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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,

v minulém měsíci proběhlo několik zajímavých akcí, s nimiž
Vás seznámíme na našich stránkách. Čarodějnické ohně dohořely a zábava, kterou pro Vás připravili jirenští hasiči, se
protáhla do pozdních nočních hodin. Odpoledne bylo plné zábavy, her a soutěží pro naše nejmenší a večer patřil naopak
dospělým, kteří se mohli pobavit a zatančit si u hořícího ohně.
V parku u kulturního domu vyrostla nová májka, která krášlí
naši obec, a v sále Kvapík u Antošů i v kulturním domě proběhlo několik zajímavých kulturních, sportovních a společenských akcí, o kterých si přečtete v našem čísle.

Děkujeme všem přispěvatelům za jejich příspěvky z akcí
a budeme rádi, pokud jich bude stále přibývat.
Přejeme krásné jaro….
Za redakci Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e

NOVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Přinášíme Vám další informace z probíhající výstavby nové jirenské základní školy.

Jak asi většina z Vás sleduje, škola nám roste závratným tempem
a nyní jsme se dostali do fáze, kdy již „zvenčí“ tolik práce nebude
vidět. Z 1. etapy stavby (vstup, technické zázemí školy, kabinety,

sborovna, počítačové učebny, výtvarky, dílny a hlavně II.stupeň
a tělocvična) máme hrubou stavbu prakticky hotovou. K této etapě
jsme přidali i základové desky pro jídelnu, kuchyň a I. stupeň tak,
abychom, až odstěhujeme v nejbližší době jeřáb, dokončili i tyto
desky a zanechali tak staveniště pro další stavbu s minimálním
rozsahem zemních prací těžkými stroji (myšleno na základových
deskách – samozřejmě terénním pracím
a parkovišti se v budoucnu nevyhneme).
Současně již ale probíhají od března
i vnitřní práce na dokončení stavby –
okna, podlahy, rozvody instalací, elektro,
hrubé omítky a k dnešnímu dni jsou již
v pokročilém stádiu i konečné štukové
omítky. Začaly z jižní strany i práce na
fasádě a ve stavbě pokračuje i tělocvična.
Zároveň se pracuje na zvukových izolacích, obkladech, podlahových krytinách,
sanitě, schodištích, rampě pro vozíčkáře,
ve vstupní hale začínají přípravy na betonové kaskádové schodiště na sezení
a shromáždění žáků, řeší se bezpečností
prvky, požární systémy, datové rozvody,
servrovna, je hotová retenční nádrž…
stavba ani den nezahálí!
Co se týče termínů, přestože původní
harmonogram neměl prakticky žádnou
rezervu a všichni zainteresovaní včetně
zhotovitele se pozastavovali od počátku
nad nereálností splnění termínu – zatím
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utopistický termín otevření nakonec zvládneme. Poté bude pokračovat dodělání tělocvičen a okolí
budov a – případné pokračování
zbytku stavby.
To záleží pouze na dotaci. Stále
pracujeme na tříleté dotaci pro rok
2018–2020 v maximální možné
výši 3x30 milionů korun z rozpočtu Ministerstva financí, která
by nám pokryla částku na dostavbu 2. etapy. Myslíme si, že
jsme se na ni připravili, jak nejlépe
šlo, a přestože nám bylo naznačeno, že je více než dvojnásobná
poptávka převyšující možnosti dose držíme a pokud nezvolníme tempo
a nenastanou nečekané komplikace,
stavebně začínáme věřit, že bychom
mohli stavbu stihnout tak, aby byl II.
stupeň otevřen pro žáky nového školního roku.
Doufáme, že i úředníci a všechna povolení o provizorním provozu části
školy nám vyjdou vstříc a my ten

tace a my žádáme dokonce maximální možnou výši – věříme, že jsme
nic nepodcenili a naším největším
trumfem v bodování projektů je úroveň rozestavěnosti a kritická situace
školních kapacit v Jirnech. Již nyní
se blížíme k 100 milionům korun prostavěnosti z vlastních zdrojů.
A to nemohou hodnotící dotační kritéria nevidět…
Za zastupitelstvo obce

Výměna pytlů na tříděný odpad za plastové popelnice

Vážení čtenáři,
v minulém čísle Jirenského zpravodaje jsme vydali krátký článek
o zneužívání pytlů na tříděný odpad a o uvažované změně svozu
tříděného odpadu a výměny pytlů za plastové popelnice.
Na základě tohoto článku se objevilo velké množství dotazů od
našich občanů, které zajímala otázka, kdy k této změně dojde
a zda si mají stále na obecním úřadě vyzvedávat pytle. Nedočkavce
musíme ještě trošku zklamat a oznámit následující informaci…
Obec uvažuje o změně svozového systému a o zakoupení popelnic pro své občany. Nicméně v tuto chvíli čekáme na přidělení

Ing. Jan Lehečka

dotace a pokud vše dobře dopadne budeme mít možnost zakoupit
plastové nádoby pro všechny nemovitosti v obci, stejně jako tomu
bylo u zelených popelnic.
Do té doby však stále platí stávající systém třídění odpadu a používání barevných pytlů, které jsou k vyzvednutí na obecním
úřadě v Jirnech.
Změnu všem včas oznámíme v našem zpravodaji i na stránkách
obce Jirny.
Děkujeme za pochopení.
Za obec Jirny Šárka Hanušová
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Plánovaná odstávka elektrické energie v Jirnech
22. května 2018 od 7:30 do 17:00 hodin

