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Milí čtenáři,
tak jak v květnu roste příroda okolo
nás, rozrostl se i Jirenský zpravodaj.
Velký počet článků a dalších příspěvků do tohoto i dřívějších vydání si
vynutil, k radosti redakce, rozšíření
Zpravodaje o další čtyři strany. Ale
teprve poznáme, zda to bude úprava
trvalá anebo výjimečná.
Důkaz, že nepíšeme jen o hezkých
věcech, najdete ve zprávách z obce,
kde jsou na obrázcích zachyceny přístupy některých obyvatel obce
k úklidu. Krom rubrik běžných
naleznete v tomto vydání i novou,
doufáme že přínosnou, s názvem Jirenské pohlednice. V rubrice Zajímavosti na Vás čekají vyprávěnky,
které byly přílohou dopisu od pana
Ťopky panu Antošovi, který jste si
mohli přečíst v předminulém čísle.
Máj je prý časem lásky. Přejeme
Vám, aby tomu tak opravdu bylo.
Hezké čtení.
Vaše redakce

K

věten otevírá dveře létu. Je měsícem lásky, přírody a kdysi silných lidových tradic. V paměti mnoha lidí však utkvěl především starorežimní
1. máj, který zanikl jako součást vymezování se vůči starým řádům. Na 1. květen
se konaly ve všech obcích velké průvody s dobrovolně povinnou účastí všech
podniků, spolků a občanů vůbec. Už v 50. letech minulého století, jak ukazuje
titulní fotografie zachycující průvod podél zámecké zdi, to byl především svátek
totalitního režimu. Byla to manifestace poslušnosti a loajality. Samotná tradice
průvodu byla však starší a vázala se
ke krvavému potlačování podobných
dělnických průvodů ve Spojených státech, které měly na konci 19. století za
cíl uzákonění osmihodinové pracovní
doby.
V Jirnech se především v šedesátých letech minulého století obnovila
a udržovala tradice stavění májky, což
nemělo s politikou naprosto nic
společného. Máje (nebo májka) se stavěla v předvečer prvního května, tedy ve stejnou dobu, kdy se pálily „ čarodějnice“.
Úkolem bylo, jak jistě víte, uhlídat jí před dotěrnými mladíky z okolních obcí, kteří toužli po jejím pokácení. Když se po
týdnu májka, která stála v dnešním parku u samoobsluhy, snášela k zemi, byla to příležitost pro další slavnost. Májka se
přítomným dražila, obcí táhl průvod s kapelou a k tanci se z chalup vyváděla děvčata, která předtím našla na dveřích věMilan Bednář
neček z březových větviček. Dnes se to zdá nepředstavitelné, jako dávná historie, ale není tomu tak.
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Zprávy z obce

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Starosta Obce JIRNY podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v Jirnech je volební místnost v kulturním domě, ul. Pražská č.p. 74 pro voliče bydlící v Jirnech. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 v Nových Jirnech je
volební místnost v hasičské zbrojnici, ul. Dělnická pro voliče bydlící v Nových Jirnech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky a nebo
cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Stanislav Skořepa
starosta obce

VYMETENÍ KOMÍNŮ

Zájemci o vymetení komínů se přihlásí na Obecním úřadě Jirny (osobně nebo telefonicky - 281 962 945)
nejpozději do 21. května 2010.
Dohodnutý termín s kominíkem p. Javůrkem z Třebohostic je na sobotu 22. května a na neděli 23. května
2010 (8-14 hod.).
- vymetení komínu na tuhá paliva 120 Kč
- kontrola komínové vložky kamerou (plynové kotle)
380 Kč
V ÚTERÝ 18. KVĚTNA OD 15 DO 19 HOD
NA ADRESE NAVRÁTILOVA 69, JIRNY
proběhne

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JIRNY
Na téže adrese je od 30. dubna možné si vyzvdeávat
potřebné formuláře, které budou zároveň k dispozici na
internetových stránkách obce.

Ochrana přírody
Na jaře se nejen znovu zelená a kvete příroda, ale
většina ptáků a zvěře vyvádí svá mláďata. Všichni
jsme již mnohokrát slyšeli a četli o tom, jak se máme
chovat, abychom nerušili ptáky při hnízdění a mláďata srnčí a zaječí zvěře nevyhnali z míst, kde je ukryli
rodiče.
V měsících duben až červen bychom se v lese, na
loukách a polích měli chovat s úctou k novému životu. Životní prostor a klid pak dopřát celoročně.
Bohužel však naši psí mazlíčkové, volně pobíhající
v poli a na louce vyplaší hnízdící ptáky (vejce zastydnou) a vyženou (i uženou) mladé zajíčky a další
zvěř.
Chovejme se tedy lépe a v květnu a červnu nepouštějme volně naše psy tam, kde mohou škodit.
Myslím, že i místní myslivci by v těchto měsících
měli chodit ven odpoledne a zejména o sobotách a nedělích přes den, aby spoluobčany upozornili na to, že
zde nejsou jen jejich psi, ale i ostatní živí tvorové.
Ing. Zdeňka Havlová

Jirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. II. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail:
obec.jirny@jirny.cz, tel.: 281 962 945. Měsíčník je dostupný i na internetové adrese obce www.jirny.cz. Náklad 500 kusů. Redakční rada pracuje ve složení: Bc. Milan Bednář, Dita Bělová, Dana Gregorová, Ing. Zdeňka Havlová, Václav Jelínek, Hana
Švehlová. Adresa redakce: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny. E-mail redakce: zpravodaj@jirny.cz. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce. Evidenční číslo MK ČR E 18995.

