
z ulice Revoluční do ulice Tyršova. Tato cesta tak zajistí bezpečnou objížďku uzavírky z hlavní silnice.
Pro opačný výjezd, tedy z ulice Tyršova na ulici
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Revoluční, doporučujeme řidičům co nejdříve odbočit
z ulice Tyršova směrem do ulice Havlíčkova nebo
Holekova a těmito ulicemi pokračovat na ulici Revoluční.
Problémy lze očekávat s parkováním návštěvníků trhů.
Obec proto rychle buduje novou parkovací plochu
v těsné blízkosti trhů (za budovou Nové hospody). Vjezd
na parkovací plochu bude z bezejmenné ulice. Zvýšený
počet vozidel bude jistě parkovat i v přilehlých ulicích.
Žádáme proto občany, aby v době konání trhů parkovali
svá vozidla na svých pozemcích, aby na ulicích zůstával
co největší prostor pro parkování návštěvníků trhů.
Děkujeme za Vaši ochotu!
Bude také nutné zajistit, aby návštěvníci trhů parkovali
ohleduplně a nadměrně neomezovali ostatní účastníky
silničního provozu. Z tohoto důvodu budou v době
konání trhů okolí dozorovat naši strážníci. Obec bude
v době konání trhů tolerovat určitou míru nestandardního parkování, jako je například parkování
v zeleném pásu v bezejmenné ulici (jako je tomu
při akcích fotbalovém hřiště). Naopak přísně budou
strážníci postihovat bezohledné parkování, jako je
např. parkování ve vjezdech. V těchto případech
budou udělovány vysoké pokuty. Obec bude situaci
kolem parkování sledovat, vyhodnocovat a případně hledat další vhodná řešení.
Konání farmářských trhů je pro naše občany velkým
přínosem, reakce občanů na tuto zprávu jsou velmi
pozitivní. Věříme, že větší dopravní provoz v okolí trhů
nebude výrazný problém. Stačí trocha ohleduplnosti
a tolerance. Pro co nejnižší dopravní zátěž žádáme
naše občany, aby (pokud mohou) na trhy chodili pěšky
nebo jezdili na kole.
Přejeme našim občanům, aby si trhů užívali a byly
pro ně nejen místem možnosti nákupu farmářských
výrobků, ale i možností setkání a společenského
života.

Hasičská zbrojnice
Mezi nedávno rekonstruované objekty ve vlastnictví
obce patří i hasičská zbrojnice. Vzhled místa ještě
narušovala zeď oplocení zbrojnice, která byla poškozena
poté, co do ní nabouralo vozidlo. Technické služby obce
nyní provedly opravu této zdi, včetně jejího naštukovaní
a nátěru.

Oprava zdi a realizace malby

ovický
šestaj
Dostavník
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Dopravní opatření

Dokončená malba na minimuzeu
Poslední úpravy také proběhly na hasičském minimuzeu. Na jeho štítu byla provedena malba s nápisem
„HASIČSKÝ SBOR ŠESTAJOVICE“, vyobrazen zde je
znak šestajovických hasičů, svatý Florián (patron
hasičů) a znak naší obce. Celé místo tak dostalo nový
vzhled a stavba hasičského minimuzea tímto byla
symbolicky zakončena.

Jedním z problémových úseků (z hlediska bezpečnosti
silničního provozu) je část hlavní silnice v ulici Revoluční
v úseku mezi křížením s ulicemi 9. května a Zahradní.
Silnice zde má tvar „S“. Řidiči v tomto nepřehledném
úseku často přejíždějí do protisměru. Tímto jednáním
ohrožují ostatní účastníky silničního provozu. Obec
proto na vodorovné dopravní značení dělící jízdní pruhy
nechala nainstalovat tzv. dopravní knoflíky. Knoflíky jsou
plastické. Pokud na ně vodilo najede, cítí řidič drobné
rázy. Dopravní knoflíky tak řidiče upozorní, že vjel
na dělící čáru.
Další výhodou dopravních knoflíků je, že jsou v nich implementovány odrazky. V nočních hodinách, kde je dělící
čára méně viditelná, tyto knoflíky řidiči jasně umístění
dělicí čáry ukáží. Toto dopravní opatření tak přispívá
ke zvýšení bezpečnosti řidičů.

Opravy místních komunikací
Na několika místech v obci se v komunikacích objevily
prohlubně v asfaltu. Ty byly ve většině případů
způsobeny propadem zeminy u kanalizačního vedení.
Technické služby v srpnu provedly opravy těchto
míst a přípravu na pokládku nového asfaltového
povrchu. Nejdříve byl kotoučovou pilou vyřezám prostor
kolem prohlubní. Poté zde byl vybudován nový betonový
základ silnice. Následně byl takto opravený prostor vylit
novým asfaltem.
V některých místech, kde k propadu silnice došlo,
musely být provedeny kamerové zkoušky kanalizace.
Hrozilo, že v těchto místech je poškozené kanalizační
vedení a zemina se v těchto místech do kanalizace
dostává. V těchto případech může dojít k ucpání
kanalizačního
řadu.
Případně
zde
dochází
k postupnému propadu zeminy do kanalizačního řadu
a tím i dalšímu propadu silnice. V těchto případech je
proto nutné nejdříve opravit kanalizační vedení a poté
teprve provést opravu samotné silnice.

Jeden z řidičů ohrožujících protijedoucí vozidla

Instalace dopravních knoflíků

Dětské hřiště U Valu

Připravený podklad pro asfalt na opravených místech silnice

Na konci prázdnin byly zahájeny práce na opravě
lezecké stěny na dětském hřišti U Valu. Lezecká stěna
bude mít novou dopadovou plochu. Tato plocha bude
výrazně větší, než byla ta původní. Stěnu je proto nutné
přesunou na jinou část hřiště, protože původně se
nacházela na poměrně šikmém místě. Nová dopadová
plocha bude tvořena speciálními dopadovými
deskami. Nebude již tvořena kačírkem, který děti rozhazovaly po přilehlé in-line stezce, čímž byla
ohrožována bezpečnost bruslařů a malých dětí
na koloběžkách či odstrkovadlech.

ovický
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Likvidace původní dopadové plochy lezecké stěny
Na hřiště bude dále instalováno nové pískoviště. K tomuto pískovišti bude přesunuto sezení ze stávajícího
místa. Pískoviště totiž využívají především nejmenší
děti, jejich rodiče tak budou moci sedět přímo u nich
a bezpečně na ně dohlížet.