Nové Jirny
Cyrilovská
956182 , p.1555/34 , 1 , 131/Ch 0131U , 169 , 102 , 137 , 138 , 141 , 165 , 194 , 196 , 219 , 243 ,
27, 27U , 48 , 53 , 58 , E139 , E140 , E42 , parc.č. 1554/12 ,
Havlíčkova
p. 1462/1 , 13/145 , 6 , 110 , 120 , 131 , 164 , 245 , E11 , E170 , E5 ,
Hlavní
15 , 169 , 21 , 22 , 23 , 28 , 29 , 4 , 41 , 42 , 6 ,
Horova
100 , 111 , 112 , 170 , 268 , 62 , 94 , E135 , E167 , E173 , E22 ,
Chatové město
228 ,
Jaromírova
22 , 238 ,
Jiráskova
100 , 134 , 168 , 236 , 355 , E101 , E21 , E34 , E51 , E52 , E67 , E84 ,
Letenská
10 , 162 , 69 , 119 , 123 , 130 , 139 , 150 , 162 , 167 , 169 , 192 , 231 , 235 , 244 , 307 , 405 , 54 ,
95 , 96 , E10 , E14 , E15 , E161 , E27 , E28 , E43 , E45 , E53 , E55 , E56 , E57 , E58 , E65 ,
Na Jablonce
101 , 142 , 143 , 188 , 196/Ch 196U , 213 , 250 , 339 , 356 , E131 , E132 ,
Na Rovinách
20 , 118 , 135 , 158 , 159 , E19 ,
Pod Lesem
105 , 106 , 114 , 119 , 122 , 124 , 128 , 130 , 39/Ch 039U , 60 , 70 , 72 , 73 , 74 , 75 , 77 , 78 ,
81 , 82 , 83 , 96 , 97 , 99 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 113 , 115 , 117 , 118 , 121 , 127 , 136 ,
138 , 153 , 166 , 175 , 175/175E , 251 , 37 , 414 , 92 , E166 , E35 , E36 , E38 , E41 , E93 ,
Pod Lesem I
E76 ,
Pod Lesem II
80 , 87 , 89 , E79 , E88 ,
Pod Lesem III
396 ,
Pod Lesem III č. e.
108 ,
Pod Lesem IV
419 ,
U Lesa
1394/8 , 1394/9 , 1750 , p1394/1 , 129 , 177 , 177/Ch 0177U , 61 , 62 , 68 , 7 , 71 , 86 , 91 , 98 ,
103 , 113 , 114 , 117 , 122 , 124 , 127 , 128 , 132 , 152 , 156 , 157 , 160 , 331 , 337 , 341 , 56 ,
59 , 72 , 77 , 82 , 84 , 85 , 87 , 88 , 89 , 90 , E39 , E4 , parc.č. 1463/2 ,
Hlavní
28 ,
Jirny
1554/3 , 978835 , 40 , 94 , 95 , 276 , parc.č. 1409/1 ,
K Lesu
199 ,
Na Jablonce
359

Za OÚ Ing. Lucie Proroková
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kalendář kulturních akcí
KULTURNÍ DŮM
27. 5.
30. 6.
10. 11.
24. 11.

- Magická hodina – divadelní představení KD
- Soukromá akce - KD
- Svatomartinský ples
- Mikulášská zábava - Veteran car club Nové
Jirny + SDH Nové Jirny

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“

15. 5. v úterý, 19:00 – Setkání zájemců o ochotnické divadlo
Ten, kdo nechce být jen gaučovou bramborou a chtěl by se účastnit něčeho smysluplného a zábavného pro sebe i sousedy, ať se
přihlásí na e-mailovou adresu slehky@seznam.cz

OSTATNÍ SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE
A ZAJÍMAVOSTI
19. 5. v sobotu, 14:00 – Májové slavnosti
Májové slavnosti 19. 5. průvod vyjíždí od kapličky v Nových Jirnech ve 14:00.

26. 5. v sobotu od 9:30 do 19:00 hodin
27. 5. v neděli od 9:30 do 14:00 hodin – výstava k 80. výročí založení skautingu v Jirnech
27. 5. 2018 v neděli, 19.00 hodin v KD Jirny,
Divadlo - Magická hodina,

Vztahy mezi mužem a ženou bývají nevyzpytatelné. Často připomínají jízdu na horské dráze a někdy zase bývají až pohádkově
krásné. Jak vyřeší své partnerské problémy Valentýn a Joana se
vztahovým terapeutem, to se dozvíte v manželské komedii.
Vstupné od 200 Kč
1. 6. v pátek – Tančírna v Jirnech – pro všechny, kteří rádi tančí.
Vstupné 50 Kč za osobu. Pořádá Spolek přátel tance.

2. 6. 2018 (sobota) až 16. 6. 2018 (sobota) – Výstava obrazů
jirenských malířů.
I Jirny mají své kořeny. Přijďte na jedinečnou výstavu tria Janeček, Jelínek, Hindrich. Vstupné dobrovolné.