Redakčníuzávěrka červnového čísla je 18. května 2010.
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Upozornění občanům

a zjištěné nedostatky budou tentokrát již bezodkladně
řešeny a postihovány přesně dle uvedených vyhlášek.
Sníh roztál a v naší obci se objevily nepořádky, někdy
Chceme mít místo našeho bydliště čisté, upravené
nové, některé však dá se říci i letité.
a je zbytečné, aby několik neukázněných a bezoV průběhu měsíce května provede OÚ Jirny kontrolu hledných občanů znepříjemňovalo pobyt ostatním.
dodržování obecních vyhlášek č. 1 a 3/2007 o doZastupitelé obce se rozhodli uveřejňovat prostřednicdržování pořádku v obci a místních poplatcích.
tvím Jirenského zpravodaje fotografie nejhorších míst.
Obecní zastupitelé projdou všechny části obce
Ing. Zdeňka Havlová

Posprejovaná autobusová zastávka Nové Jirny II. Neúcta
k cizímu majetku nezná mezí.

Vyhrnuté listí a větve z pozemku ZOS v ulici Pražská za hřištěm.

Výtok dešťových vod do potoka pod hřbitovem.

Ulice Pražská, roh parku u samoobsluhy.

Černá skládka sutě v ulici Lipová aneb na co kontejner, když
je za zdí místa dost.

Kaštanka - když se staví bazén, musí alej stranou. Problém
s nadbytečnou zeminou byl jednoduše vyřešen.
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Vedení junáckého střediska
„Br. Fandy Antoše“ Jirny

Nada Očenášková a zpěvák Milan Drobný
vás srdečně zvou na

dne 7. května 2010

SETKÁNÍ PRO KRÁSU
S DOBROU NÁLADOU
a vinným přípitkem i tombolou

pod záštitou Obecního úřadu Jirny pořádá

Průvod obcí
s položením kytic k pomníkům padlým
Sraz je v 16.45 u cukrárny U Antošů, začátek
průvodu v 17.00. Průvod povede po trase sokolovna – škola – hřbitov, kde bude zakončen.
Srdečně zveme rodiče členů, občany Jiren a členy dalších organizací!

dne 19. května 2010 v 18.00 h.
do junácké klubovny v Pražské ulici v Jirnech.
V zábavném podvečeru si můžete nejen zazpívat
s Milanem, ale kosmetická poradkyně Nada vás
naučí a na vás ukáže, jak každý z nás může
zdokonalit svůj půvab.
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Zprávy z obce
Podpořte jirenskou školu!
Jirenská základní škola se zapojila do grantového řízení
Oranžová učebna, které vyhlásila Nadace ČEZ. V rámci
tohoto projektu bude Nadace financovat vznik nebo
modernizaci odborných učeben a laboratoří škol v České
republice, a to až do výše 200 tisíc korun. Základní škola Jirny se přihlásila s projektem Oranžová SMART třída. Jde o vybudování multimediální učebny
s interaktivním vybavením (interaktivní tabule, počítačové sestavy) v budově nové MŠ. Tato moderně vybavená třída přispěje k rozvoji nejen počítačové, ale také
informační gramotnosti jirenských dětí. O úspěchu
v grantovém řízení rozhodne především počet příznivců
školy, kteří budou aktivně hlasovat prostřednictvím internetu. Pro projekt jirenské školy můžete hlasovat až do
15. května. Více informací a možnost hlasovat naleznete
na webových stránkách školy - www.zs-jirny.cz.

Krátké zprávy

• Tak jak byla zima výstavní,
projevilo se i jaro. Minuly nás
extrémní výkyvy počasí z předešlých let a příroda se nerušeně
probouzí a rozkvétá. Pilně a kreativně se pracuje na zahradách
a zahrádkách a nejen o víkendech
mnohde vrčí sekačky. Začíná i sezóna letních sportů nebo zahradních „grilovaček“. Na tváři
lidí se častěji objevuje úsměv, jelikož si každý v tomto příjemném
ročním období najde to své potěšení.

Vbudově a v okolí nové mateřské školy probíhají
dokončovací práce.

• Jaro je i dobou úklidu po zimě. To si vzali za své
alespoň místní rybáři a uspořádali úklidovou brigádu
v prostoru hráze zanedbaného jirenského rybníka.
Dokázali, že ke zkrášlení prostředí nejsou nutné žádné
dotace ani vysoké finanční částky, ale především chuť
Milan Bednář a ochota pustit se společně do smysluplné práce. Za
zkulturnění hráze rybníka jim patří tento skromný dík.
• Stavba nové mateřské školy se chýlí ke svému konci.
Pokládají se poslední části dlažby
a především se pracuje na
vnitřním vybavení. Ve čtvrtek
29. dubna proběhla kolaudace
a asi po měsíčním kolaudačním
řízení, další nezbytné administrativě, dovybavení a stěhování ze
staré budovy bude v Jirnech
fungovat zbrusu nová školka. Na
červen se plánuje slavnostní
otevření a den otevřených dveří,
o čemž vás budeme informovat
Hráz jirenského rybníka je po jarním úklidu na v příštím čísle Zpravodaje.

Zdravotnický koutek

Preventivní vyšetření muže
Co Vás čeká a co byste si měl hlídat.
VĚK

Milan Bednář

pohled znatelně příjemnější.