Z činnosti obecní policie
V měsících červenci a srpnu řešili naši strážníci mimo
jiné tyto události:
Volně pobíhající psi 4x, pokousání dítěte špatně dozorovaným psem při jeho venčení, vandalismus 3x,
nález (mobilní telefon, jízdní kolo, náboje do pistole),
rušení nočního klidu 4x, vozidlo nezpůsobilé provozu
na¨¨ veřejné komunikaci, požár vozidla, dopravní nehoda, sousedské neshody, napadení osoby, zásah proti
agresivní osobě se sekyrou.
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Na místo byla tedy vyslána místní jednotka a družstvo
HZS Stará Boleslav. Jelikož se jednalo o třípatrovou budovu, bylo nutné k zásahu použít výškovou techniku.
Tentokráte byl tedy zachráněn život zvířecí. Na místě zasahovali: HZS Stará Boleslav a JSDH Šestajovice.
Požár trávy
Ve čtvrtek 23. 7. 2020 vyjelo v 11:57 hod. družstvo JSDH
Šestajovice k požáru trávy ve Svémyslicích. V době
našeho příjezdu na místě už zasahovalo HZS Stará
Boleslav. Jednalo se o požár trávy v příkopu podél silnice. Včasným zásahem profesionálních hasičů ze Staré
Boleslavi se požár nerozšířil na přilehlé pole s obilím
a nedošlo tak k větším škodám. Z důvodu hrozícího
rizika rozšíření požáru bylo na místo povoláno více jednotek. Naše družstvo JSDH Šestajovice na základě
rozhodnutí velitele zásahu nakonec nezasahovalo, stejně jako další družstva a vrátili jsme se na základnu.
Na místě zasahovali: HZS Stará Boleslav, HZS Satalice, JSDH Šestajovice, JSDH Brandýs nad Labem
a Policie ČR.
Požár dodávky
V pondělí 10.8.2020 vyjelo v 17:32 hod. družstvo JSDH
Šestajovice k požáru motorového vozidla. Při příjezdu na
místo byla přední polovina dodávky v plamenech.
K hašení byl použit jeden C proud se smáčedlem. Rychlým zásahem se podařilo zachránit alespoň nákladový
prostor vozidla. Při události nebyl nikdo zraněn. Na místě
zasahovali: JSDH Šestajovice, HZS Stará Boleslav, HZS
Říčany, Policie ČR a Obecní policie Šestajovice.

Dopravní nehoda v ulici Revoluční

Z činnosti hasičů
Záchrana zvířete
Ne vždy jde při výjezdu hasičů o záchranu majetku před
ohněm, vodou, nebo záchranu lidského života. Hasiči
vyjíždějí k různým událostem a k jedné takové vyjelo
družstvo JSDH Šestajovice v pátek 10. 7. 2020
ve 20:03 hod. Jednalo se o záchranu zvířete, konkrétně
jiřičky, která uvízla pod krovem střechy. Jiřičky si všimla
obyvatelka domu a událost nahlásila na tísňovou linku.

ovický
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Odečty vodoměrů
Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o. oznamují,
že v sobotu 19. 09. 2020 mezi 8 – 15 hod. budou
prováděny odečty vody v těchto ulicích:
Chrpová, Maková, Trnková, V Cestách, V Zátiší,
Bezinková, Slepá, Šípková, Hlohová, Lísková, Šeříková,
Kopretinová, Zahradní, K Úvozu, K Lukám, Ve Vilkách,
Manželů Starých, Revoluční od Pošty směr sever, Luční,
Lipová, 9. května, Školská, Starý Dvůr, Vrbová, Vřesová,
Potoční, Blatouchová, Za Stodolama, U Váhy, Komenského, Nad Údolím, Pohádková, Rákosová, Pampelišková, Sedmikrásková, Fialková
Žádáme odběratele, u kterých bude prováděn odečet
vodoměru, aby si předem zkontrolovali a vyčistili šachtu
s vodoměrem, aby nebyla pod vodou. Šachta i vodoměr jsou
majetkem odběratele a údržba není povinností Technických
služeb. U odběrných míst, kde je vodoměr na dálkový
odečet není přítomnost majitelů nemovitostí nutná.
Žádáme odběratele, kteří mají zájem o elektronické zasílání faktur za vodné a stočné, aby nám svou e-mailovou
adresu zaslali na technickesluzby@sestajovice.cz.
Odběratelům, kteří nebudou využívat tuto službu, budou
faktury a předpisy záloh zasílány poštou.
K zaslanému vyúčtování bude připojena informace
o platbě záloh na další zúčtovací období. Tyto faktury
a zálohy je také možno platit i v hotovosti v kanceláři
Technických služeb - budova Obecního úřadu, Husova
60, Šestajovice.
Úřední dny: pondělí, středa 8-12 hod. a 13-17 hod.
úterý, čtvrtek 8-12 hod. a 13-16 hod.
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Vážení spoluobčané,
informujeme Vás, že ve středu 30. 9. 2020
proběhne v naší obci, Jirnech a Klánovicích tradiční "Kytičkový" den na podporu výzkumu a léčby onkologických
onemocnění.
Vzhledem k tomu, že se naše škola
do této akce zapojuje již několik let,
budou deváťáci prodávat kytičky, jejichž
cena je 20 Kč za kus.
Věříme, že i letos podpoříte tuto sbírku.
Pevné zdraví všem přeje za ZŠ Šestajovice RH
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Zápis – Usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedání
konaného dne 19. 8. 2020 od 19:00 hodin v budově OÚ Šestajovice
Přítomní zastupitelé obce: viz prezenční listina Občanů přítomno: 0
Návrh usnesení je schválen, pokud minimálně šest zastupitelů hlasuje „pro“ návrh.
1) Zahájení zasedání.
2) Zastupitelstvo obce Šestajovice je usnášeníschopné počtem 8 přítomných členů.
3) Zařazení nových bodů do programu, schválení
pořadu zasedání:
- Schválení podání žádosti o dotaci z MMR
na projekt „Multifunkční hřiště pro Šestajovice“
- Žádost o souhlas s užitím znaku obce
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
4) Určení zapisovatele: Bc. Dvořák
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
5) Určení ověřovatelů zápisu: Mgr. Černochová,
Ing. Škarka
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
6) Určení návrhové komise: Ing. Jirka, Ing. Srnská
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
7) Kontrola minulého zápisu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
8) Schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti pro umístění komunikačního vedení a zařízení na pozemcích p.č. 690/5
a p.č.st. 1895 v k.ú. Šestajovice u Prahy se společností Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. za náhradu ve výši 650 Kč/m, tj. celkem
6 500 Kč.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
9) Schválení Smlouvy o umístění komunikační sítě
na p.č. 1895, č.p. 158, v k.ú. Šestajovice u Prahy
se společností CETIN a.s. za náhradu ve výši
71 500 Kč.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
10) Schválení Kupní smlouvy na koupi pozemku p.č.
209/25 (část pozemku p.č. 209/2) o výměře
225 m 2 od Římskokatolické farnosti Jirny
do vlastnictví obce Šestajovice za celkovou
částku 315.000 Kč.
ZO pověřuje starostu podpisem této smlouvy,
a to po připsání smluvní částky na účet obce
v souladu s čl. V. odst. 1 písm. j. plánovací
smlouvy č. 402-01 se společností Centrum zdravotních a sociálních služeb a.s.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
11) Žádost manželů Málkových o prodej části po-