6. 6. ve středu, 18:00- 21.00 – MateMagika – kurz pro veřejnost
především učitele a rodiče, kteří mají děti na prvním stupni ZŠ
a kteří mají:
1/ trojky nebo čtyřky z matematiky
2/ nesnáší matematiku
3/ děti s AD/HD
4/ mimořádně nadané děti
ANEB jak z takových dětí udělat jedničkáře a dvojkaře?
Kurz je akreditován MŠMT.
14. 6. ve čtvrtek od 18.30 – 4 MÚZY - Setkání spolků a jednotlivců, kteří chtějí v Jirnech tvořit. Přijďte sdílet své nápady v sálu
Kvapík U Antošů
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napsali jste nám

Dobrý den,
v sobotu 17. března uspořádal SDH Nové Jirny hasičský ples, tentokrát ve stylu filmových a seriálových hrdinů. Díky výzdobě tanečního sálu a fotokoutku u vstupu, jsme měli možnost vstoupit
do světa hollywoodských celebrit. K tanci již tradičně hrála skupina Bueno. Nechybělo ani několik vystoupení krásných hasiček
a jejich mladého, a neméně šikovného kolegy. Černobílé vystoupení bylo dokonale secvičené a musím říci, že účinkující jsou rok
od roku lepší – zkrátka celebrity. Nechyběl již tradiční kankán,
při kterém to všem slečnám a dámám velmi slušelo. Sál byl plný

základní škola
DEN ZEMĚ OČIMA III.A
V pátek 27. dubna proběhla celoškolní akce Den Země.
Převlékli jsme se do sportovního, vybavili jsme se dobrou náladou, i počasí nám přálo a vyrazili jsme.
Zahájení proběhlo na školním hřišti, kde se sešly všechny
třídy.
Připravené účastníky.... i jejich doprovod ...
přivítala paní ředitelka a tím celý Den Země zahájila.

k prasknutí, a potkat jste zde mohli nejrůznější filmové kostýmy.
Některé tanečníky jsem musela obdivovat nejen pro kreativitu,
ale zároveň za jejich výdrž. Vydržet ve vyhřátém sále celou noc
tančit v osrstěném kostýmu byl opravdový sportovní výkon.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem členům SDH Nové
Jirny za čas, který každý rok věnují ze svého volna přípravě plesu,
a za to, že i nás každý rok přimějí vylézt ze své ulity a jít se bavit.
Už se těšíme na příští ročník!!!!

Veliký dík. Lucka Kůsová
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Celkem 20 družstev vždy z žáků 1. až 6. ročníku se vydalo na 12 stanovišť,
která připravili páťáci. Jejich příprava byla dokonalá. Udělujeme jim VELKOU
pochvalu. Poznávali jsme koření, skládali puzzle, házeli míčky, luštili křížovku,
koukali jsme do mikroskopu, pozorovali hmyzí hotel, který vyrobili páťáci se
šesťáky, hledali zvířata ukrytá ve větách, poznávali rostliny, třídili odpad, hledali,
co do přírody nepatří,.......
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Chvíle čekání jsme si zpříjemnili svačením, odpočinkem nebo hrami.
Všichni jsme si dopoledne báječně užili a už se těšíme, že Den Země
proběhne i příští rok.

NA cO SE TĚšÍME, I Vy SI NENEcHTE UJÍT !!!

PODĚKOVÁNÍ
Tuto básničku věnujeme všem
členům jirenského SDH, kteří naší
škole dlouhodobě pomáhají.
DĚKUJEME.
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Druhá ŽIVOTA BÁSEŇ
je pro všechny čtenáře
Jirenského zpravodaje.
Pokud se chcete stát také
básníky jako děti ze IV.c,
můžete si vytvořit vlastní
a originální báseň.
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spolky a organizace

JUNÁK JIRNY

Duben pro nás začal tradiční
jarní výpravou do Zapomenutého údolí. Ta se konala od
30. března do 1. dubna. V sobotu ráno jsme vyrazili na
vlak do Českého Šternberka,
odkud jsme se vydali na
výlet do města Ledeč nad
Sázavou. Zde jsme na hradě
navštívili výstavu věnovanou Jaroslavu Foglarovi.
Z hradu jsme se vydali ještě
na vyhlídku nad městem
a pak zpět do Zapomenutého
údolí.
Přesně v polovině měsíce
proběhlo okresní kolo závodu vlčat a světlušek v Zápech. Z našeho střediska se
zúčastnily 2 dívčí družiny Veverky a Sovičky, které
skončili na 2. a 3. místě.
Díky skvělému umístění postupují do krajského kola!
Chlapeckou hlídku jsme
měli jednu - Jestřábi, kteří
skončili na krásném 13.
místě. Všichni jsme si to
užili a čekáme, jak dopadneme v krajském kole.
Naše středisko ale také
vypomohlo zápskému středisku s celou akcí a společně jsme vymysleli
a celou akci uspořádali .
Na konci měsíce se
konal druhý ročník tzv.
Swapu, kdy během víkendu mohl každý něco
přinést a jiní zase odnést.
Myslím si, že duben byl
měsíc plný velkých zážitků.
Matěj Šimůnek
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HASIČI NOVÉ JIRNY

Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová
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TJ SOKOL JIRNY

14. dubna se konal 1. ročník Jirenské pálky. Sešlo se 18 účastníků,
kteří přišli poměřit své síly a dovednosti ve stolním tenisu. Mezi
hráči jsme mohli potkat ženy, děti, mladé, energické muže, ale i
seniory. Nikomu z nich nechyběla hráčská vášeň, sportovní chování, ale hlavně chuť se pobavit a při trošce štěstí si i odnést nějakou tu cenu. Od štědrého jirenského sponzora jsme dostali
úžasné ceny pro všechny tři medailisty. Energii našim hráčům do-

dávalo mohutné povzbuzování, ale i výborné občerstvení. Všem
zúčastněným se akce moc líbila a už teď se těšíme na další ročník!
členové TJ Sokol Jirny