TYP PREVENCE A PROVÁDĚJÍCÍ
LÉKAŘ

připravila Hana Švehlová
VYŠETŘENÍ

PŘÍŠTÍ VYŠETŘENÍ

nejpozději
v 19 letech

I. registrace u praktického lékaře

preventivní prohlídka

dále 1x za 2 roky

18 let

registrující praktický lékař

cholesterolu, lipidů
v krvi

18 let

registrující praktický lékař

výš. hladiny glykemie

50 let

registrující praktický lékař

ve 30 letech věku a poté
1x za 10 let
ve 40 letech věku a poté
1x za 2 roky
dále 1x za rok do 55 let
věku a poté 1x za 2 roky

55 let

registrující praktický lékař

test na okultní krvácení
(TOKS)
screeningová
kolonoskopie

1x za 10 let

Pohleddo okolí
Městská policie v Šestajovicích

V březnovém vydání Šestajovického Dostavníku se objevila zpráva o zřízení dlouho připravované městské policie. Přitom takové pojmenování nového orgánu správy
není příliš vhodné a příznačné, nicméně je legislativně
správné. Nová městská policie totiž nebude operovat
v žádném městě a ani pouze v jedné obci. S přihlédnutím k nákladům se na zřízení policejního sboru domluvili zástupci obcí Šestajovice, Dřevčice, Káraný a městysů
Nehvizdy a Zápy. Sbor bude formálně podřízen starostovi Šestajovic, kde bude také sídlit a jako poradní orgán bude sloužit Komise pro činnost městské policie
složená ze starostů všech zmíněných obcí.
Oficiálně policie funguje počínajíc 1. únorem tohoto
roku, ale její praktická činnost bude zahájena až v průběhu první poloviny roku. V první fázi se počítá s šesticí
strážníků umístěných v Šestajovicích, kteří ani nebudou
moci držet službu po celý den. Druhá fáze je zatím prakticky v nedohlednu.
Obecně je vznik sboru vysvětlován neustále se rozšiřující zástavbou a s tím spojenými problémy v dopravě,
s udržováním pořádku a kriminalitou. Představa zřizovatelů o záběru činnosti strážníků je vskutku rozsáhlá.
Městská policie bude mít v popisu práce udržování veřejného pořádku, přispívání k ochraně bezpečnosti osob
a majetku, dohlížení nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívání k bezpečnosti a plynulosti
dopravy, odhalování přestupků a jiných správních delik-

6

II. ročník
5/2010
květen

tů a dohlížení nad dodržováním obecně závazných předpisů a výčet tím nekončí. Prioritně se mají strážníci
zaměřovat na ochranu životního prostředí, kontrolu nakládání s odpady, zjišťování skládek a autovraků, kontrolu záborů veřejného prostranství, prosazování
vyhlášek obcí a v neposlední řadě na kontrolu dodržování dopravních předpisů v plné šíři.
Šestice strážníků by se při takovém záběru činnosti
rozhodně nenudila, ani kdyby měla operovat jen v jedné
obci. A to není snad ani nutné dodávat, že strážníci se
budou střídat ve směnách. Jenže bdění nad pěticí obcí
s vědomím toho, že Káraný je od Šestajovic vzdálen asi
20 kilometrů, je opravdu nezáviděníhodné. Nabízejí se
otázky a pochybnosti, zda je takováto policie pro zmíněné obce opravdu přínosem a zda bude prakticky využitelná a akceschopná.
Nicméně je obecní policie v našem regionu potřebná
a zastupitelstva obcí si to dobře uvědomují. Tytam jsou
časy první republiky, kdy na život v Jirnech dohlížel jeden obecní strážník a svou práci konal bez velkých nesnází. Dnešní náklady na vydržování obecní policie se
pohybují v desítkách miliónů korun ročně, což je pro
rozpočet jediné obce nepřekonatelná překážka, a proto
je spojování obcí pro tuto věc nevyhnutelné. V plánu na
zřízení obecní policie s působností v Jirnech je nutná
spolupráce s městem Úvaly a dalšími obcemi. V uskutečnění zatím brání administrativní i finanční náročnost.

Milan Bednář

Jirensképohlednice

Nová rubrika s názvem Jirenské pohlednice bude čtenářům představovat různá více nebo méně zajímavá místa
v našich obcích. Věříme, že rubrika nebude přínosná jen
pro novousedlíky tíhnoucí po poznání jejich nového
domova, ale také pro Jireňáky rodilé. Nebudeme se
omezovat pouze na starou zástavbu, ale jak již napovídá
první článek, zprostředkujeme Vám poznání i té nové.

Na Výsluní

V obcích okolo Prahy rostou rodinné domy či sídliště jako houby po dešti. Mnoho lidí na tomto fenoménu rychle i pohádkově zbohatlo a více jiných se po valnou část
života zatížilo splácením hypotéky. Fakticky
a nenávratně však zchudla příroda, která musela
s prázdnou odkráčet stranou. Ani Jirnům se taková výstavba nevyhnula, ale naštěstí nenabyla tak obludných
rozměrů jako v Šestajovicích anebo ve zdevastované
Květnici.
Jedna z takových mladých zástaveb tvoří nejvýchodnější cíp Jiren a obecně je známa pod dřívějším obchodním názvem Na Výsluní. Nicméně tento název

zdědila i ulice, ve které je stěžejní část domků. Do těchto „končin“ se dostanete z centra obce například přes
ulici Družstevní a následně Spojovací. Právě druhá
jmenovaná ulice spojuje lokalitu Na Výsluní s centrální
a původní zástavbou Jiren jako pomyslná pupeční šňůra.
Východní část Spojovací ulice tvoří páteř „čtvrtě
básníků“, tedy souboru ulic, které jsou pojmenované po
notoricky známých literátech. Vzpomínkou na jejich díla však dobrý pocit z místa končí. Ve čtvrti básníků najdeme nesmyslně oblíbené pseudoamerické přízemní
domy, lacině originální stavby i malé developerské záměry. To vše působí nesourodě, chladně, anonymně
a sterilně. Ale objektem našeho zájmu je sousedící
komplex domků.
Řadové domky v lokalitě Na Výsluní tvoří se sousedící zástavbou téměř barokní kontrast. Při vstupu na úzkou ulici, která je pokrytá zámkovou dlažbou, dostanete
naopak pocit, že někomu vcházíte do dvora. S výstavbou řadových domků v ulici Erbenova a Na Výsluní se
započalo v létě roku 2005 a umožnila ji změna územní-