zemku p.č. 512/1, která zasahuje do pozemku
p.č. 512/4, který je v jejich vlastnictví. Jedná se
o točnu dříve slepé ulice Chrpová, kdy dojde
pouze k zarovnání uliční čáry.
ZO souhlasí s vypsáním záměru.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
12) Vyhodnocení záměru pronajmout provozovnu
pohostinství v č.p. 391 v ulici Tyršova, Šestajovice. ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy se
zájemcem s nejvyšší nabídkovou cenou nájmu:
Wadimex s.r.o., IČO: 241 66 277, nabídka
11 555 Kč/měsíc.
ZO pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
13) Vyhodnocení záměru pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 13 v ulici Revoluční, Šestajovice. ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy
s jediným zájemcem: paní Jiřina Šandorová, nabídka 2 000 Kč/měsíc.
ZO pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
14) Vyhodnocení záměru pronajmout části pozemků
p.č. 681/2 a 623/2, k.ú. Šestajovice u Prahy.
ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy s jediným zájemcem: Dobrý trh, s.r.o., IČO:
29013747, nabídka 55.000 Kč/rok.
ZO pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
15) Schválení podání žádosti o dotaci z dotačního
programu MMR DT 117D8220H na projekt „Multifunkční hřiště pro Šestajovice“ a zavazuje se
ke spolu-financování této akce z rozpočtu obce
v minimální výši 40 % celkových uznatelných
nákladů.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
16) Žádost společnosti Dobrý trh, s.r.o. o souhlas
s užitím znaku obce na propagační materiály
k činnosti (provozování trhů) na území obce
Šestajovice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
17) Schválení zápisu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0
Diskuze
Závěr

ovický
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Život v obci
SK Šestajovice
Ve dnech 1.- 8. 8. absolvovali mladší žáci SK Šestajovice již v pořadí páté letní soustředění.
Tentokrát jsme byli v krásném areálu Sporthotelu Kácov. K dispozici jsme měli travnaté hřiště, krytou halu
a bazén, všeho jsme v průběhu pobytu využili mírou
vrchovatou. Především ve dvou deštivých dnech jsme
ocenili krytou halu, kde jsme pilovali jak fotbalové
dovednosti, tak i obratnost a fyzickou kondici. V horkých dnech jsme po splnění tréninkového programu
zase řádili v bazénu, vyzkoušeli jsme si své plavecké
umění a všichni pak poprvé i aquazorbing.
Pro zpestření náročného fotbalového programu trenéři
připravili i soutěže v lukostřelbě, minigolfu a naučili nás
i základům softballu. V programu soustředění nemohla
chybět ani bojovka a společné opékání buřtíků. Večery
ve společenské místnosti vyplnila taktická příprava, sledování filmů, velkým zážitkem pak byla možnost shlédnout na velkém plátně zápas ligy mistrů.
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Vrcholem našeho soustředění pak byla olympiáda,
kde jsme soutěžili ve sprintu na 50 metrů s míčem
i bez něj, ve skoku do dálky, v počtu „nožiček“,
v dálce nákopu míčem, v přesnosti střelby a v plavání.
V družstvu „A“ ml. žáků se stal vítězem Vítek Suchý
v družstvu „B“ pak Lukáš Korčák. Klukům ještě jednou
gratulujeme.
Už teď se těšíme na další společné soustředění
v příštím roce!
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T.J. Sokol Šestajovice
Po prázdninách (a že letos byly opravdu dlouhé)
Vám členové výboru a cvičitelé T.J.Sokol Šestajovice
přejí úspěšné vykročení do nového školního roku, pevné
zdraví a hodně sil, a srdečně Vás zveme na některé z našich cvičení.
A kdyby se někdo stát chtěl stát aktivním členem našeho
týmu, vítáme nové cvičitele do našich řad.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na tradiční běžecký
a canicrossový závod Šestajovická šestka 4. 10. 2020.
Těšíme se na vás.
sokolové ze Šestajovic

ovický
šestaj
Dostavník

Atlet Šestajovice
Závody o prázdninách
4. 7. a 1. 8. – Lívancový pohár, běh parkem
4. 7. – Salomon Ještěd 101, horský půlmaraton
6. 7. – Lochovice-Plešivec, běh do konce na 5,53 km
11. 7. – Hvězdonice-Ondřejov, běh do kopce na 5,75 km
17. 7. – Stopou strejdy Šeráka, dogtrekking na 101 km
31. 7. – Krajem břidlice, dogtrekking na 88 km
1. 8. – Běhej lesy Bílá, horský běh na 11,4 km
15. 8. – Po stopách Járy Cimrmana, dogtrekking na 85 km
22. 8. – Davle-Nová Březová, běh do kopce na 4 km
22. 8. – VC Novákův a Grinclův Memoriál, šplh na 8m laně
29. 8. – MČR v atletice veteránů na dráze, běh 5 na km
29. 8. – Zbraslavská závist, běh do kopce na 3,5 km

Vybíráme ze závodů
Lívancový pohár
4. 7. 2020, Praha
První prázdninový víkend se konalo další kolo Lívancového poháru. Ačkoliv standardní lívanec v cíli vystřídal balený štrůdlík (dozvuky coronavirových opatření), chuť do závodění byla i tak veliká. Velkou
závodnickou chuť předvedla především Naty Kühnelová, která v kategorii holky skončila na skvělém 2. místě
(okamžitý výsledek bez věkového koeficientu).
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v čase 2:14:54, což mu mezi muži zajistilo pěkné
20. místo.
Stopou strejdy Šeráka
17. 7. 2020, Lipová-lázně
Závod seriálu Mistrovství ČR 2020 v dogtrekkingu se
běžel ve dnech 17. - 19. 7. v obci Lipová-lázně. Mezi
účastníky byla i naše běžkyně Helena Bayerová se
psem Aikem. Postavili se start tratě long, která měřila
89 km. Helena s Aikem svou kategorii vyhráli, když závod dokončili v čase 15:14.
Lívancový pohár
1. 8. 2020, Praha
O co menší byla účast našich členů na srpnovém kole
Lívancového poháru, o to větší byly jejich dosažené
úspěchy. Na start tohoto závodu se za náš spolek postavili bratři Máťa a Víťa Suchý. A oba skončili ve své kategorii na bedně. Máťa obsadil třetí místo a Víťa místo
druhé. Víťa zdolal jednomílovou trať za 7:34, Máťa pak
doběhl o pár vteřinek za ním (7:47).

Po stopách Járy Cimrmana
15. 8. 2020, Střížovice u Snědovic
Další závod Mistrovství ČR v dogtrekkingu se konal
15. 8. Nejdelší trať, 85 km, běžela i naše členka Helena
Bayerová se psy Aikem a Indiem. Tito tři borci společně
vyhráli kategorii DTW2 s časem 13:29. A nejen to, Heleně se tentokrát podařilo porazit i všechny své mužské
soupeře. Zlatá medaile tak byla zasloužená dvojnásob.