Velikonoční zdobení

V sobotu 24. března, jsme v nově zrekonstruovaném sále Kvapík
U Antošů, uspořádali akci s názvem „Velikonoční zdobení“.
Pro malé i velké návštěvníky jsme připravili domácí dobroty.
Upekli jsme tradiční mazanec, beránka, králíčka, ale i méně obvyklé pokrmy jako zeleného kapra, krkonošský hubník nebo
oblíbené šneky. Zdaleka největší nadšení sklidily boží milosti. Děti i dospělí si upletli pomlázku, pod dozorem tří
zkušených „pletačů“, nabarvili si kraslice pomocí vosku,
ozdobili perníčky, namalovali sádrové odlitky s velikonočními motivy, vyrobili veselé velikonoční přání „vejce
z papíru“ a obarvili polystyrenové zajíčky.
Aby toho nebylo málo, tak jsme také soutěžili. Děti měly
za úkol, co nejrychleji vyfouknout vajíčko. Klobouk dolů,
někteří byli velmi zdatní a než jsme se stačili rozkoukat,
vejce bylo vyfouknuté.
Krásnou velikonoční atmosféru doplňovaly stánky s velikonočními výrobky. Odnášeli jsme si kytičky, věnce, velikonoční dekorace, pletené zajíčky, ovečky, korálky
a spoustu dalších drobností.
Mimoto jsme pro Vás (obyvatele Jiren a Nových Jiren)
připravili v parku strom, kam jste mohli věšet svá vajíčka
nebo mašle. Po pár dnech byly větve nádherně ozdobené.
Vnímáme to jako první krok k možné jirenské tradici.
Účast na Velikonočním zdobení nás velmi mile překvapila, ba předčila naše očekávání! Jsme velmi rádi, že jste
přišli, děkujeme za úžasnou uvolněnou atmosféru a už teď se těšíme na další společné setkání!
členové TJ Sokol Jirny
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BARÁČNÍCI

Zdravím všechny občany Jiren a okolí.
14. dubna 2018 jsme se sešli ve 14 hodin
na pravidelném výročním sedění. Začátek
uvedl pantatíček Kvasnička a předal slovo
rychtáři Hollerovi, který společně s naším
tradičním „kecalem“ nejprve uvedl taneční
dvojici Kristýnu a Nikolase v latinskoa-

4 MÚZY

merickém rytmu. Byli úžasní a všem se líbili. Následovala beseda v podání taneční
skupiny Čtyři múzy, která byla obdivuhodná. Dále proběhly zdravice ostatních
baráčnických spolků, hodnocení celého
roku 2017, podání pocty chlebem a solí a
občerstvení. To vše probíhalo za hudeb-

ních vstupů skupiny A je to. Ta nám hrála
k tanci a poslechu do 18 hodin.
Další akcí byl 21. dubna úklid hřbitova
před prvomájovými oslavami.
Za Baráčníky

Irena Vilímková
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4 múzy - volné sdružení spolků, institucí a lidí dobré vůle
Vás zve na nepravidelně pravidelné setkání vzájemné inspirace a dobrých nápadů.
Pokud máte chuť, nápad nebo představu, jak pomoci ke zkvalitnění kulturního
a společenského života v jirenském regionu, jste srdečně vítáni!
Hlavní program je příprava májových slavností.
Schůzka se uskuteční
ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 18:30 hodin
sál Kvapík U Antošů

VETERAN CAR CLUB NOVÉ JIRNY

SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
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Májová poselství

K noci před prvním májem patří bujará
zábava a kouř z hořících ohňů. První májové ráno je zasvěceno mládí a lásce. Na
prvního máje by měla stát v každé obci
velká společná máj, která má kmen z oloupaného jehličnanu. Na vrch se připevní
drobná břízka, pod níž se upevní věnec bohatě zdobený pentlemi všech barev.
Ukradení máje v noci chlapci ze sousední
vesnice byla velká potupa, o které se pak

ještě dlouhý čas vyprávělo. Ještě větší potupou pro vesnici může být, když májku
ukradne či poničí někdo z místních, což je
spíše otázkou zoufalství jedinců a neúcty
k tradicím.
Kromě velké máje byl u každého plotu,
kde byla svobodná dívka, připevněna malá
májka, která byla ozdobena stejně jako
vršek velké máje. Pokud měla dívka svého
chlapce, dostala darem májku od něho. Ne-

zadaným dívkám stavěli májku
bratři nebo chlapci ze sousedství.
Májka byla vyjádření pocty k dívčině čistotě.
Dívka, která chodila za svobodna
s „outěžkem“, ta se mohla dočkat
toho, že místo zdobené břízky se
pod jejími okny objevil slaměný
věchet naražený na dřevěnou tyč.
Ten měl zvěstovat celé obci, že
dívka zaprodala svou čest a svou
poctivost a byla pro ostatní terčem
posměchu.
Na vesnici se dříve nic nedalo utajit, protože se lidé vzájemně znali.
Dnes i na vesnici mohou žít lidé
v anonymitě a neznat ani svého
souseda za plotem. Májové slavnosti jsou příležitostí, aby se lidé
více sblížili a pochopili. Pak pochopí, že všichni jsme tady na
jedné lodi a jen na nás záleží, zda
ze svého života uděláme peklo pro sebe
i pro jiné, nebo s pokorou přijmeme výzvy
života, aniž bychom si museli myslet, že
nás někdo trestá. To je návod na šťastný a
smysluplný život. Začněme s tím hned teď.
Máj je lásky čas. Dovolme si alespoň jeden
měsíc v roce přijímat lidi jinak, než jsme
zvyklí a hledejme v každém nesváru svůj
vlastní podíl.
Krásné jaro Vám přeje SOS Jirny

sport
Den v pohybu

Dokonce se tentokrát zúčastnil i jeden statečný muž.
Dne 21. dubna 2018 se v Kulturním domě Jirny konal již druhý Mnohokrát děkujeme všem zúčastněným za jejich přízeň, neuvěročník sportovní akce Den v pohybu. Celý den byl rozdělen na řitelné výkony a laskavá slova, velice si toho vážíme. Budeme se
šest cvičebních bloků, kdy se střídalo pomalé a rychlé tempo lekcí. na Vás opět těšit na podzim.
Atmosféra byla skvělá a výkony cvičících ještě lepší.
Organizační tým Den v pohybu
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SK VIKTORIE JIRNY
Výsledky duben

