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Pár slov na úvod
Vážení spoluobčané,
na konci minulého měsíce se naší obcí prohnal silný vítr, který způsobil
pád dvou stromů. Jako by však zároveň odvál i poslední záchvěvy
letošní zimy a o slovo se pomalu přihlásilo jaro. U hlavní silnice
nad kruhovým objezdem tak již obec sází nové stromy a buduje zde
zpevněnou cestu pro chodce. Pokračují také rekonstrukce místních
komunikací a chystá se mnoho společenských akcí. V Dostavníku
proto naleznete pozvánky např. na Vítání občánků, Hasičský ples,
Pohádkový karneval atd.
Věřím, že se na nich společně uvidíme.
Za členy redakce
Martin Liška
šéfredaktor

Technické služby obce sázejí nové stromy a budují zpevněnou cestu pro chodce nad kruhovým objezdem
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Informace OÚ
Úhrady nákladů
MĚSÍC PROSINEC 2019
hasičské muzeum
zásahové obleky, hasiči
PC monitor
tiskárna
kulturní akce
drobný materiál, tělocvična
oprava zametacího vozu
PC příslušenství
čistící prostředky
myš k PC
sešívačka
baterie
Dostavník 11, 12/2019
elektřina, čerpací stanice
elektřina, tělocvična
elektřina, nafukovací hala
elektřina, veřejné osvětlení
elektřina, sběrný dvůr
elektřina, MŠ
elektřina, ZŠ
poštovné
telefony, čerpací stanice
telefony, tělocvična
telefony, hasiči
telefony, OÚ
telefony, OP
fireport, hasiči
poplatky bankám
pronájem prostor, sběrný dvůr
právní služby
IT služby
údržba zeleně a úklid obce
revize dětských hřišť
revize výtahu, ZŠ
instalace vánoční výzdoby
oprava veřejného osvětlení
údržba stromů
certifikáty
kalendáře
monitoring tepelného čerpadla
zabezpečení OÚ
správní poplatky
revize plynu
oprava el. zařízení
servis výtahu, ZŠ
garanční prohlídka vrat, hasiči
kontrola komína, hasiči
cestovné
pohoštění
dopravní obslužnost BUS MHD
dotace Klubu seniorů
dotace domácímu hospicu
opravy komunikací
opravy chodníků

10
214
3
10
1

639,830,390,348,287,653,9 486,565,3 055,399,147,58,43 060,1 300,4 900,28 021,700,6 580,26 831,102 304,3 000,27,900,1,2 100,317,1 210,2 459,10 000,4 356,40 000,199 650,21 417,6 050,7 319,6 656,21 213,2 697,1 210,872,1 742,5 170,6 728,11 819,5 415,7 768,1 200,701,1 500,109 797,25 000,30 000,951 927,15 000,-

2020

trampolína, DH U Studny
nákup budovy čp. 391, pč. 623
pronájem střelnice, OP
náboje, OP
pohonné hmoty, OP
Aktuální přehled o rozpočtu obce:
http://sestajovice.imunis.cz/rr.
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101 093,13 000 000,780,2 000,4 845,-

Nová cesta a stromy
Technické služby obce začaly v lednu budovat novou
zpevněnou cestu pro chodce v ulici Revoluční
nad kruhovým objezdem. Tímto místem si mnoho
chodců zkracuje cestu na autobusové zastávky, do obchodního centra nebo do jiných částí severní oblasti
obce. Obec se proto rozhodla tuto cestu zpevnit.
Současně se zpevněním cesty jsou podél tohoto prostoru sázeny nové stromy. Vzniká tu tak nové souvislé
stromořadí, které se napojilo na původní stromy. Tyto
stromy jsou dalším opatřením ke snížení hluku
a prašnosti a pro zadržování vláhy v intravilánu obce.

Zaměstnanci TS při sázení nových stromů

A již vysazené nové stromořadí

Rekonstrukce komunikací
V obci pokračují rekonstrukce místních komunikací.
V lednu se technické služby obce ještě vrátily do ulice
Krátká, kde bylo třeba dokončit některé finální práce
pro pokládku nového povrchu. Šlo především o nastavení
výšek kanalizačních šachet a uzávěrů vody. Dále bylo
dokončeno napojení na ulici Palackého. Ulice je tak
připravena pro nový asfaltový povrch. Ten zde bude
položen po dokončení prací v ulici Ve Skalkách, kde bude
také vybudován nový asfaltový povrch.V ulici Ve Skalkách
začnou práce na rekonstrukci komunikace v nejbližší době.

ovický
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padnul v ulici Tylova. Po pádu strom zasahoval do komunikace. Strom proto okamžitě odstranily technické
služby obce. U druhé stromu, v ulici Poděbradská, došlo
k ulámání hlavních větví. Na toto místo vyjeli naši hasiči,
kteří větve ze silně frekventované komunikace odstranili.