Salomon Ještěd 101
4. 7. 2020, Liberec
21 km dlouhá horská trasa čekala na účastníky běžeckého trailu Salomon Ještěd 101. Mezi startujícími byl
i náš člen Petr Veselý. Petr náročnou horskou trať zaběhl

VC Novákův a Grunclův memoriál 2020
22. 8. 2020, Libčice nad Vltavou
V sobotu se na koupališti v Libčicích nad Vltavou uskutečnil tradiční závod ve šplhu na laně. Šplhá se pod otevřeným nebem, byť letos počasí trochu "zlobilo". Naštěstí
pršet nezačalo, a tak se závod uskutečnil venku. Jedná
se o začátek druhé poloviny sezóny, takže závodníci se
teprve ve svých výkonech rozjíždějí. V kategorii Masters
jsem časem z 1. kola 13,32 vteřin obsadil 2. místo.
Šplhoun Lub
Přihlášení do oddílů a další informace: www.atletsestajovice.cz
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Historické okénko
Vážení čtenáři, vítáme Vás po prázdninách opět u Historického okénka. Dnes bychom Vás rádi pozvali na zajímavou výstavu do Městského muzea v Čelákovicích.
Výstava má název „Příběh meče“ a prezentuje velmi
vzácný a zajímavý artefakt.
Začněme ale od začátku. Čelákovické muzeum dostalo
na konci roku 2016 opravdu výjimečný vánoční dárek.
Jednalo se o železný meč, nalezený při zemních pracích
v Lázních Toušeň. Po prohlídce zbraně bylo nutné rychle
učinit potřebné kroky pro záchranu nálezu, protože železné předměty podléhají bez příslušné konzervace poměrně rychlé zkáze. Zároveň odborníci z Archeologického ústavu v Praze odhadli jeho stáří a potvrdili, že se
jedná o velmi vzácný meč z raného středověku (zřejmě
z 10. století), který jistě nebyl vyroben v Čechách, ale
velmi pravděpodobně na severu Evropy.
Po poměrně náročném a komplikovaném očištění meče
od různých solí a organických materiálů došlo ještě
k jeho analýze pro přesnou identifikaci materiálů a technologií užitých k jeho výrobě. Na závěr se na konzervovaný předmět nanesla akrylová pryskyřice, mikrokrystalický vosk a provedla se jeho konečná
fotodokumentace.
Pojďme se nyní podívat, jak takový středověký meč
vlastně vypadal. Skládal se z několika částí. První z nich
je čepel s hrotem, ze kterého po obou stranách vybíhá ostří. Střední část čepele je obvykle prožlabena. Pro tento
konstrukční prvek se často používá termín „žlábek
na krev“, sloužil však spíše k celkovému odlehčení zbraně.
Čepel pokračuje trnem s navlečenou záštitou (neboli příčkou). Ta chránila šermířovu ruku před zbraní protivníka
a zároveň umožňovala pevný úchop meče. Následovala
rukojeť zakončená hlavicí. Ta sloužila mimo jiné jako protiváha čepele. Rukojeť mezi záštitou a hlavicí byla obalena
vhodným materiálem, například kůží.
Při výrobě „toušeňského“ meče bylo pro čepel použito
měkčí železo, na které bylo přikováno ostří z oceli, celek pak byl zakalen. Výsledný výkovek byl odolný, pružný
a zároveň ostrý, což svědčí o velké zručnosti raně stře-
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dověkých kovářů. Meč byl však také významným atributem sociálního postavení jeho majitele a námi popisovaný meč byl podle svého zdobení bezesporu vyroben
pro někoho velmi zámožného. Jeho hlavice a příčka
byly totiž vyzdobeny tzv. tauzováním neboli technologií
pletencové výzdoby. Ta spočívala ve využití rozdílných
barev a vlastností různých kovů. Nejprve byl povrch připraven příčně vedenými záseky. Do nich byly za studena
natepány měděné, mosazné a stříbrné plátky tak, aby
vytvořily zamýšlený vzor. V dalším kroku se tyto zdobené
dílce meče patrně nahřívaly a k základu již přilnuté kovy
se opět vtepávaly. Tím se dosáhlo lepšího zarovnání povrchu a lepšího přilnutí. Někdy byly součástí výzdoby
různé značky, obvyklé jsou i nápisy na čepeli. U tohoto
meče se však nic takového nenašlo.
Zajímavé je i místo nálezu. Meč byl objeven na dně vypuštěné pískovny Malvíny v Lázních Toušeň. Tato lokalita vypadala v minulosti odlišně – pod příkrým svahem
ostrožny zde teklo jedno ze dvou labských ramen, tvořících ostrov. Je velmi pravděpodobné, že tudy vedl brod,
střežený slovanským hradištěm, které se rozkládalo
na zmíněné ostrožně od 8. do 12. století. Je tedy možné,
že zde meč někdo ztratil při brodění řeky. Byl to však jeho
majitel? Cizí kupec? Nebo se jednalo o vzácný dar či válečnou kořist? To se bohužel již nikdy nedozvíme.
Zmiňme však ještě jednu zajímavost. Velmi podobný
meč se nachází v muzeu v Budapešti. Byl nalezen
ve městě Szob, na levém břehu Dunaje. Meč byl součástí pohřební výbavy zhruba třicetiletého muže. Kromě
meče hrob obsahoval další předměty a šperky, jednalo
se o nejbohatší výbavu z celého pohřebiště. Překvapivé
je, že výzdoba hlavice a záštity je téměř identická jako
u „našeho“ meče. Je možné, že oba meče, jejichž místo
nálezu dělí více než 400 km a původ je kdesi na severu
Evropy, vyrobil jeden člověk? Zde již každý z nás může
popustit uzdu své fantazie. Čelákovické muzeum k tomuto příběhu dokonce vyhlásilo literární soutěž.
Na výstavu jste srdečně zváni do 20. září 2020. Více informací naleznete na www.celmuz.cz.
Na základě informací od Pavla Snítilého, archeologa
Městského muzea v Čelákovicích sepsala
Alena Dušková
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KDY A KAM
Klánovický půlmaraton
Šestý ročník Klánovického terénního 1/2 maratonu
se koná v neděli 18. října.
Tento závod, který bývá označován za jeden z nejkrásnějších závodů podzimu díky své trase, která vede napříč Klánovickým lesem, pohodové atmosféře a profesionální organizaci. Právě nenáročný proﬁl trasy vybízí zaběhnout si osobní rekord a zakončit
běžeckou sezónu v té nejlepší formě.
Několik závodů v jednom a koláče za pořádný výkon
Nejsledovanější a nejžádanější závod je ten půlmaratonský, tedy
na 21 km, ale stejně jako v minulých ročnících je možnost zaběhnout si trasu dlouhou 10 km nebo si půlmaraton rozdělit s parťákem na štafetu 11 + 10 km. Ani letos nebudou chybět na trati
psi v závodu zvaný Klánovický canicross a i na ty nejmenší závodníky organizátoři mysleli.
Pro ně jsou připraveny dětské trasy v několika kategoriích. Konkrétně trasy dlouhé od 60 m (pro ty nejmenší) až po 2 km
pro starší žáky.
V tuto chvíli, tedy necelé dva měsíce do závodu, je již téměř
900 přihlášených závodníků. Kapacita je z nastavena pevně
900 osob pro 1/2 Maratonský závod včetně štafet a 700 osob
pro 10 km závod.
Registrace jsou možné na www.klanovickypulmaraton.cz.
Pro běžce jsou pak v cíli připraveny výborné koláče, které dostanou již tradičně místo medailí.
Klánovický 1/2maraton je pořádán spolkem 3+, které již 14 let pořádá různé typy závodů v okolí Klánovic. Tato akce se koná
za podpory Hlavního města Prahy a městské části Praha 21
a Praha Klánovice. Více informací o závodu naleznete na
www.klanovickypulmaraton.cz.
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slavné Mony Lisy. Nenechte si ujít setkání s tvorbou geniálního
renesančního umělce! Přijďte žasnout, obdivovat i inspirovat se.