SK Viktorie Jirny – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 3:0 (1:0)
Branky: 41. z pen. a 59. Kocourek, 68. Honcharenko. Rozhodčí:
Řeháček – Martínek, Mrkáček. Bez karet. Diváků: 120.
SK Viktorie Jirny: Kafka – Procházka, Hruška (60. Tokar), Kejha,
Čepelák – Honcharenko, Mareš (82. M. Stockner), R. Stöckner,
Kocourek – Křeček (79. Mruvčinský) – Vondráček.
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Truhlář – Coufal, J. Chleboun, P. Chleboun, Langer – Falta (81. Chalupník) – Habrman (70. Kukla),
Nágl, Smejkal (73. Kopecký) – Souček, Vaňous (78. Pinkava).
Stejně jako v prvním vzájemném utkání v srpnu na půdě soupeře

v Ústí nad Orlicí, také v odvetě na domácí půdě zvítězila Viktorie Jirny přesvědčivě 3:0. Dohrávané utkání 19. kola se uskutečnilo ve středu 11. dubna a jeho velkou postavou byl levý záložník
Daniel Kocourek. První dvě branky dal sám přímo ze standardních situací a na třetí gól přihrál doslova jako na stříbrném podnose Serhii Honcharenkovi, který se tak odvděčil trenérům za
svoji premiérovou nominaci do základní sestavy. Navíc gólman
František Kafka vychytal posedmé v sezoně čisté konto. Svěřenci
Václava Hradeckého a Vladimíra Pokorného se díky tříbodovému
zisku posunuli o tři příčky výš na 7. místo tabulky.

SK Viktorie Jirny – Fc Písek 1:2 po pen.
Branky: 56. Vondráček – 48. Froněk a rozhodující penalta Hrachovec. Rozhodčí: Vaňkát – Kyncl, Plzák.
Žluté karty: 64. Kejha – 53. Benetka. Diváků:120
SK Viktorie Jirny: Kafka – Tokar, Procházka, Kejha, Čepelák –
Honcharenko (81. M. Stockner), Mareš, R. Stöckner, Kocourek –
Křeček – Vondráček.
FC Písek: Hajdušek – Benetka, Rendla, Holý, Hanzlík – Milec
(84. Grobár) – M. Held, J. Held, Froněk (53. Hrachovec) – Řezáč
(90. +2 Skála), Kočí (71. Pinc).

Odveta za podzimní porážku v Písku se jirenským fotbalistům nevydařila. Čtyři dny po vítězství 3:0 s Ústím nad Orlicí se musela
Viktorie spokojit se ziskem jediného bodu. Utkání s jihočeským
soupeřem, které se hrálo v neděli 15. dubna, skončilo remízou 1:1,
na penalty zvítězil Písek 5:4, a tak si vůbec poprvé odvezl z Jiren
body. Náš tým se znovu trochu propadl v tabulce ze 7. na současné 9. místo.

SK Polaban Nymburk – SK V iktorie Jirny 0:2 (0:0)
Branky: 52. R. Stöckner, 64. Kejha.
Rozhodčí: Drábek – Šedivka, Fojtík.
Žluté karty: 43. Telnar, 78. Daněk (oba Nymburk).
Diváků: 250.
SK Polaban Nymburk: Přibyl – Hájek, Houžvička, Stehno, Daněk
– Chlapec – Nepovím (77. Petr), Franc, Hlatshwayo (66. Novotný), Artemuk (77. Kučaba) – Telnar.
SK Viktorie Jirny: Kafka – Tokar, Procházka, Kejha, Čepelák –
Honcharenko (70. M. Stockner), Mareš, R. Stöckner, Kocourek –
Křeček (83. Mruvčinský) – Vondráček.

Roli favorita v souboji s Nymburkem fotbalisté Viktorie Jirny tentokrát zvládli. Na hřišti posledního týmu tabulky ČFL vyhráli 22.
dubna 2:0 díky gólům Radka Stöcknera a kapitána Ondřeje Kejhy,
a zvládli tak odvetu za podzimní domácí porážku s tímto soupeřem. Navíc gólman František Kafka vychytal poosmé v sezoně
čisté konto. Po 24 odehraných kolech je Viktorie na osmém místě
tabulky, ale na třetí Zápy ztrácí jen 4 body.
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SK Viktorie Jirny – SK Převýšov 2:0 (2:0)
Branky: 6. R. Stöckner, 14. Vondráček. Rozhodčí: Urban – Němec,
Tesař. Žluté karty: 70. Kejha – 60. Vyšehrad, 86. Sedláček, 87.
Špidlen. Diváků: 150.
SK Viktorie Jirny: Kafka – Tokar, Procházka, Kejha, Čepelák –
M. Stockner, R. Stöckner, Mareš, Honcharenko – Křeček (88.
Mruvčinský) – Vondráček.
SK Převýšov: Petr – Veselka, Vyšehrad, Černý, Špidlen – Doležal
(63. Bareš), Labík, Vobejda (80. Sedláček), Hynek – Živný (70.
Korba), Bastin (80. Věchet).