Silnice: TS obce dokončují napojení na ulici Palackého

Obec získala na opravu povrchu v ulicích
Krátká a Ve Skalkách dotaci.
Projekt: Oprava povrchu v ulicích Krátká a Ve Skalkách
Šestajovice
Výše dotace: 2 307 763 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Podpora obnovy místních komunikací

Padlý strom v ulici Tylova

Atletický areál
Byly dokončeny první práce na výstavbě nového
atletického areálu. Úkolem těchto prací byly úpravy
terénu. Došlo tím k přípravě pro položení základů
atletického oválu. Další práce vyžadují vhodné klimatické
podmínky. Jakmile tyto podmínky nastanou, budou práce
na výstavbě oválu dále pokračovat.

Obec získala na vybudování nového
atletického oválu dotaci.
Projekt: Výstavba atletického oválu pro ZŠ Šestajovice
Výše dotace: 5 000 000 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Program: Podpora obnovy sportovní infrastruktury
Výše dotace: 2 307 763 Kč
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

TS strom okamžitě odstranily

Dětské hřiště U Vrby
Na jaře budou provedeny celkové opravy všech dětských
hřišť, během kterých budou odstraněny všechny
nedostatky, a bude doplněn písek do pískovišť. Obec
však musela již nyní odstranit jeden herní prvek. Tímto
herním prvkem byla centrální herní sestava na dětském
hřišti U Vrby. Tento herní prvek byl vandaly poničen již
v takové míře, že začal být pro děti nebezpečný a musel

Atletický areál: Byly dokončeny zemní práce

Silný vítr
28. února se naší republikou prohnal silný vítr. Ten trval
sice jen několik málo minut, přesto napáchal škody.
V Šestajovicích tento vítr zničil dva stromy. První strom

Tento herní prvek musel být odstraněn
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být okamžitě odstraněn. Rozsah poškození byl takový,
že oprava prvku by byla neekonomická. Obec nyní
provádí poptávkové řízení, v jehož rámci bude vybrán
nový herní prvek. Obec bude v rámci nabídek
upřednostňovat takový herní prvek, který bude otevřený,
tedy nebude mít uzavření prostor, který by lákal
ke shromažďování pobertů, kteří by jej následně ničili.
Také bude upřednostněn prvek z odolnějších materiálů.

Z činnosti obecní policie
V lednu řešili naši strážníci několik případů týkajících
se zvířat. Ve třech případech se jednalo o volně
pobíhající psi. Při stanovení výše pokuty za tento
přestupek již strážníci zohledňovali, zda jsou tito psi
v souladu se zákonem očipováni a zda se jejich majitel v souladu s vyhláškou obce přihlásil do evidence
chovatelů psů. Strážníci také zajistili volně pobíhající
kozu. U majitele tohoto zvířete se jednalo o opakované
nezajištění zvířete proti volnému pohybu, proto zde bylo
přistoupeno o uložené pokuty. Poslední případ týkající
se zvířat byl spíše kuriózní. Strážníci řešili lišku, která
vběhla do psího kotce na soukromém pozemku.
V souvislosti se zvýšeným výskytem vykrádání domů
na jihu Prahy se naši strážníci soustředí na podezřelá
vozidla a osoby. I v lednu provedli několik kontrol takových
vozidel, prověřována byla i skupina podezřelých osob.
V žádném z případů se neukázala souvislost s trestnou
činností.
Naši strážníci řešili několik případů poškození obecního
majetku. V lednu byly řešeny tyto případy: uražení dvířek
u sdílené knihovničky, poražené dopravní značení, poražený ukazatel, posprejovaná autobusová zastávka.
Upozorňujeme, že v případech ničení obecního majetku
udělují naši strážníci vysoké pokuty. Např. poslednímu
zachycenému pachateli, který poškozoval autobusovou zastávku Balkán, byla udělena pokuta
ve výši 5 000 Kč. Obecní majetek je pořizován
a udržován z peněz určených našim občanům. Proto
budou tyto případy vždy postihovány velmi přísně.
Mnoho času také věnovali naši strážníci v lednu pořádku.
Strážníci zachytili skupinku mladistvých, kteří odhazovali