29. 8. 2020 - 4. 10. 2020
Filmový svět Miloše Fikejze
Fotograﬁe zahraničních ﬁlmových celebrit zachycených objektivem
Miloše Fikejze (1959–2019) ﬁlmového publicisty, encyklopedisty
a fotografa. Uznávaný fotograf fotil na černobílý kinoﬁlmový negativ
a zásadně bez blesku, pouze v přirozených, byť někdy extrémních
světelných podmínkách.

11. 9. 2020 - 25. 9. 2020
Hudební festival u sv. Ludmily
7. ročník hudebního festivalu pořádaný farností na Chvalech
ve spolupráci s Chvalským zámkem a s podporou MČ Praha 20
nabídne tradiční trojici koncertů milovníkům vážné hudby.

12. 9. 2020 18:00 - 21:00
TAJEMNÁ NOC na Chvalském zámku
Chvalský zámek ožije jako v pohádce: potkáte se s princeznami, rytíři,
zámeckým služebnictvem, vílami i skřítky. Podle mapy budete sami
procházet zámkem a hledat řešení úkolů a záhad tajemných
zámeckých obyvatel. Akce se bude líbit dětem od 2 do 10 let.

13. 9. 2020 10:00 - 18:00
SVATOLUDMILSKÁ POUŤ
Máme pro vás připravený bohatý celodenní program! Tradiční pouťové
trhy slibují pestrou nabídku řemesel i produktů domácí výroby. Nebude
chybět zdravé mlsání, pouťové i svatební koláče, zářijový burčák
či dolnopočernické pivo, atrakce po děti. Odpolední program nabídne
i pouťovou pohádku na zámeckém nádvoří, veselé hry pro děti
a posezení na farní zahradě i večerní koncert kapely VLTAVA.

25. 9. 2020 - 27. 9. 2020
Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND
Řešíte rádi zamotané hádanky, šifry nebo rovnou celé detektivní
případy? Dokážete spolupracovat v rodinném týmu a pátrat společně
na vlastní pěst? Pak jsou detektivní hry pro vás jako stvořené. Spolu
s novou výstavou LEONARDO vám přinášíme nový detektivní příběh.

3. 10. 2020 10:00 - 17:00
AUTOBUSOVÝ DEN
Vážení a milí retro cestovatelé, velkolepý Autobusový den PID zná svůj
den! Čtvrtý ročník nabídne opět výstavu autobusů všech současných
dopravců zapojených do systému PID, komentované prohlídky
dispečinku i jízdy historickými autobusy. Vše začíná opět v Letňanech.
Jedna ze speciálních nostalgických linek povede i k nám na Chvalský
zámek.

5. 10. 2020 17:00 - 19:00
Sousedské posezení s harmonikou
Přinášíme vám novou počernickou akci. Zveme vás v pondělí
5. října od 17 do 19 hodin do Chvalské stodoly na první sousedské
posezení s harmonikou! Sál i bar otevřen od 16,30 hod. Dotované
vstupné 50 Kč.

17. 10. 2020 19:00 - 22:00
STRAŠIDELNÁ NOC

Chvalský zámek
Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857,
Praha 9 - Horní Počernice
www.chvalskyzamek.cz, tel. 281 860 130,

otevřeno denně 9-17 hodi

29. 8. - 22. 11. 2020
LEONARDO
Máte jedinečnou příležitost zavítat do světa slavného Leonarda da Vinci!
Interaktivní výstava Leonardo z produkce společnosti Objevárium nabízí
dětem i dospělým prostor pro hravé seznámení se s vynálezy, uměním
a vědeckou prací tohoto italského tvůrce, které před více jak 500 lety
předběhly dobu svou genialitou. Interaktivní exponáty umožní sestavovat
anatomické modely, prověřit funkčnost mechanických strojů, budovat
geometrické struktury či vynálezcův přenosný most, obdivovat model
Leonardova slavného obrněného vozidla, reprodukovat malířovy nákresy,
zatočit Vitruviánským mužem či digitálně upravovat a promítat obrazy

Milí naši návštěvníci, letošní odloženou Strašidelnou noc ze začátku
roku vám přinášíme o podzimní sobotě. Těšte se! Zámek i výstavu
LEONARDO totiž zabydlí strašidla z dob dávno minulých. Přijďte
k nám v sobotu 17. října kdykoli mezi 19. a 21.30 hod. a mějte
pro strach uděláno.

18. 10. 2020 15:00 - 17:00
VESELÁ STODOLA II.
K tanci a k poslechu bude hrát Pražský lázeňský orchestr pod
vedením heligonkářky Ludmily Koutské. Součástí programu bude
i módní přehlídka dobového oblečení ze 30. let.

30. 10. 2020 19:00 - 22:00
TANČÍRNA ve Chvalské stodole
Přijďte se potkat s přáteli a prožít příjemný večer s hudbou a tancem
ve Chvalské stodole. Sál i nápojový bar s lehkým občerstvením se
otevírá v 18,30 hod. Jednotné vstupné na místě 80 Kč. Oděv
neformální ale společenský, čistá obuv.
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31. 10. 2020 10:00 - 18:00
Počernický Street Food Fest

středa 30. září v 19.30 hod.
BÁBOVKY

Srdečně zveme na první ročník festivalu dobrého jídla na Chvalské
tvrzi. Akci pořádá společnost City Event ve spolupráci s Chvalským
zámkem a MČ Praha 20. Vstup na akci zdarma.