Třetí vítězství z posledních čtyř zápasů vybojovali fotbalisté Viktorie Jirny v neděli 29. dubna na domácí půdě. Stejně jako před
týdnem v Nymburku vyhráli 2:0 i proti Převýšovu a posunuli se
z osmého na šesté místo tabulky ČFL. Pře nadcházejícím anglickým týdnem s vloženou středou to je vítaná vzpruha. O góly se
tentokrát postarali Radek Stöckner s Jiřím Vondráčkem, navíc gólman František Kafka vychytal podeváté v sezoně čisté konto.

Pozvánka na květnové zápasy Viktorie Jirny:
26. kolo, FK Litoměřicko – SK Viktorie Jirny (sobota 5. 5. 2018, Litoměřice) 10:30
33. kolo, SK Viktorie Jirny – FK Slavoj Vyšehrad (středa 9. 5. 2018, Jirny) 17:00
27. kolo, SK Viktorie Jirny – MFK Chrudim (neděle 13. 5. 2018, Jirny) 17:00
28. kolo, SK Zápy – SK Viktorie Jirny (neděle 20.5. 2018, Zápy) 17:00
29. kolo, SK Viktorie Jirny – FK Králův Dvůr (neděle 27. 5. 2018. Jirny) 17:00
TABULKA ČFL:
#
Tým
1.
Chrudim
2.
Vltavín
3.
Zápy
4.
Štěchovice
5.
Domažlice
6.
JIRNY
7.
Písek
8.
Vyšehrad
9.
Dobrovice
10.
Kr. Dvůr
11.
Ústí n. Orlicí
12.
Převýšov
13.
Benešov
14
Brozany
15.
Litoměřicko
16.
Benátky
17.
Čížová
18.
Nymburk

Z
25
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
17
16
13
12
12
13
10
11
10
9
9
9
8
7
9
7
1
1

VP
2
2
2
3
3
0
4
4
3
4
3
2
3
4
2
4
3
2

PP
2
2
4
4
1
4
3
0
1
2
4
5
4
2
3
3
4
2

P
4
5
6
6
9
8
8
10
11
10
9
9
10
11
11
11
17
20

G
56:17
49:28
41:33
51:48
59:43
37:29
46:34
43:41
37:26
33:40
29:38
45:43
24:30
42:52
37:46
37:43
22:54
11:58

B
57
54
47
46
43
43
41
41
37
37
37
36
34
31
34
32
13
9
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kdy a kam
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Běh naděje v Klánovicích

Zveme vás na desátý ročník charitativního Běhu naděje, který pořádá Masarykova ZŠ a Místní úřad Klánovice v neděli 20. 5. 2018.
Tratě dlouhé 1 000 – 4 000 m jsou vhodné pro běžce, chodce, rodiče s kočárky či cyklisty (trasa 10 000 m).

Čeká na Vás běh či procházka Klánovickým lesem, občerstvení,
doprovodný program, hudební doprovod, nebude chybět také oblíbený knižní bazar pořádaný klánovickou knihovnou.
Novinkou bude i ukázka aktivit a techniky dobrovolných hasičů
z místní organizace SDH.
Veškerý výtěžek z Běhu bude předán na výzkum a léčbu rakoviny. Celostátní výtěžek 500 000 Kč byl v loňském roce předán
dětské hematologii a onkologii Motol. Na našem běhu bylo vybráno více než 25 000 Kč, což je trvale jeden z nejvyšších republikových příspěvků.

Zápisy začínají od 8.30 hodin na parkovišti před sportovní halou
u ZŠ Klánovice, samotné běhy od 10 hodin.

Za přípravný výbor
Jolana Fuchsová

Divadlo Horní Počernice –
Program na květen a červen
Neděle 13. května v 15:00
ČERTOVINY
KINO
Česko/ pohádky
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jakub Prachař, Dominick Benedikt, Karel Dobrý, Oldřich Navrátil, Jaromír Nosek, David Gránský a další
Po čertech pěkná pohádka o lásce. Hlavními hrdiny pohádky jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří
jsou vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. Jejich úkol se jim
však od počátku nedaří, spíše, než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně pomáhají.
Délka představení: 101 minut, vstupné: 80 Kč
Pátek 18. května v 17:00 HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2017
KONCERT
Festival studentských orchestrů pořádaný ZUŠ Ratibořická.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: zdarma, nutná vstupenka
Neděle 20. května v 15.00 hod. ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
Populární zpívající dvojice přichází se svým prvním divadelním představením.
Délka představení: 50 minut
Vstupné: 160 Kč, vstupenky jsou v prodeji pouze přes Ticketportal
Pondělí 21. května v 19.30 hod.
MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY
Více informací u premiéry 4. května
(pronájem přístupný veřejnosti)