Mateřská škola
My tři králové jdeme k vám
požehnání do nového roku neseme vám. A jaké požehnání vymyslely děti ze třídy Kašpárci pro své kamarády a paní učitelky z ostatních tříd? Hodně štěstí,
hodně zdraví, abychom se měli rádi, abychom si pomáhali, abychom na sebe byli hodní. S tímto přáním
se Kašpárci jako každý rok vydaly 6. ledna na tříkrálovou obchůzku. Vybaveni královskými korunami, košíčkem na koledu, křídou a písničkou Fanfrnoch jsme
obešli všech šest tříd naší mateřské školy a požehnali všem do nového roku K+M+B+2020.
Jana Zetková
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odpadky kolem lavičky, na které seděli.V rámci řešení případu mladiství také místo uklidili. Na místních komunikacích dále strážníci zjistili dvě vozidla nezpůsobilá
provozu. Tyto vozidla na základě upozornění strážníků jejich majitelé odstranili. Strážníci ve spolupráci s obcí také
řešili opětovní nepořádek u obchodního centra.
Strážníkům se podařilo zajistit důkazní materiál prokazující vinu jednoho z nájemníků OC. Tento nájemník odmítl
zaplatit pokutu, proto byla věc postoupena k dalšímu
řešení. Mimoto proběhlo jednání mezi zástupcem naší
obce, obecní policie a majitelem obchodního centra, kde
byl problém nepořádku u OC řešen. Byla dohodnuta
opatření, která směřují ke zlepšení situace v tomto místě.
Strážníci řešili také nalezené věci. V jednou případě se
jednalo o jízdní kolo vyšší hodnoty. Toto kolo bylo krátce
před nalezením ukradeno svému majiteli. Tentokrát tedy
měla věc dobrý konec a obec kolo předala majiteli.
Nalezen byl také svazek klíčů. Tyto klíce jsou uloženy
v úschovně na obecním úřadě.

Z činnosti hasičů
Požár thují – Šestajovice 31. 12. 2019
Poslední den v roce, tedy 31. 12. 2019, vyjelo družstvo
JSDH Šestajovice ve 21:50 hod. k nahlášenému požáru
thují na zahradě rodinného domu. Při příjezdu na místo
byla již na místě policie ČR. Požár byl díky přítomným
osobám na místě události skoro uhašen. Pomocí
vysokotlaku jsme tedy požár pouze dohasili a ochladili
vyhořelá místa. Na místě zasahovali HZS Stará
Boleslav, JSDH Šestajovice a Policie ČR.

Spadlý strom – Šestajovice 28. 1. 2020
V úterý 28. 1. 2020 ve 14:38 hod. vyjelo družstvo JSDH
Šestajovice k odstranění spadlého stromu na vozovku
v ulici Poděbradská. Při příjezdu na místo bylo zjištěno,
že se jedná o ulámané větvě vlivem silného větru. Větve
byly z vozovky odstraněny a vozovka uklizena. Po dobu
zásahu byl z důvodu silného provozu na této komunikaci
řízen provoz zasahujícími hasiči. Na místě zasahovaly
JSDH Šestajovice a JSDH Jirny.
Zdroj: www.sdhsestajovice.cz
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Procházky
Sněhové počasí nám poslední dobou nepřeje, asi stávkuje. Nevadí, děti z mateřské školy si poradily. Na školní
zahradu z důvodů bláta raději nechodíme, abychom se
příliš neobalili blátem. A bylo by nám líto i travičky
na naší zahradě, která se snaží vyrůst a našimi leckdy
traktoristickými podrážkami na zimních botách bychom
jí zcela zničili. Vyrážíme tedy na procházky po okolí. Nedovedete si představit, kolik jsme objevili nového. Děti
si všímají věcí, které z auta vidět nejsou. Ideálně si
pro procházku vybíráme návštěvu ulic, které se nám leckdy podle svého jména krásně hodí k tématu, které
zrovna v mateřské školce probíráme. Vezměte si např.
takové ulice jako Šípková, Bezinková, Lipová nebo Maková. To jsou přece přesně bylinky, o kterých se báječně
povídá v tématu „Bylinky“. Nebo ulice Kopretinová,
Luční, Chrpová nebo Blatouchová – při procházce
do těchto ulic se zase s dětmi můžeme krásně pobavit
o květinách. Přímo jako stvořené pro téma českých velikánů se nabízí procházka do ulic Janáčkova, Husova
nebo Komenského. A tak bych mohla pokračovat ještě
hodně dlouho, protože skvělých jmen ulic je v Šestajovicích mnoho. Ani nevíte, jak jsou děti nadšené,
že jdeme zrovna do té JEJICH ulice. Do té, kde to většinou dobře znají. Kde se učí jezdit na kole a třeba kreslí
křídami po chodníku. Kde se potkávají se svými sousedy a hrají různé hry. Díky těmto procházkám se lépe
orientují v obci, a poznávají tak jak okolí školky, tak okolí
školy, která pro ně bude co nevidět velmi důležitá.
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A když si sebou na procházku ještě vezmeme nějaké
sportovní pomůcky a stavíme se s nimi např. na hřišti,
kde je použijeme, jsou děti naprosto šťastné.
Za kolektiv MŠ Lodička
M. Trantinová