Kino / ČR, Sk / 12 / 97 min. Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka
Vlasáková, a další. Podle bestselleru Radky Třeštíkové. Vstupné: 130 Kč

Divadlo Horní Počernice

Kino / ČR / 12 / 60 min. Speciální verze ﬁlmu V síti určená pro diváky
už od 12 let, a to i bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby.
Vstupné: 100 Kč

Kulturní centrum Horní Počernice, Votuzská 379/11,
193 00 Praha 20 – Horní Počernice,
tel. 281 920 326, www.divadlopocernice.cz.

sobota 12. září v 17.00 hod.
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

pátek 2. října v 19.30 hod.
V SÍTI: ZA ŠKOLOU

sobota 3. října v 18.00
POSEL Z LIPTÁKOVA Cimrman - Smoljak, Svěrák

Kino / rodinný / USA / P / 91 min. / český dabing. Tvůrci z DreamWorks
Animation vás přesvědčí o tom, že všechny trable světa se dají vyřešit
tancem, zpěvem a vzájemným objímáním. Vstupné: 100 Kč

DS Cimrfraj (Veselí nad Lužnicí). V divadelní dvouaktovce živě účinkuje
potomek jednoho z nejstarších rodů cimrmanologických Filip Smoljak
jako nepříliš zdatný, zato velmi neodbytný klavírista. Výtěžek ze
vstupného bude opět věnován na podporu Simonky Šméralové z Prahy
9. Vstupné: 150, 120, 90 Kč

středa 16. září v 19.30 hod.
OSM EUR NA HODINU

neděle 4. října v 15.00 hod.
O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE

JT promotion. Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová /
Daniela Šinkorová, Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček. Zběsilá
komedie o sobectví i štědrosti. Vstupné: 480, 460, 440 Kč

čtvrtek 17. září v 19.30 hod.
ŽENSKÁ POMSTA
Kino / ČR / 12 / 88 min. Hrají: Mahulena Bočanová, Robert Jašków,
Eva Vejmělková a další. Komedie o třech ženách, které se liší profesí
i povahou, ale mají stejný problém, nevěru manželů, kterým obětovaly
roky společného života. Vstupné: 130 Kč

sobota 19. září v 17.00 hod.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Kino / ČR / P / 112 min. Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková,
Marek Lambora, Martin Dejdar, a další.
Fantasy pohádka o mladé a rozmazlené princezně Elleně, která musí
v jednom opakujícím se dni zabránit zakletí celého království. Vstupné:
130 Kč

neděle 20. září v 18.00 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA
Přehlídka ﬁlmů s outdoorovou a cestovatelskou tematikou. Vstupné:
100 Kč

úterý 22. září v 19.30 hod.
BENÁTKY POD SNĚHEM
Pantheon production. Hrají: Veronika Arichteva / Krisýna Janáčková,
Míra Nosek, Lucie Štěpánková, Filip Cíl. Brilantní situační komedie
o pozvání na večeři a zmatení jazyků. Přeložené představení
z 1. dubna. Doprodej vstupenek. Vstupné: 380, 360, 340 Kč

čtvrtek 24. září v 19.30 hod.
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
ČR / 12 / 99 min. Hrají: Petra Hřebíčková, Karel Zima, Jan Dolanský,
a další. Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka
je, jak. Vstupné: 130 Kč

DAP Praha. Klasický pohádkový příběh o Honzovi, který je nejen
chytrý, ale také statečný a svým důvtipem zachrání krásnou Madlenku
před nástrahami zlé statkářky Kunhůty. Vstupné: 110, 90, 70 Kč

pondělí 5. října v 19.30 hod.
VZHŮRU DOLŮ
Fanny agentura. Hrají: Dana Homolová, Jakub Zindulka, Aneta
Krejčíková, Milena Steinmasslová. Pořádnou dávku humoru najdou
diváci v naší nejnovější inscenaci! Vstupné: 300, 280, 260 Kč

úterý 6. října v 19.30 hod.
PRAVDA
Kino / Fr, Japonsko / P / 106 min ./ české titulky. Hrají: Catherine
Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke a další. Slavná herečka
napravuje rozbitý vztah s neméně slavnou dcerou. Dlouho nevyřčené
pravdy dávají prostor komickým situacím i dramatickým okamžikům.
Vstupné: 120 Kč

čtvrtek 8. října od 19.30 hod.
THE CELLO BOYS + INACTION
Koncert nám již známé kapely The CELLO Boys, která vystoupí
společně s mladou a nadějnou kapelou InAction. Vstupné: 300 Kč

sobota 10. října v 15.00 hod.
VELRYBA LÍZINKA
Divadlo Krapet. Dobrodružná výprava velryby Lízinky v českých
vodách. Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 11. října v 18.00 hod.
REVIZOR
DS Hromy Blesky Leonardo. Gogol vyslechl příběh, který mu s úsměvem
odvyprávěl kamarád Puškin, vzal pero a napsal úsměvnou a hořkou
komedii. Vstupné: 100 Kč

čtvrtek 15. října v 19.30 hod.
BÁBOVKY

pátek 25. září ve 20.00 hod.
CIMRMAN DOBÝVÁ AMERIKU!

Kino/ČR, Sk/ 12/ 97 min. Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka
Vlasáková, a další. Podle bestselleru Radky Třeštíkové. Vstupné: 130 Kč

Promítání ﬁlmu a beseda s Davidem Smoljakem a Zdeňkem Svěrákem.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

sobota 17. října v 17.00 hod.
PINOCCHIO

sobota 26. září v 17.00 hod.
MULAN

Kino / It, VB, Fr / P / 125 min. / dabing. Nejslavnější dřevěný kluk ožívá
v rukou tvůrců Harryho Pottera. Vstupné: 120 Kč

Kino / USA / P / 116 min / dabing. Hrají: Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li a další.
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit
v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan,
nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce.
Vstupné: 130 Kč (110 Kč dětská vstupenka)

neděle 18. října v 19.30 hod.
NÁPLAVKA GROTESQUE aneb TO JSME MY!