Jirensképohlednice
ho plánu, která byla odsouhlasena rok před samotnou výstavbou. Vzorový dům byl hotov v létě následujícího
roku a první rodiny zde našly svůj nový domov již na
jaře roku 2007, kdy byl projekt téměř dokončen.
Podobně jako sousedící nová zástavba vyrostla tato na
kdysi úrodných jirenských polích, což má jasné důsledky. Celý projekt by se mohl nazývat i „Na Větrné
hůrce“, ale zřejmě by to nebyl dobrý marketingový tah.
Domky totiž stojí v otevřené krajině oproštěné od jakékoliv vzrostlé zeleně, která by chránila před povětrností. Záviděníhodný je však nádherný a zatím nerušený
výhled jižním směrem. Zeleň však chybí i z estetického
hlediska, kdy i necelé tři roky po dokončení stavebních
prací působí celé místo nedokončeně a neúplně.
Marketing projektu byl založen výhradně na úsporách
spotřeby energie. Toho se nedocílilo snad používáním
moderních technologií a instalací solárních kolektorů,
ale spíše tím, že se jednoduše domky „přilepily“ k sobě.
Jako další lákadla pro potenciální zákazníky byla zmiňována i výborná vybavenost obce a blízký Klánovický
les. Nejlevnější domky s dipozicí 4+kk se nabízely za
cenu 3,5 mil. Kč a projekt se celkově investorovi povedl
a vyplatil, jelikož si všech 40 domů našlo svého nového
majitele.
V Jirnech díky tomuto projektu přibyly zejména mladé rodiny s dětmi (nebo dosud bez nich) přicházející
z různých koutů Česka, ale i Slovenska. Tak jak to
v nových zástavbách bývá pravidlem, nemá dosud téměř
třetina rodin nahlášené trvalé bydliště v Jirnech a obec
na ně tak spíše doplácí. A vůbec sžívání s obcí probíhá
pomaleji i vzhledem k zaměstnání, které si samozřejmě
většina místních našla v Praze.
Nejsilnější a nejzajímavější charakter této nové zástav-
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by je ale ve velkém počtu rodin žijících na poměrně
malém prostoru. Velikost parcel ani šířku ulice projektant opravdu neplánoval příliš velkoryse. Někdo by
mohl namítnout, že se jedná jen o „panelák naležato“,
ale není tomu tak. Lidé tu k sobě mají mnohem blíže
než v panelovém domě. Z urbanistického hlediska je
otázkou, zda se taková zástavba do vesnického prostoru
svým charakterem hodí. Za určitých podmínek snad
ano, ale jistě není její umístění vhodné na samém okraji
obce, kde jsou její obyvatelé od centra víceméně odříznuti a izolováni. Tuto otázku si nejspíše investor vůbec
nepokládal. V jeho zájmu bylo především co nejvíce
zhodnotit zakoupené pozemky. Z hlediska sociálního
a společenského však mají zdejší obyvatelé dobrou příležitost k snadnému nalezení nových přátel, bez kterých
je pocit domova nedosažitelný.
Pomalu, ale jistě se začíná místní komunita vytvářet
a není nikterak překvapující, že za takových podmínek
vzniklo aktivně pracující občanské sdružení. Sice má
pro venkovské prostředí trochu netradiční anglický název (Jirny living), sympatické však je, že se svými aktivitami neomezuje pouze na zájmy úzké skupiny lidí,
ale snaží se zapojovat do společenského života v obci.
Zatím nejvýraznějším počinem sdružení je připravovaná
výstavba dětského a multifunkčního hřiště. Otázkou je,
nakolik bude dalšími obyvateli Jiren využíváno, když
má ležet na konci ulice Na Výsluní. Běžný návštěvník
z Jiren si tak bude muset projít popisovanou „čtvrtí
básníků“ a uzavřeně vyhlížející zástavbou řadových
domků. I přes tento problém je zřízení hřiště krok
správným směrem, který trochu rozruší dosavadní izolovanost.