Centrum kolegiální podpory
I v novém roce jsme se společně s kolegy a kolegyněmi z okolí sešly nad tématem, které nás zajímá.Tentokrát to byla problematika spolupráce s rodinou. Rodina nám svěřuje to nejdražší, co má a my jako pedagogové o to pečujeme. Jak tedy
nastavit spolupráci a propojit vzdělávací zařízení s rodinou,
tak abychom společně nastavili bezpečné a harmonické prostředí pro děti? Diskutovali jsme nad formami, které v jednotlivých zařízeních využíváme. Které formy spolupráce se
tedy v okolí osvědčily? Třídní schůzky, dílničky, besídky,
akademie, spaní ve škole a školce, brigády rodičů při údržbě zahrady, ranní úkoly s dětmi, představení profesí, vedení kroužku, čtení dětem či společné výlety, opékání, přednášky pro rodiče, projektové dny či pomoc s montážními pracemi. Snad jsme se i navzájem inspirovali a více se rodinám
otevřeme, tak aby naše zařízení byla místem, kde se v přátelské atmosféře můžeme setkávat a spolupracovat.
Příští setkání se uskuteční v úterý 11. února a externím
expertem nám bude představena metodika Dobrého
začátku, která se zaměřuje na témata, jako je podpora
pozitivního chování, práce s emocemi, pěstování
pozitivního klimatu ve třídě, používání chvály a ocenění,
ale také práce s nevhodným chování, zvládání vzteku
nebo agresivity dětí a řešení konfliktů ve třídě.
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Život v obci
SK Šestajovice
Vítězný turnaj na Fialce
V sobotu 18. 1. 2020 se mladší přípravka fotbalistů
SK Šestajovice zúčastnila turnaje v hale Fialka v Říčanech. Naši kluci přijeli změřit síly se svými vrstevníky z dalších sedmi týmů a povedl se jim husarský
kousek. Po vlažném začátku, kdy v prvním utkání remizovali, se rozjeli na plné obrátky a jako vítězové
skupiny se nakonec dostali až do finále. V boji o první
místo je čekal silný soupeř z Průhonic. Jenže ani ten
naše vítězné tažení nezastavil, a tak si borci z mladší
přípravky nakonec odvezli pohár za první místo v turnaji. Velká radost hráčů, trenérů i fanoušků a výborná
reprezentace Šestajovic. Kluci gratulujeme!!
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A protože „Ženy“, jak Kondičnímu cvičení žen familiárně
všichni říkáme, jsou bezvadné a plné společné legrace,
začneme prezentaci tímto oddílem.
Cvičení probíhá pravidelně v pondělí v čase 19.00 –
20.00 ve Velké sportovní hale. Náplní sportovně koncipovaného tréninku, vhodného pro všechny ženy
v rozmezí 15 – 75 let, je směs pohybových aktivit
od aerobních po posilovací, cvičíme s vlastní vahou
i za využití drobných pomůcek, jindy zase velkého tělocvičného nářadí.
Vždycky ale cvičíme s dobrou náladou a vzájemnou
podporou, kterou znám z různých sokolských oddílů
a aktivit.
Osobní zkušenost cvičenky: „Šla jsem tam s obavami, vždyť na základce jsem nepřeskočila ani kozu.
Ale nechala jsem se zlákat nabídkou zvýšení kondice
a snížení obvodu pasu. Hned po vstupu jsem se setkala
s vřelým přivítáním, po rozcvičce s náročnými, ale zajímavými cviky a po ukončení hodiny s milými ženami, které si i rády popovídají. Pas mám prý o trochu
užší, kondici posoudit neumím, ale úsměv širší a náladu každé pondělí naprosto skvělou. Mohu jen doporučit.“
Budeme se těšit i na Vás.

Aktuálně: Florbal v lednu
Leden je měsíc, kdy většina dětí jezdí na hory a užívá
si i toho minima sněhu, který tam je. Tréninky a turnaje jsou ale koloběh, který se ani v lednu nezastaví.
Můžeme tedy přinést další výsledky.

T.J. Sokol Šestajovice
Představujeme se…
…tentokrát Kondiční cvičení žen
V novém kalendářním roce jsme se rozhodli blíže
představit činnost jednotlivých sokolských oddílů.
Tento měsíc začneme tím oddílem, o němž se prý
velmi málo ví.