úterý 29. září v 19.30 hod.
Ráchel Skleničková – klavír, Eva Blažková – zpěv

úterý 20. října v 19.30 hod.
TRENÉR

Večerní koncert klasické hudby. Přeložené představení z 19. května.
Vstupné: 200 Kč

DS Náplavka, Lysá nad Labem. Celovečerní představení skečů
a hudebních čísel se těší mimořádnému ohlasu a zájmu publika
Náplavky. Vstupné: 120, 100, 80 Kč (senioři a studenti 20% sleva)

Divadlo Verze. Hrají: David Prachař. David Prachař a oneman show
o kouči, který má svůj vrchol za sebou a potřebuje se z toho vymluvit.
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Vstupné: 300, 280, 260 Kč ( studenti 20% sleva)

čtvrtek 22. října v 19.30 hod.
KAREL
Kino. Intimní pohled do života několikanásobného Zlatého slavíka.
Vstupné 130 Kč

sobota 24. října v 15.00 hod.
POHÁDKA O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH
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10. 9. čtvrtek, 14:00 - BioSenior
3BOBULE
Pokračování úspěšné letní komedie z vinařského prostředí. Česko /
2020 / komedie / 101 min

10. 9. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek v měsíci!
BLUES JAM SESSION

Divadlo Láryfáry. Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu
Hromovi, který se vydává za svým snem. Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi
bluesové standardy. Aparatura, tj. bicí, kytarové a basové kombo,
mikrofony aj. jsou zajištěny. Stačí si přinést svůj hudební nástroj.
Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!

neděle 25. října v 19.30 hod. DERNIÉRA
LÍZINKA

14. 9. pondělí, 20:00 - Kino
HAVEL

DS Právě začínáme. Představení podle bestselleru Katyně, které jako
první ve světové premiéře uvedli na divadelní prkna právě počerničtí
herci. Vstupné: 120, 100, 80 Kč (senioři a studenti 20% sleva)

pondělí 26. října v 19.30 hod.
VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU
DS Háta. Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová / Olga "Háta"
Želenská, Adéla Gondíková / Betka Stanková, Filip Tomsa a další.
Bláznivá komedie o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat
s vdanou sekretářkou. Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Změna programu vyhrazena.

KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Praha 9 – Klánovice,
www.kcnovabeseda.cz, tel: 608 418 494
e-mail: info@kcnovabeseda.cz

DIVOKÁ A KRÁSNÁ krajina srdcem ženy - Výstava měsíce
Výstava představuje snímky české fotografky Magdalény Radostové,
autorky cestopisů Aljaška divoká a krásná a Vietnam s vůní koriandru.
Jedná se o ochutnávku záběrů, které autorka pořídila na svých
cestách po Spojených státech amerických. Konkrétně si můžete
prohlédnout záběry z Aljašky, Arizony a Utahu. Výstava je prodejní
a potrvá do konce října.

2. 9. středa, 20:00 - Kino
HAVEL

Film se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu
a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika,
přes bojovníka za lidská práva, až po vůdčí osobnost sametové
revoluce a celosvětovou ikonu. Česko / 2020 / drama, životopisný
/105 min / nevhodný do 12 let

16. 9. středa, 20:00 - Kino
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je,
jak. Česko / 2020 /komedie / 99 min

20. 9. neděle, 16:00
a 21. 9. pondělí, 9:00 a 10:30
Divadlo pro děti
POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM NÁDRAŽÍ
Na jednom úplně obyčejném vlakovém nádraží v městečku jménem
Planá, které spravuje přednosta stanice Bedřich Růžička, se dějí
naprosto záhadné věci. Začalo zde totiž strašit! Hraje: Divadlo Láryfáry

21. 9. pondělí, 20:00 - Kino
MEKY
Energický ﬁlmový portrét představuje populárního zpěváka z těsné
blízkosti, zcela otevřeně a upřímně, v nečekaných souvislostech
i s humorem. Česko, Slovensko / 2020 / dokumentární / 80 min

22. 9. úterý, 19:00 - Setkání
TADY VŠUDE BYL!...
DAVID SMOLJAK A ZDENĚK SVĚRÁK

Film se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu
a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika, přes
bojovníka za lidská práva, až po vůdčí osobnost sametové revoluce
a celosvětovou ikonu. Česko / 2020 / drama, životopisný /105 min /
nevhodný do 12 let

Na Ladislava Smoljaka, od jehož smrti letos uplynulo 10 let, budou
vzpomínat jeho nejstarší syn David Smoljak a celoživotní autorský
a herecký kolega Zdeněk Svěrák. Výtěžek ze vstupného bude použit
na zhotovení sochy Ladislava Smoljaka, která bude napřesrok
umístěna v Klánovicích.

4. 9. pátek, 16:00 - Akce
HURÁ DO ŠKOLY!

24. 10. čtvrtek, 20:00 - Kino
BÁBOVKY

Přijďte s námi přivítat nový školní rok na pirátskou párty! Můžete se
těšit na šplh ve vysokém lanoví, chůzi po ráhně, pirátskou šifrovací
hru, pukec turnaj a mnoho dalšího. Večer nám zahraje skupina NOT a ti
menší si můžou večer protáhnout v kině u pohádky Scoob! Samozřejmě
nebude chybět zmrzlina a dobroty z baru a grilu.

4. 9. pátek, 20:00 - Kino pro děti
SCOOB! - Hurá do školy!

všichni jsme propojeni, a proto i malé věci dokážou někdy otřást
světem, ověřují si na vlastní kůži hrdinové ﬁlmu Bábovky. Snímek
podle bestselleru Radky Třeštíkové. Česko, Slovensko / 2020 /
romantický, drama, komedie / 97 min / nevhodné do 12 let

30. 9. středa, 20:00 - Kino
KRAJINA VE STÍNU

První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa. USA / 2020
/ animovaný, dobrodružný, komedie / 94 min

Film Bohdana Slámy je kronikou lidí z jedné malé vesnice v pohraničí
vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého
století. Česko/2019/drama, historický/135 min

7. 9. pondělí, 20:00 - Filmový klub
ŠARLATÁN

1. 10. čtvrtek, 19:30 - Beseda
VLASTIMIL VONDRUŠKA

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného
léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. V režii
Agnieszky Holland (Hořící keř). Česko, Irsko, Polsko, Slovensko / 2020
/ životopisný, drama / 118 min / nevhodné do 12 let

9. 9. středa,19:00 - Přednáška
TALKSHOW #husitkatolik
Nenechte si ujít velmi zajímavý a místy nekorektní dialog o životě, víře,
cestách a setkáních z různých úhlů pohledu. Na podiu povedou dialog
MARTINA VIKTORIE KOPECKÁ, farářka Církve československé
husitské, psychoterapeutka a krizová interventka a DAVID MACEK,
sociolog a terapeut, který vystudoval a přednášel ve Vatikánu.

Beseda a autogramiáda s Vlastimilem Vondruškou, českým
historikem, publicistou, spisovatelem a autorem především
historických románů, za které sklidil mnohá literární ocenění.

4. 10. neděle, 16:00 - Kino pro děti
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Příběh o lásce, prokletí a princezně, která se probouzí stále
do stejného rána. Česko/2020/pohádka, fantasy/100 min

5. 10. pondělí, 20:00 - Filmový klub
K2 VLASTNÍ CESTOU
Dokument o Kláře Kolouchové, první Češce, která zdolala druhý nejvyšší
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horu světa. Příběh o nezdolné vůli, touze a úsilí dosáhnout vysněného
cíle. Česko/2020/dokumentární /100 min/nevhodné do 12 let

11. 9. 2020 pátek, 19.00
Biograf Kvapík – HAVEL

8. 10. čtvrtek, 18:00 - Akce měsíce
LADIES NIGHT

Vstupné dobrovolné.