Milan Bednář

Zajímavosti
Vyprávěnky
Časy se mění, co bylo, není
Ta myslivecká zábava, o níž mi můj tatínek před léty vyprávěl, se skutečně
konala v obci Jirny v tehdejším
brandýském okrese. Všechny, kdo
v něm jsou uvedeni, již sice
dávno hlava nebolí, ale přesto jsem
některá jména,
s ohledem na jejich možné potomky, změnil.
Psal se rok 1930 a v restauraci U Antošů se pořádala
poslední leč po bažantím a zaječím honu. Lovců i hostů
tam přišla víc než stovka a mezi nimi i můj otec, tehdy
také nimrod. Po dobré polévce a kančím guláši se zapíjela radost i zklamání. Radost z toho, že se zase všichni ve
zdraví sešli a zklamání nad slabým výřadem. Neobvykle
tuhé mrazy v lednu a únoru vykonaly své a silně zdecimovaly stavy zaječí i pernaté zvěře.
Byl vyhlášen král honu, pokutou potrestáni různí viníci a zábava se rozjela. Hospoda se otřásala muzikou
a smíchem rozjařených myslivců a pivo a jiné moky
tekly proudem. Přišlo dokonce i mnoho manželek a dcerek a muzikanti střídaly polky a valčíky téměř bez přestávky. To ale nemohlo, přirozeně, trvat dlouho. Lovci
měli v nohou pěkných pár kilometrů a v hlavách už taky
dost, a tak po hodině hudba umlkla a muzikanti odešli
na večeři a na pivo.
Sálem se rozlehl hlas borlice, tartas a křik utichl a vedoucí honu, správce Passerova mstětického velkostatku
Šťastný, vyzval k všeobecné soutěži o nejlepší lovecký,
nebo i jiný zábavný příběh. Tři z nich budou odměněny
cenami. Nejlepší vyhraje celou uzenou šunku, kterou věnoval místní mistr cechu řeznického pan Mansfeld,
druhou cenou byly tři lahve různých likérů od firmy otcova bratra Františka, a třetí cenu, basu smíchovského
Staropramenu věnoval pan restauratér Antoš.
Na podium pro muzikanty bylo postaveno křeslo a na
ně po chvíli usedl první soutěžící a dal k lepšímu hned
dva příběhy, o ošizeném akcizákovi a o svém chytrém
křepelákovi. A tak pokračovala soutěž dál a vystřídalo se
ještě pět dalších zájemců o ceny. Z celé té kytice veselých historek ale tatínek vybral jen tyhle tři vítězné.
První z nich předložil porotě jeden z loveckých hostů,
pražský lékárník PhMr Jan Adam.
Příběh lékárníka Adama
Dámy a pánové, vyslechněte si, prosím, historku o populárním vinohradském herci J. P., známém jako velký
hypochondr a postrach pražských lékařů a lékárníků.
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Nikdo na něm totiž objektivně nic nenalézal a „pacient“
tím byl nakonec tak stresován, že mu začala vážně hrozit mentální porucha.
Jednou při partičce karet s kamarády lékaři z Vinohradské
nemocnice jsem
dostal nápad. Dohodli jsme se
mezi sebou a sehráli milému herci zase divadlo
my. Primář R. ho
pozval na další
vyšetření a pak
mu konečně prozradil název domnělé choroby a doporučil nový a zázračný, nedávno objevený a vysoce účinný
lék z rostliny Huayontas z peruánských pralesů. Ten že
mu jeden jeho známý přivezl přímo z Limy, a to jak její
sušené listy, tak i recept na přípravu prášků a k tomu
galonový soudek domorodé kořalky indiánského kmene
Cuaxatl, se kterou se ta medicína musí současně užívat.
„Je to, Mistře, velice silný a účinný lék. Mnoha lidem
již pomohl a některým dokonce přímo zachránil život,“
naléval mu doktor do duše balzám, „a v Adamově lékárně vám ho z toho mohou připravit. Bude to ale drahé.
To víte, je to rostlina velice vzácná a jen decinková lahvička přijde na dvě stovky.“
Mistr neměl námitky a tak se stalo, že po šest týdnů
poctivě polykal třikrát denně prášek z rýže s užívací
sodou a zapíjel tou vzácnou lihovinou, vyrobenou ze
směsi vodky, curaçaa a trochy mátového čaje. Výsledek
byl ohromující. Po „léčbě“ pan J. P. viditelně okřál, zesílil, do očí se mu vrátil lesk a do srdce radost.
„Rád jsem, pánové, oželel těch pár tisícovek, když
jste mne tak postavili na nohy,“ děkoval nadšeně lékaři
i mně, „jsem vám velice vděčný!“
„No, no, Mistře, vždyť jsme jen dělali svou práci, nač
takové ovace?“ bráníme se s těžko zadržovaným smíchem.
„Protože jste konečně stanovili správnou diagnózu
a získali tak vzácný lék. Už jen ta cena svědčí o jeho síle. U nás je to všechno levné, ale stojí to za starou belu.
Kvalita se holt musí zaplatit. Tak je to, pánové!“, triumfuje herec.
„No, těší nás, Mistře, že jsme vám mohli pomoct ale
nemyslíte, že bychom ten úspěch mohli někde společně
oslavit, co říkáte? Zveme vás!“
Mistr souhlasil a tak došlo o tři dny pozdějí k oslavě
v baru hotelu Alcron a praskla na to celá cena, co jsme
za ten zázračný lék dostali.
A tak jsme obelstili hypochondra k jeho vlastnímu
prospěchu a současně mu částečně vrátili i tu jeho investici!“ Zakončil lékárník a sklidil za to potlesk.
z dopisu Luďka Ťopky