MLADŠÍ ŽÁCI
Mladším žákům se podařilo dostat se v lize o 2 výkonnostní koše výše. Díky tomu jsme hráli proti lepším soupeřům a získali tak cenné zkušenosti, které
naše hráče posunou výkonnostně dál. I v tomto vyšším koši jsme se předvedli v dobrém světle a získali
body ze zápasů proti Chodovu a Bohemians!
ELÉVOVÉ
Naše mladší naděje rostou jako z vody. Turnaj co turnaj je vidět, že se děti posouvají výkonnostně ku-
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předu. Na nedávném turnaji doma předvedly výborný
výkon, obzvláště ve finále proti týmu Tatran Střešovice.
Stále platí, že na turnaje jste všichni zváni, a to obzvláště na ty konané v Šestajovicích. Ten nejbližší nás
čeká 14. 3. 2020. Tak na viděnou!
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Historické okénko
Vážení čtenáři, jak víte, v minulých dílech jsme si povídali o klánovických restauracích. Zatím jsme si popsali
ty nádražní: hotel Smolík a restauraci Dasch. Dnes se
podíváme na to, které další restaurace v Klánovicích
byly a co na jejich místě nalezneme dnes.
Hotel Wágner – stojí na rohu ulic Slavětínská
a Axmanova. Hotel s 12 pokoji si nechal postavit pan
Kolařík. Ten jej prodal panu Fukovi a ten pak
následně panu Wágnerovi, který mu dal své jméno.
Ani on tu však dlouho nehospodařil, po něm se zde
vystřídalo několik nájemců. Po roce 1948 připadl
majetek podniku ČKD, později ho převzal Svaz
spotřebních družstev a zřídil v něm po četných
přestavbách učňovskou školu pro číšníky, kuchaře
a aranžéry. Škola zde funguje dodnes, nyní
pod názvem Střední škola hotelnictví a gastronomie.

Hotel Olymp – nachází se na rohu ulic Slavětínská
a Nové Dvory. Olymp byl původně dřevěnou letní
kavárnou s mléčným barem, kterou postavil pan
Vodička, majitel šestajovické mlékárny. Později
vznikla dnešní zděná budova se třemi pokoji
pro hosty. Tuto následně koupil pan Vojtěch Herčík.
Bývala tu výborná kuchyně, využívaná především tzv.
„lufťáky“ v letních měsících. Nyní se v prostorách bývalého hotelu nachází asijská restaurace Ha Long.

Hotel U Patočků – byl hotel s 8 pokoji pro hosty. Stál
na rohu ulic Slavětínská a Smržovská, dnes se v budově nachází pošta. Podnik měl vyhlášenou kuchyni,
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posedět sem chodili i místní usedlíci. V letních měsících se sedělo též na zahradě, kde hrávala hudba,
pořádaly se zde koncerty, taneční zábavy a divadelní
představení. Jeviště stávalo na dřevěné verandě v západní části, hledištěm byla zahrada.
Restaurace Beseda – byla postavena v roce 1896
panem Janem Kolátorem ze Šestajovic a původně se
jmenovala Uránie. Dalším majitelem byl pan Cyril
Zvěřina, bratr majitele velkostatku v Jirnech. Ten přistavěl roku 1902 k restauraci sál s jevištěm, kde se
hrávalo divadlo. Následně pak restauraci prodal panu
Konrádovi a ten pak Okrašlovacímu spolku Klánovice, který roku 1932 přistavěl biograf. Roku 1949
přebírá celý objekt místní národní výbor. V současnosti je objekt v majetku obce a restaurace je stále
v provozu pod názvem Babiččina Beseda.

Hotel U Sokola – stával na promenádě, dnešní Slavětínské ulici. Postavili jej manželé Líbalovi, kteří
v něm měli i malý obchod. Byli to zámožní lidé, kromě
hotelu jim patřila i budova č. 1 (dnes škola) a asi
15 ha polí, na kterých hospodařili. V hotelu bylo k dispozici 11 hostinských pokojů, dále kinosál, kde se
i tančilo, a zahradní restaurace. Líbalovi neměli děti
a jejich synovec, jediný dědic, padl v první světové
válce. Proto hotel později prodali a byl přejmenován
na Hotel Praha. Po roce 1948 byl hotel znárodněn
a poté došlo k jeho zbourání.

Milí čtenáři, tímto jsme vyčerpali téma Klánovic
a od příštího dílu se můžete těšit na vyprávění o historii sousedních Jiren.
Na základě knih “Klánovice na starých pohlednicích”
od Jindřicha Lukáše sepsala Alena Dušková
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Milé děti, v měsíci únoru vám přinášíme zcela novou záhadu
k vypátrání. Po celý dlouhý týden od pátku 21. února
až do neděle 1. března se můžete těšit na další detektivní
zápletku. Přijďte k nám kdykoli v tomto týdnu v čase mezi
9. a 17. hodinou a samy (spolu s rodiči nebo prarodiči) zkuste
rozluštit zámeckou záhadu. V recepci obdržíte zapečetěnou
obálku s detektivním případem i indiciemi a dál už bude na
vás, zda se vám podaří složitý příběh rozluštit a získat
odměnu.