MUZIKÁL

Pondělí 28. května v 19.30 hod
KINO
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
ČR/ komedie
Režie: Filip Renč
Hrají: Klára Issová, Matouš Ruml, Aneta Krejčíková, Pavel
Kříž, Jiří Dvořák, Alice Bendová, Lenka Vlasáková a další.
Komedie podle bestselleru Haliny Pawlowské.
Délka: 83 minut
Vstupné: 80 Kč
Úterý 29. května v 19:30
ZELŇAČKA
René Fallet
Režie: Oldřich Vízner
Hrají: Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml./ Jan Szymik,
Vojtěch Záveský, Barbora Jánová/ Barbora Hrušková, Jan
Szymik
Chytrá komedie o velikém přátelství, lásce, ufonovi, polívce a nebi plném hvězd.
K čemu vylepšovat svět, když to nejlepší bylo již dávno vymyšleno? Příběh se odehrává na společném dvorku dvou
věčně připitých vesnických prďolů, kteří by rádi zastavili
čas pod nekonečnou oblohou plnou hvězd. A právě tam
někde v nekonečnu potřebují to nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř.
Délka představení: 120 minut, vstupné: 80 Kč
Sobota 2. června v 16:00
7. AKADEMIE LEONARDA
Centrum volného času Leonardo
Tradiční každoroční vystoupení, na kterém malí i velcí
umělci prezentují, co se během roku naučili. Akademie se
účastní především pohybové, dramatické a hudební
obory. Snažíme se v plné šíři předvést práci lektorů
a umění klientů. Největším uměním je však schopnost
přenést se přes trému a udělat radost divákům.
Vstupné: 100 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)
Středa 6. června v 18:00
KONCERT
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
Koncert letošních absolventů ZUŠ Ratibořická
Vstupné: vstup zdarma/ nutná vstupenka
Čtvrtek 7. června v 19:30
PĚŠÁCI TAJNÉ FRONTY
PROMÍTÁNÍ
Režie: Jiří Šindara.
Prostřednictvím dokumentárních záběrů, hraných scén
a ﬁlmových archivů sledujeme neuvěřitelný příběh Herberta Absolona, který je až v dospělosti postaven před nečekanou záhadu svého života.
Absolonovo pátrání po osudech rodiny postupně rozkrývá
dosud neznámé momenty z protifašistického odboje
a současně objevuje nezveřejněné praktiky komunistů po
roce 1945. Před Absolonem deﬁlují hrůzné okamžiky
osudů jeho rodiny. Velkou úlohu má vysoce postavený
agrárník Ing. Slavoj Nolč, statkář z Horních Počernic,
který ve spojení s Absolonovým otcem a dědem hraje
s nacisty vysokou a nebezpečnou hru. Skutečná tragédie
Absolonovy rodiny však přichází až s koncem války, kdy
se na scéně objevují hornopočerničtí komunisti.
Příběh Herberta Absolona napravuje nespravedlnost vůči

str. 22
zapomenutým hrdinům protifašistického odboje a je silně
emotivní.
Po skončení dokumentu promítneme záznam diskuze
s Herbertem Absolonem, Jiřím Šindarou, Eduardem Stehlíkem a Radkem Schovánkem, který byl pořízen v Divadle
Horní Počernice 21. března 2018.
Délka představení: 150 minut (včetně přestávky)
Vstupné: 50 Kč
Neděle 10. června v 18:00
CARMINA BURANA
Carl Orff
Slavná hudební bouře skladatele a pedagoga Carla Orffa
na bujaré texty mnichů z Burany, která se stala vzorem
pro veškerou současnou ﬁlmovou hudbu!
zpívá a hraje: dětský sbor Paleček sbormistryně Šárka
Mistrová, sbor Pražští pěvci a sólisté, Středočeský pěvecký sbor, Černošická komorní ﬁlharmonie, dirigent Stanislav Mistr
Vstupné 190Kč, studenti a senioři 140 Kč
Čtvrtek 14. června v 19:30
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
KINO
Romantická komedie/ ČR
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Lanka Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov,
Sára Sandeva, Jiří Lábus, Filip Blažek, Pavel Kříž a další
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, ale má
slabost i pro mladší a krásnější ženy. Jejich manželství,
spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, která
má šílený plán, jak krachující manželství i nakladatelství
zachránit. Jako zkušená psycholožka pracující v manželské poradně naordinuje manželům nevěru – musí se přistihnout in ﬂagranti….
Délka představení: 92 minut, vstupné: 80 Kč
Sobota 16. června v 16:00
20 LET TAEKWON-DO SONKAL PRAHA
Součástí večera, jehož výtěžek bude věnován na dobročinné účely, je pohled do historie taekwon-do, promítání
videa, ukázky taekwon-do a raut.
Vstupné: 100 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)
Neděle 17. června v 15:00
NAŠI FURIANTI
Ladislav Stroupežnický
Divadlo pod Petřínem
Režie: Bohumil Gondík
Česká národní klasika tentokrát v pojetí sokolského Divadla pod Petřínem.
(Zadané představení)
Pátek 18. června v 19.30 hod.
MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY
Filip Malý
MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY
Režie: Filip Malý
Hrají: Roman Macháček, Marie Soldátová, Lukáš Veřtát,