Spolky a organizace
SDH Jirny

Uplynulý měsíc se zapsal do statistik jako nejklidnější
měsíc tohoto roku. Výjezdová jednotka našeho sboru nezaznamenala žádnou mimořádnou událost, u které by byla zapotřebí její pomoc.
Členové jednotky ovšem nelenili. Dne 4. 4. se konalo
školení zaměřené na obsluhování a bezpečnost práce
s hydraulickým vyprošťovacím nářadím a s motorovou
rozbrušovací pilou. Během této akce byly rozřezány
a rozstříhány dva autovraky, které byly posléze, spolu
s dalším kovovým odpadem odvezeny do sběrny. Dále
bylo zajištěno dříví, občerstvení a hudba pro nadcházející pálení čarodějnic. V neposlední řadě byl v rámci brigády proveden úklid dvora a zrekonstruována zahradní
vrata.
V sobotu 10. 4. se náš velitel a velitelé družstev zúčastnili jarní části pravidelné odborné přípravy pořádané
Hasičským záchranným sborem StČ kraje na stanici ve
Staré Boleslavi. Tato část odborné přípravy byla zakončena přezkoušením, kde si právě naši velitelé družstev
úspěšně prodloužili platnost osvědčení pro výkon této
funkce o dalších pět let.
Neméně důležitou událostí minulého měsíce byla výměna vysokotlaké hadice na CAS K 25 – Liaz 101. Původní těžkou třicetimetrovou hadici nahradila nová lehčí
šedesátimetrová hadice, která by měla jednotce umožnit
kvalitnější a méně namáhavou práci při zásahu.
Závěrem našeho příspěvku bychom chtěli reagovat na
článek pana Běly z březnového vydání Jirenského
zpravodaje, který kritizuje obec ohledně nezájmu pořádání kulturních akcí v naší obci. Z vlastní zkušenosti víme, že na vině je i nevole některých místních občanů
a v místě nemístních podnikatelů, kteří si myslí, že
mohou rozhodovat o dění v obci a pořádání kulturních
aktivit. Náš sbor chtěl uspořádat tradiční pálení čarodějnic se symbolickou vatrou. Tím jsme chtěli do naší
obce navrátit tuto zvyklost a stmelit místní občany. Náš
záměr byl bohužel zmařen a my jsme byli nuceni vatru
rozbourat a místo konání této akce přesunout.
Pro více aktuálních informací navštivte naše webové
stránky www.hasicijirny.cz.

SDH Nové Jirny
... začaly nám soutěže
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SDH Jirny

Po pilném trénování uzlů na letošních schůzkách se už
všichni těšili na první soutěž do Mukařova. V neděli 11.
dubna se naše družstva starších a mladších hasičů zúčastnila soutěže „Mukařovský uzel“. V sobotu 24. dubna
jsme byli na soutěži v požárním útoku v Čelákovicích
„Memoriál Ladislava Bači“. Útoky naše družstva zvládla a potěšila je i pochvala od vedoucích.
Na schůzce 30. dubna pro nás naši dospěláci připravi-

li pálení čarodějnic s opékáním buřtů a grilováním
malého prasátka. Úsměvy na tvářích dětí a rodičů vypovídaly vše.
Na předchozích schůzkách jsme mezi námi přivítali
i nové zájemce o hasičský sport a hlavně práci v kolektivu. Budeme jim držet palce, aby všechno zvládli, učili
se spoustu pro ně nových věcí a hlavně, aby byli
spokojeni.
Na měsíc květen máme připravenou slíbenou odměnu

pro všechny pilně soutěžící mladé hasiče. 8. května pojedeme na celodenní výlet podle výběru našich vedoucích. Loni jsme zvládli včetně těch nejmenších Sněžku,
tak uvidíme, kam pojedeme tentokrát – překvapení!
O víkendu 15. a 16. května nás čeká jarní kolo celoroční hry Plamen v Hrusicích, kde budeme celý víkend
soutěžit ve štafetě dvojic a požárních útocích. 22. května
2010 náš sbor SDH Nové Jirny pořádá soutěž v
požárním útoku pro mladé hasiče v kategorii starší,
mladší a nejmenší v Nových Jirnech „v louce“.
Můžete se přijít podívat i Vy a povzbudit naše mladé
hasiče při požárním útoku! Pro vítěze budou připraveny
poháry a malé občerstvení pro všechny. Snad vyjde i počasí, a když ne, a bude pršet – jsme přece hasiči a vodu
máme rádi, zvláště ti nejmenší!
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Výroční schůze ZO SPCCH

Dne 10. 4. se konala výroční schůze této organizace
v kulturním domě. Přítomno bylo 128 členů a 12 hostů.
Před vlastním programem schůze se uskutečnily 3 kulturní vystoupení. Nejprve předvedli pásmo tanečků
a písniček děti z jirenské mateřské školky. Bylo to velmi
roztomilé a pěkné a ještě jednou děkujeme dětem, paní
ředitelce a všem učitelkám.
Skupina tanečníků ze Zelenče předvedla s velkým
elánem pásmo latinskoamerických tanců a svěžího rytmu se účastnil i jejich starosta. Členové organizace
předvedli moravskou besedu, takže pravidelní účastníci
výročních schůzí znají českou i moravskou. Po přečtení
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zpráv, vystoupení hostů a diskuzi hrála do půl šesté přítomným skupina Ajeto. Myslím, že toto zdařilé odpoledne
potěšilo přítomné starší občany Jiren, Šestajovic i Zelenče.