14. 3. 2020 19:00 - 22:00
STRAŠIDELNÁ NOC na zámku se strašidly
Těšíte se na další ročník Strašidelné noci? Těšte se! Zámek
i výstavu Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka totiž zabydlí
strašidla z mokřin a kapradí, které znáte z českých pohádek.
Nebudou chybět ani svítící přízraky i tajemná překvapení.
Přijďte k nám v sobotu 14. března kdykoli mezi 19.
a 21.30 hod. a mějte pro strach uděláno.

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

neděle 1. března v 17.00 hod.
SUPERMAZLÍČCI
Kino / animovaný / rodinný / P. Starosta města se zbláznil. Rozhodl se vyhnat všechny živé obyvatele a z jejich domova udělat město robotů. Vstupné: 120 Kč (dětské vstupné 100 Kč –
pouze v pokladně, není možné koupit on-line).

pondělí 2. března v 19.30 hod.
DVA NAHATÝ CHLAPI

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

JT Promotion. Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Martin
Kraus, Daniela Šinkorová/Michaela Dittrichová. Bláznivá komedie. Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se
jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce.
Vstupné: 480, 460, 440 Kč.

úterý 3. března v 19.30 hod.
RADŮZA
Koncert. Vstupné: 350 Kč.

otevřeno denně 9-17 hodin

8. 2. 2020 - 10. 5. 2020
RÁKOSNÍČEK, KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka či Malá čarodějnice.
To jsou nejznámější večerníčky Zdeňka Smetany, které
nepochybně patří k mnohým vzpomínkám na dětství.
Smetanův pohádkový svět je však mnohem větší! Objevte
společně s námi bohatou fantazii a výtvarný rukopis českého
výtvarníka, scénáristy a animátora, který svou tvorbou těší
další a další generace. Ve správném pohádkovém světě však
nesmí chybět čas na hraní. A ten si u nás také užijete!
V interaktivní části výstavy na vás čeká fotokoutek, herna,
animační dílna i promítání Pohádek z mechu a kapradí.

16. 2. 2020 14:00 - 17:00
Masopustní průvod
Srdečně zveme na Masopustní průvod masek Horními
Počernicemi. Těšit se můžete na tradiční i netradiční masky,
zastavení na trase s programem, volbu nejlepších dětských
masek i ochutnávku zabíjačkových pochoutek v cíli.

DETEKTIVNÍ TÝDEN
21. 2. 2020 - 1. 3. 2020

středa 4. března v 19.30 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Kino / komedie / ČR / P. Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Vilhelmová, Eliška Balzerová, Vojta Kotek, Pavel Liška, Zdeněk Piškula a další. Filmový hit, který si přejete vidět ještě jednou
na našem plátně. Vstupné: 100 Kč.

čtvrtek 5. března v 19.30 hod.
JUDY
Kino / životopisný / USA / 12 / titulky. Renée Zellweger byla
za roli jedné z největších hollywoodských legend všech dob
oceněna Zlatým globem a je nominována na cenu Oscar.
Vstupné: 120 Kč.

sobota 7. března v 15.00 hod.
ALENKA A JEJÍ ŘÍŠE DIVŮ
Divadlo Anfas. Pohádka o tom, co všechno je možné prožít
v říši dětské fantazie. Vstupné: 120, 100, 80 Kč.

středa 11. března v 19.30 hod.
ATAKY JANY KOUBKOVÉ
Vystoupení skvělé zpěvačky a osobnosti českého jazzu. Koncert navazuje na vernisáž. Vstupné: 250 Kč.
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čtvrtek 12. března v 19.30 hod.
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

Přehlídka ﬁlmů s outdoorovou a cestovatelskou tematikou.
Vstupné: 100 Kč.

DS Háta. hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/Pavel Nečas, Filip
Tomsa, Zbyšek Pantůček, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková a další. Bláznivá komedie plná záměn a nedorozumění.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč.

pondělí 23. března v 19.30 hod.
Briggite Buc
ČAS POD PSA

pátek 13. března v 10.00 hod.
ČTVRTLÍSTEK
Krajské kolo soutěžní přehlídky mladých recitátorů, studentů
středních škol.
Vstup volný

pátek 13. března v 19.30 hod.
TO JSME MY! NÁPLAVKA GROTESQUE
DS Náplavka Lysá nad Labem. Celovečerní kabaretní představení inspirované humorem P. A. Camiho, které doprovází
živě hrající kapela.
Vstupné: 190 Kč.

neděle 15. března v 15.00 hod.
O ZLATÉ RYBCE
Divadlo Drak. Výtvarně působivá loutková inscenace klasické
pohádky. Vstupné: 140, 120, 100 Kč.

pondělí 16. března v 19.30 hod.
HVĚZDNÁ SETKÁNÍ
Talk show. Host: Tereza Brodská. Moderuje: Marianne Ehrenthal. Výtěžek ze vstupného podporuje projekt Světýlko
pro maminku.
Vstupné: 220 Kč.