Hajk Kočaryan, Kateřina Krocová, Filip Malý, Adéla Zouharová, Tereza Kozová, Martin Merhaut, Magdalena Jakubová, Petr Antoň.
Nový původní muzikál plný známých písní, legrace
a záhad.
Hlavní postavy příběhu jsou zamotaní láskou samy do
sebe. Přátelé, kteří je příběhem provázejí, jim pomáhají situaci řešit. Nebude to však jednoduché. Alice potká někoho třetího. Kdo to bude? Jaké tajemství skrývá?
Do představení jsou zapojeni i diváci a mohou sami rozhodnout, jak příběh dopadne. Z představení si kromě zážitku můžete odnést také výhru, která je připravena vždy
pro jednoho z diváků.
Délka představení: 108 minut, vstupné: 200 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)
Úterý 19. června v 19:30
ZNOVU A LÍP
Michael Engler
Divadlo Palace
Režie: Martina Krátká
Hrají: Marek Daniel. Kristyna Frejová, Vašek Vašák/Luboš
Veselý, Marcela Holubcová/ Klára Cibulková, Jana Kozubková/ Klára Cibulková
Svižná situační komedie o lásce, manželství a přehodnocování.
Marek je populární spisovatel, má rád drahé pití, mladší
ženy a obdiv. Věra je jeho manželka a už toho má dost.
Co přijde? Rozvodové řízení, dělení majetku, právnická
bitka a praní špinavého prádla! Co by se ale stalo, kdyby ti
dva smazali dvacet let manželství a byli zase na začátku –
mladí, zamilovaní a plní ideálů?
Délka představení: 120 minut, vstupné: 320, 300, 280 Kč

Divadlo v přírodě Horní Počernice
– Program na květen a červen
Pátek 18. května ve 21:00
Sobota 19. května v 17:00 a ve 21:00
Neděle 20. května ve 21:00
RADÚZ A MAHULENA
Julius Zeyer
Právě začínáme
Poetická pohádková hra o nenávisti a zlé klatbě, kterou
přemůže jedině láska. V dramatické básni Julia Zeyera se
snoubí pohádkové motivy, mytologické odkazy a barvitý
jazyk.
Mladý kralevic Radúz se ocitne v moci královny nepřátelské země, nenávistí spalované Runy. Ale i ve světě zlob\
a záště vyklíčí vroucí láska mezi Rdúzem a princeznou
Mahulenou. Láska, která odemkne čarovná pouta a zlomí
strašlivé prokletí.
režie: Eva Bartoňová
hrají: Eliška Králová, Lukáš Kumst, Michal Král, Eva Bartoňová, Jana Sůvová, Šárka Hanušová, Monika Ulwer,
Václav Procházka, David Urban, Michal Klich, Viktor Jablonský, Jana Procházková, Barbora Zitová, Roman
Chlup, David Kalbáč, Mario Procházka
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Neděle 20. května v 17:0
ZPÁTKY DO AFRIKY II
Jiří Dvořák/ Eva Čechová
Rodinné divadlo Na Radosti Horní Počernice
Napínavý příběh s veselými písničkami a mnoha cirkusovými čísly. Zvířata z pražské ZOO Trója využila osudové
náhody. Papoušci Jára a Koko hbitě ukořistí zapomenuté
klíče v zámku a osvobodí z klecí další africké druhy zvířat.
Slon Mugambo, žirafí rodinka Týna a Fína, Pelikán africký velikán, africký čáp prof. Marabu, mrštný Fenek
a trochu nebezpečná Kobra egyptská se vydávají na dobrodružnou cestu z Prahy až do Afriky. Ale tím příběh nekončí. Co bylo dál, když zvířata konečně dorazila domů?
Zdá se, že už je v Africe někdo čeká!
hrají: Jůlie Čechová, Veronika Čechová, Klára Eisenhammerová, Mája Klímová, Bára Tůmová, Anička Kulhavá,
Anička Staňková, Lucie Schovancová, Tim Zuščík a Zdenička Staňková

Pátek 25. května ve 21:00 NA KOHO TO SLOVO PADNE
Agatha Christie/ Martin Drahovzal
Mrsťa Prsťa, Dram /a tak/ - Kouřim
Na koho to slovo padne, ten musí jít z kola ven! Každý
z nás zná to na první pohled nevinné rozpočítadlo, které
určuje běh mnoha dětských her. Když se ale vyloučení ze
hry na život stane bolestivě deﬁnitivním, mění se naivní
veršovánka ve smrtonosnou zbraň.
Příběh není originální, ale vypůjčený od slavné spisovatelky detektivek A.Ch. (kdo neuhodl jméno, vypadává),
ale dovolíme si tvrdit, že ho přesto takto neznáte.
hrají: Klára Uličná, Julie Horčáková, Tereza Kozáková, Tereza Švarcová, Kamila Holá, Barbora Pavelková, Lucie
Borovičková, Jan Vonšovský, Jan Bug, Eliška Lokajová,
Veronika Postupová, Matěj Drahota, Sára Lipšová
Sobota 26. května ve 21:00
STARÝ HOLKY
PROFESIONÁLNÍ HOST FESTIVALU
Markéta Bidlasová
3D Company
Ačkoliv Karkulce už táhne na padesát, lesy jsou pořád
plné babiček a vlků.
Dvě letité kamarádky Drahu a Mili se vydávají na dobrodružný výlet do přírody. Co na své výpravě do hvozdů
vlastně hledají a co nakonec najdou? Dvě starý holky on
the road! Groteskní tragikomedie, která je jako stvořená
pro prostředí našeho divadla v přírodě.

OSTRAHA
Hledáme silné osobnosti s odpovědným přístupem
pro ostrahu objektu v Jirnech

inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC

opravy, revize, čištění,
tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz

-

mzda od 100,- Kč/hod + příplatky
kontrolní činnosti na vrátnici v novém objektu
hlavní pracovní poměr, dlouhodobá spolupráce
firemní benefity, certifikát zdarma, náborový
příspěvek
- praxe nerozhoduje - zaškolíme
- vhodné pro osoby se zdravotním omezením

ZÁJEMCI VOLEJTE: 777 218 003, nebo pište na e-mail:
trvaj@scsgroup.cz