Chystáme pro vás již 11. Ladies night. Co Vás tedy v našem kulturním
centru čeká?
18:00-20:30 Klánovické letní tržiště
20:30-21:00 Podvečerní překvapení, Tombola
21:15 Promítání ﬁlmu. Rezervace vstupenek nutná!

15. 10. čtvrtek, 19:00 - Přednáška
NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA POBALTÍ
Labyrintem jezer doputujeme k Baltskému moři na tajuplné ostrovy
ina poloostrov s písečnými dunami. Podíváme se na zříceniny
středověkých litevských a livonských hradů. V malebných zákoutích
městských uliček si připomeneme pohnutou historii a dějinné zvraty,
které utvářely současné Estonsko, Lotyšsko a Litvu.

20 10. úterý, 20:00 - Show
NA STOJÁKA LIVE
Nenechte si ujít další jedinečnou příležitost se pořádně pobavit na
Stand Up Comedy Show NA STOJÁKA LIVE a již nyní se můžete
těšit na řadu sólových výstupů a nesmrtelných scének současných
oblíbených komiků!

BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránka.
Změna programu je vyhrazena.
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15. 9. 2020 úterý, 17.00 - 18.00
Bezplatná právní poradna
Cílem právní poradny je podat bezplatnou radu a pomoc občanům.
Lze přijít i bez objednání, ale ideální je předem se objednat na adrese
korejzova@email.cz. Těší se na Vás, JUDr. Jitka Korejzová, advokátka.

17. 9. 2020 čtvrtek, 19.00
Robert Ferenc – Kouzelný klavír
Robert Ferenc je mladý talentovaný pianista, ﬁnalista soutěže Pianista
roku 2017. Jeho hru si budete moci užít v rámci beneﬁčního koncertu
#PianoNaKvapik. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

25. 9. 2020 pátek, 18.30
Jirenské Gala aneb Když hvězdy tančí v Jirnech
Čtyři taneční páry budou pro Vás tančit standardní i latinskoamerické tance
a pozvou vás na parket. Součástí večera bude také taneční soutěž dětí.
Vstupné 190 Kč. Vstupenky v prodeji na Kvapíku a na www.artimo.cz

Říjen
1. 10. 2020 čtvrtek, 19.30
Svatojakubská cesta z Plzně do Santiaga de Compostela
Poutník Miloslav Šašek prošel poutní cestu z Ledec u Plzně až
do Santiaga de Compostela. O svých zážitcích vám přijde vyprávět.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz

2. 10. 2020 pátek, 17.00
Páteční odpolední čaje
Živá hudba k tanci, poslechu a setkávání, nejen pro dříve narozené.
Vstupné 50 Kč.

Sál Kvapík U Antošů – Jirny

2. 10. 2020 pátek, 19.00,
Tančírna Kvapík.

Brandýská 98, 250 92, Jirny, www.uantosu.cz

Tradiční tančírna ve standardním a latinskoamerickém stylu, tentokrát
s živou hudbou.

Pravidelné akce
Neděle a pondělí
Taneční pro dospělé
taneční kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Od září
pokračujeme oblíbeným cyklem tanečních pro dospělé, na které se
můžete hlásit na www.artimo.cz

Úterý, 19:00
Hathajóga
lekce probíhají každé úterý, jsou kombinací hathajógy, jógové terapie,
muzikoterapie a aromaterapie.
Více informací a rezervace: Eva Šimánková, e-mail:
E.Simankova@seznam.cz, mob.: 608 109 743, FB Sakurajóga

Středa, 18:00
Iris Jogínka
od 23. září přibydou k dosavadní úterní Hathajóze nové lekce
s lektorkou Iris Jogínka, přihlášení na lekce na e-mailu:
Dornakovai@seznam.cz

9. 10. 2020 pátek, 19.00,
Drobnosti Milana Drobného.
Komorní recitál známého českého zpěváka. Informace o vstupenkách
a předprodeji na www.otevrenasrdce.cz

16. 10. 2020 pátek, 19.00,
Biograf Kvapík – Šarlatán.
Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného
léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Vstupné
dobrovolné.

30. 10. 2020 pátek, 19.00,
Dafne.
Koncert blues-rockové kapely, kterou založili před pár lety Igor
Chmela, Tomáš Didunyk, Tomáš Černoch a Matyáš Černoch. Žánrové
vymezení deﬁnují kytary, basa a bicí, doplněné foukací harmonikou
a trombónem. Jde o tvorbu ryze autorskou, která staví na autenticitě
výpovědi a radosti z hraní. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

Prosinec

Středa a čtvrtek
Taneční přípravka

13. 12. 2020 neděle, 19.00
Vánoční setkání s Jiřinou Bohdalovou.

od září TJ Sokol Jirny opět otevírá kurzy tanečně-pohybové průpravy
pro děti od 8 do 14 let! Vhodné jak pro první taneční krůčky, tak pro již
mírně zkušené tanečníky.
Více informací a přihlášení na e-mailu: sokoljirny@gmail.com

Připravujeme, pro bližší informace sledujte www.otevrenasrdce.cz

Září
10. 9. 2020 čtvrtek, 19.30
Sousedské besedování s Vladimírem Michálkem
Sousedské besedování s režisérem a scénáristou Vladimírem
Michálkem, který se podílel na ﬁlmech Amerika, Je třeba zabít Sekala,
Babí léto, aj., na téma „V režii času, aneb z Ameriky až do Čech“
Více informací na www.otevrenasrdce.cz

Kulturní dům Jirny
18. 10. 2020 neděle, 19.00,
Ewa Farna – Málo se známe tour 2020.
Koncert v novém termínu 18.10.2020. Již prodané vstupenky zůstávají
v platnosti a předprodej nadále běží. Přesto, pokud byste z jakéhokoliv
důvodu nemohli přijít, nabízíme Vám možnost vrácení vstupného.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz

15. 11. 2020 neděle, 19.00,
Ivan Mládek a Banjo Band.
Více informací na www.otevrenasrdce.cz
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Zde může
být i vaše
reklama!
Kontakt:
mistostarosta@sestajovice.cz
tel.: 724 963 162

TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav PICEK
• zahradní domky
• altány
• nábytek
• schody
• dveře

KOMINICTVÍ
NĚMEC
opravy, revize, čištění
t. 775 132 921

e-mail: picek@razdva.cz
Alšova 256, Šestajovice

mobil: 608 114 007

Kytara

Individuální výuka kytary

podle not i akordy a doprovody
k písním v Šestajovicích,
Komenského ulice.

Tel. 728 149 893

Cena 250 Kč za 45 minut

www.kominictvinemec.cz
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MŠ ŠESTAJOVICE
PŘIJME PROVOZNÍHO
PRACOVNÍKA
NA 0,5 ÚVAZKU.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU
KONTAKTUJTE

HOSPODÁŘKU ŠKOLY
NA TELEFONU:

607 520 687
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