úterý 17. března v 19.30 hod.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Kino / komedie / ČR, SR. Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana
Dyková a další. Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má
dobrou kariéru a nejlepší kamarádku Simonu, které se právě
obrátil život vzhůru nohama. Vstupné: 120 Kč.

středa 18. března v 19.30 hod.
1917
Kino / válečné drama / USA, Velká Británie / 15 / titulky. Na sklonku
jednoho z největších válečných konﬂiktů všech dob dostali dva
mladí britští vojáci zdánlivě nesplnitelný úkol. Zlatý globus za nejlepší ﬁlm. Vstupné: 120 Kč.

čtvrtek 19. března v 19.30 hod.
BESÍDKA DIVADLA SKLEP
Divadlo Sklep. Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří Fero
Burda, Lenka Vychodilová a mnoho dalších. Tradiční představení divadla Sklep složené z mnoha humorných výstupů,
skečů, gagů, písní a tanců.
Vstupné: 400, 370, 350 Kč.

sobota 21. března 13.30 – 19.30 hod.
FESTIVAL MAZEC
2. ročník hudebně - divadelního festivalu. Pořádá DDM Jižní
město. Vstupné: 100 Kč, děti zdarma.
Vstupenky budou v prodeji až v den konání.

neděle 22. března v 15.00 hod.
VELRYBA LÍZINKA
Divadlo Krapet. Výpravná pohádka o zatoulané malé velrybě
v českých řekách.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč.

neděle 22. března v 18.00 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA

Komorní divadlo Kalich. Hrají: Tereza Kostková, Máša Málková,
Eva Josefíková, Pavel Nečas / Karel Zima. Bouřka, do které
by ani psa nevyhnal, zažene tři ženy do zadní místnosti bistra,
protože to je zcela obsazené. Postupně každá z nich odkrývá
své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč.

úterý 24. března v 19.30 hod.
středa 25. března v 19.30 hod.
3 BOBULE
Kino / komedie / ČR/12. Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek,
Lukáš Langmajer a další. Honzu a Kláru všední starosti tak
odcizily, že momentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy.
Vstupné: 130 Kč.

sobota 28. března v 17.00 hod.
FRČÍME
Kino / animovaný rodinný / USA / P. Dva elfí bratři vyrážejí
na pozoruhodnou výpravu, na které chtějí zjistit, zda na světě
ještě zbyla trocha magie a kouzel.
Vstupné: 120 Kč (dětské vstupné 100 Kč – pouze v pokladně,
není možné koupit on-line).

neděle 29. března v 15.00 hod.
O VODNÍKOVI Z ČERTOVKY
Divadlo Kampa. Přijďte si poslechnout vyprávění o velké lásce
sirotka Aničky a mladého vodníka Vlnky, také o zlé tetě a kouzelném puškvorcovém elixíru. Vstupné: 110, 90, 70 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Přístupnost ﬁlmů je značena následovně: P – přístupný, 12 – do 12 let
nevhodný, 15 – do 15 let nevhodný, 18 - do 18 let nevhodný. Pokud
není uvedeno jinak, je ﬁlm promítán v českém znění. Pořady označené * jsou pronájmy.

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

STÍNOHRA - Výstava měsíce
Pražský fotograf Petr Barták představuje portrétní
fotografie a umělecké akty, nechybí však ani zajímavá
městská zákoutí či fotografie lidí v každodenním životě.
Preferuje především přírodní světlo a využívá kreativní
přístup a často neotřelé nápady. Všechny fotografie,
ať už jsou jakéhokoliv žánru, cílí na autentičnost
a zachycení atmosféry.
Výstava je prodejní a potrvá do konce března.

2. 3. pondělí, 20:00 - Filmový klub
RICHARD JEWEL
Snímek nazvaný podle hlavního protagonisty Richard
Jewell se vrací do roku 1996, kdy se během XXVI.
letních olympijských her v Atlantě podařilo pracovníku
bezpečnostní agentury, Richardu Jewellovi, zachránit
tisíce životů nálezem batohu s výbušninou. USA / 2019
/ životopisný, drama, krimi, historický /131 min / s titulky

4. 3. středa, 20:00 - Kino
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
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Komedie s Eliškou Balzerovou, Tatianou Dykovou
a Petrou Hřebíčkovou. Česko, Slovensko / 2020 /
komedie, drama / 107 min