Ing. Zdeňka Havlová

Zájezd na Berchtesgaden

Jak už bylo v Jirenském zpravodaji uvedeno, Svaz postižených civilizačními chorobami pořádá zájezd na známý
Berchtesgaden. Odjezd je plánován na 20. července asi
ve 23 hod. a návrat 21. července asi ve 22 hod. V programu zájezdu je Orlí hnízdo, Solná jeskyně a Hallstadt se
solným dolem. Konečný program však závisí na dohodě
účastníků, počasí a času. Předběžná cena zájezdu je 950
Kč + vstup na Orlí hnízdo, který v loňském roce činil 15
EUR. Do konce května je nutné složit zálohu 300 Kč.

obodované kontroly a závodníci dostanou mapu, na níž
budou zobrazeny. Záleží tak nejen na fyzické kondici,
ale i na orientaci v mapě a hlavně v samotném lese. Vyznáte-li se tedy v Klánovickém lese, máte citelnou výhodu.
Nejedná se ale jen o závody pro dospělé. Pro starší
děti bude připravena možnost vyzkoušet si orientační
závod, pro mladší zajímavé hry a soutěže. Ale i ostatní,
kteří zrovna nebudou závodit, se rozhodně nebudou nudit. Pro ně tady bude doprovodný program – lanové překážky od specialistů z lanového centra PROUD,
outdoorové aktivity od firmy top Consulting a také akce
týmu handicapovaných cyklistů „Černí koně“. A nakonec pro všechny bohatá tombola a biketrialová exhibice.
Závod je po Újezdském duatlonu, který proběhl

Ing. Zdeňka Havlová a Milan Bednář

Country bál v sokolovně

Letošní plesovou sezónu v Jirnech ukončil sokolský
COUNTRY BÁL.
V doprovodu jarního štěbetání ptáků se 17. dubna
v podvečer scházeli do místního kulturního domu kovbojové a dámy s oblečky ve stylu country. Jak je známo,
Sokol nenechává na svých akcích lidi odpočívat, a tak
byl připraven bohatý program i na tento večer, ať již
v podobě předtančení skupiny Old Country Dance, nebo
výuky tanců promenáda a autobus. V baru se podávala
Cola Locova limonáda a došlo i na kankán. Odvážní siláci mohli poměřit své síly nikoli kolty posazenými proklatě nízko, ale soubojem v páce. Letos již nikoho
nepřekvapila i početná ženská účast v této disciplíně.
Těsně před půlnocí předvedly sokolské ženy cvičební
sestavu pod vedením Petry Balčíkové. V nařasených čepcích a spodničkových kalhotách s pruhovanými podkolenkami měly cvičenky takový úspěch, že musely
sestavu za velikého aplausu opakovat.
Příjemnou atmosféru dotvářela hudba kapely COUNTRY MIX, které tímto děkujeme za jejich bezplatné účinkování.

Klánovické MTBO

Dita Bělová

V neděli 23. května se bude konat II. ročník Klánovického MTBO. Pod touto zvláštní zkratkou se vlastně skrývá
nabídka na pohodovou vyjížďku bez vyznačených koridorů a zároveň slušná šance na pěkný výsledek pro kohokoli. Jedná se o orientační závod na horském kole,
který bude probíhat v Klánovickém lese. Celá akce začíná v 9 hodin v neděli 23. 5. v Klánovicích na hřišti u základní školy. A je na co se těšit.
Podstatou závodu je během časového limitu (pro
většinu kategorií jde o 90 minut) nasbírat co nejvíce bodů. Organizátory budou po lese rozmístěny různě

18. 4., druhým pokračováním ÚJEZD.NET „Seriálu tří
závodů pro zdraví“, jenž se koná ve Vašem regionu.
Pokud se zúčastníte všech třech závodů, máte možnost
v závěrečném losování získat hodnotné ceny. Veškeré
informace nejen o Klánovickém MTBO naleznete na
www.triprozdravi.cz.
Tři pro zdraví – pohodové závody pro celou rodinu!

SK Viktorie Jirny

Marek Lejsek

Mužstvo "A" SK Viktorie Jirny se na jarní
část Divize svědomitě připravilo a ukazuje,
že obrovský úspěch z podzimní části,
kterou ukončilo na první pozici tabulky,
nebyl jen dílem náhody. Viktorie Jirny
pokračuje ve své spanilé jízdě a po šesti
jarních zápasech zůstává neporažena.
Výsledky dosud odehraných zápasů jsou následující:
Viktorie Jirny - SK Rakovník 2:1, Viktorie Jirny FK Admira Praha 3:0, FK Řezuz Děčín - Viktorie Jirny
0:0, Viktorie Jirny - SK Kladno B 1:0, SK Union
Čelákovice - Viktorie Jirny 0:2, Viktorie Jirny FK Baník Sokolov B 3:1.
Milan Bednář
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U zubaře
Sedím v křesle pana zubaře, který mi zachraňuje zub
a mé návštěvy jsou opravdu časté - každý týden - a i u
zubaře si vzpomenu na „mé děti“ z MŠ a mezi řečí (tedy
spíše vrtáním) se dozvídám o zajímavém programu pro
děti. Jedná se o školení správné zubní hygieny s individuálním nácvikem správného čištění zoubků přímo ve
školce. Sestřička mi napíše kontakt a já vše po dohodě
s paní ředitelkou zařizuji a 6. dubna od 8 hodin jsou
všechny naše třídy proškoleny. Začalo se příběhem o bacilovi Cecilovi, který způsobuje zubní kaz a co všechno
má rád (sladkosti, coca-colu apod.) a proč si máme čistit
zoubky a jak často. Také následovala otázka, kdo už byl
u pana zubaře a kdo má kaz? Přihlásila se většina dětí
a některé vykřikly: „Naše paní učitelka chodí často k zubaři a také si s námi někdy čistí zuby po obědě!“ Děti
byly pochváleny za časté čištění zoubků, ale
některé si musely nacvičit správnou techniku
před zrcadlem.
Tato návštěva byla přínosem a já osobně to
považuji za dobrý „povelikonoční“ dárek pro
všechny děti.
V sobotu 10. dubna jsme vystoupili
s jarním pásmem před schůzí v KD Jirny a toto milé vystoupení mělo úspěch. Naše JARNÍ
PÁSMO obsahovalo tyto písničky a cvičení:
• Rákosníček
• Tučňáci
• Vstávej sluníčko
• Pampeliška
• Probuď se kytičko
• Prstové cvičení
• Ranní rozcvička
• Hlemýžď