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

11. 3. středa, 20:00 - Kino
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Je možné, aby si manželka s milenkou rozdělily chlapa?
Odpověď přináší nová česká komedie s Jiřím
Langmajerem, Ivanou Chýlkovou a Lucií Žáčkovou.
Česko / 2020 / komedie / 109 min

12. 3. čtvrtek, 14:00 - Bio Senior
TENKRÁT PODRUHÉ
Victorovi se změní život ve chvíli, kdy mu podnikatel
Antoine nabídne nový zážitek. Jeho společnost nabízí
klientům možnost vrátit se v čase do chvíle dle vlastního
výběru. Victor chce znovu zažít nejdůležitější týden
svého života, kdy před čtyřiceti lety potkal svou velkou
lásku. Francie / 2019 / komedie drama, romantický /
115 min / s titulky

12. 3. čtvrtek, 19:30 - Každý druhý čtvrtek
v měsíci!
BLUES JAM SESSION
Blues Jam Session je akce pro všechny, kteří mají chuť
si zahrát se spřízněnými dušemi bluesové standardy.

16. 3. pondělí, 20:00 - Kino
V SÍTI
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních
predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované
téma zneužívání dětí na internetu.
Česko / 2020 / dokumentární / 100 min

18. 3. středa 20:00 - Kino
1917
Držitel Oscara® Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall,
Spectre a filmu Americká krása, natočil jedinečný epický
příběh z první světové války.
USA, Velká Británie / 2019 / drama, válečný / 119 min /
s titulky

22. 3. 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

23 3. pondělí, 20:00 - Show
NA STOJÁKA LIVE
Nenechte si ujít další jedinečnou příležitost se pořádně
pobavit na Stand Up Comedy Velkou dávku čerstvého
humoru Vám zajistí: Karel Hynek, Richard Nedvěd
a Zbyněk Vičar. Zapomeňte na běžné vystoupení. Stát
se může cokoliv!

25. 3. středa, 20:00 - Kino
3 BOBULE
Volné pokračování komedie z vinařského prostředí
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s Terezou Rambou a Kryštofem Hádkem.
Česko / 2020 / komedie

26. 3. čtvrtek, 19:30 - Přednáška
POČTVRTÉ SPOLEČNĚ V HIMALÁJI - CHULU
WEST II.
Film o dalším himálajském dobrodružství klánovického
tria doplněného o člena z Liberce, tentokrát z regionu
Annapuren a pokusem o zdolání šestitisícovky Chulu
West II. Těšíme se na všechny kamarády, známé
a milovníky hor! Vstupné dobrovolné.

30. 3. pondělí, 20:00 - Kino
ŠARLATÁN
Strhující životopisné drama výjimečného muže
obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí
dobových událostí. Příběh je inspirován skutečnými
osudy léčitele Jana Mikoláška, v režii Agnieszky
Holland.
Česko / 2020 / drama, životopisný, historický / 100 min

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

BĚH S BESEDOU
Sledujte naše webové stránky
Změna programu je vyhrazena
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TRUHLÁŘSTVÍ
Jaroslav PICEK
• zahradní domky
• altány
• nábytek
• schody
• dveře
e-mail: picek@razdva.cz
Alšova 256, Šestajovice

KOMINICTVÍ
NĚMEC
opravy, revize, čištění
t. 775 132 921
www.kominictvinemec.cz

mobil: 608 114 007

ovický
šestaj
Dostavník
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PALIVOVÉ DŘEVO
Stupice u Koloděj
728 272 687
776 834 911
e-mail: pilastupice@email.cz

Pronájem 2+1
v novostavbě RD (75 m2)
v Újezdě nad Lesy.
Parkování na pozemku, zahrada,
zařízená kuchyň. MHD cca 10 min.
14 000 Kč/měsíc + poplatky
Tel. 704 731 432

Pronájem montážní plošiny
MP 18
PROVÁDÍME:
Doprava materiálu do výšky 18 m
Údržba zeleně
Čištění okapů
Odstraňování rampouchů
Nátěrové práce
Montáže reklamních zařízení
Další montáže ve výškách
Další využití plošiny:
Údržba veřejného osvětlení
Opravy a údržba staveb
Natáčení filmů
Ostatní výškové práce
Ceny:
Pronájem plošiny 550 Kč/hodinu, při dlouhodobějším nájmu
slevy dohodou.
Obsluha a práce od 190 Kč/hodinu, při dlouhodobějším nájmu
slevy dohodou.
Doprava plošiny 16 Kč/km.
Ceny bez DPH.
Kontakt: 724 191 249

PŘIJMEME
MECHANIKA
DO PNEUSERVISU
v Praze 9 – Újezd nad Lesy
na hlavní pracovní poměr.
Nástup ihned.

Tel.: 776 106 599
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