• Vrabci
• Deštík
• Rybník
• Ouky kouky dance
• Jede jede mašinka
Na závěr několik „perliček“:
1) Je ta buchta plněna vidlemi nebo mákem, paní učitelko?
2) Z kreslení mě nikdo nepřepere!
3) Mně už je 6 let a mám i 6leté rukavice, podívejte!
4) Já jsem ty holinky neměla léta a ještě mi jsou. Oni se
mnou ty holinky rostou.
5) Na otázku co znamená „vzít něčím zavděk“ následovala okamžitá odpověď „že mu to vezme hned, paní
učitelko!“

Martina Biľová za MŠ Jirny

Recepty z našichobcí

„Falešná“ zabijačková polévka a „falešný“ zabijačkový gulášek
Rád se pletu své ženě, jinak výborné kuchařce, do
vaření, podle hesla, když má muž fantazii v kuchyni, že
je „šikovný i jinde“.
Ale k věci. Budeme vařit. Jelítka, jaternice, prejt, tlačenku koupíme všude a jsou to dost libové* výrobky.
Přesto z nich lze vyrobit docela dobrou „baštu“. Jak na
to?
Ti, co milují zabijačkové dobroty a nemají k nim přístup, nabízím dva „vymazlené“ recepty. Není to sice to
pravé „ořechové“, ale je to dobré a méně „cholesterové“,
než pravé zabijačkové a hlavně – můžete to mít kdykoli.

„Falešná“ zabijačková polévka
2 kroupová jelítka, nebo asi 200 g č. prejtu rozšleháme
v 1 litru vařící vody, přidáme ½ menší mrkve, ½ petržele a kousek celeru. (Pokud bychom měli vývar z masa,
použijeme ho místo vody. Není-li vývar, dáme masox,
ale pozor na slanost!)
Přidáme zabijačkové koření (2 kul. nového koření,
špetku zázvoru, pepř, majoránku – vše dle chuti), dále
menší cibuli, 2 stroužky česneku. Vše v celku. Po
změknutí kořenové zeleniny je „vylovíme“, nakrájíme
a s částí polévky rozmixujeme. Tím po slití dohromady
máme polévku zahuštěnou. Ještě krátce povaříme, do* = ošizené chutíme a ti co si to mohou zdravotně dovolit, mohou

Školství

ještě přidat kousek tlačenky nadrobno nasekané nebo jaterničku v polévce rozšlehat.
„Falešný“ zabijačkový gulášek (2-3 porce)
Na tuku zpěníme středně velkou cibuli, 2 stroužky česneku, přidáme 100 g jater (i kuřecích) – nemáme-li, použijeme játrovou konzervu „Majku“. Na větší kostky
nakrájíme 1 špekáček (kabanos apod.), podusíme spolu
s cibulí a česnekem (špekáček uvolní tuk) a přidáme asi
200 g ne moc tlusté tlačenky také nakrájené nahrubo
a zabijačkové koření (stejné jako u polévky). Zalijeme

Spolecenská kronika
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• V květnu v Jirnech oslaví jubilejní 75. narozeniny Irena
Háseová a 80. narozeniny Libuše Knapová a Václav
Vydra. V Nových Jirnech oslaví 70. jubileum Jana
Valachová. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
• Do života v Jirnech vítáme Alžbětu Gažíkovou, Michaela Průžka, Elišku Sirovou a Štěpána Zitu.
• Navždy nás opustil Jaroslav Vajdiš z Nových Jiren, který by v červenci oslavil úctyhodných 99 let.

vývarem (masox) a pozor na slanost – záleží na tom, kolik chceme porcí.
Po krátkém povaření námi určeného množství zahustíme nastrouhaným chlebem s rozšlehaným vejcem
a vodou. Ještě krátce povaříme, chuťově doladíme a podáváme s chlebem či jiným pečivem.
Pozn.: Oba recepty jsou tzv. rychlovky. Ocení je zvláště
muži, kteří mají manželku na dovolené apod. Hlavně se
nenadělá moc nádobí a jídlo je hotové za ½ hod. Ženy si
Václav Sůra st.
ale smlsnou také.
Ve společenské kronice se uvádí životní jubilea od 70 let
výše po pětiletích (od 90 let věku se připomínají každé narozeniny), narození a úmrtí. Životní jubilea se budou
vztahovat k měsíci příslušného čísla zpravodaje, narození
a úmrtí k předešlým měsícům. Občané, nebo rodinní příslušníci, kteří si nepřejí uveřejnění, nechť kontaktují
Obecní úřad Jirny do data redakční uzávěrky.
E-mail: obec.jirny@jirny.cz, tel.: 281 962 945.

Inzerce

BEAUTY CENTRUM FANTASY

Kadeřnictví - pánské, dámské, dětské, prodlužování

a zhušťování vlasů
Manikúra - Prodlužování a modelace nehtů gelem a akrygelem,
P-shine, parafín, Nail - art
Pedikúra - mokrá, peeling, parafin, p-shine, masáž nohou,
úprava nehtů, potahování gelem
Kosmetika - ošetření pleti, chemický peeling, depilace,
galvanická žehlička, semiparetní řasy
Masáže - sportovní, hubnoucí + zábaly, relaxační
Tetování - nová i předělávky.
Výklad z karet, regrese, horoskopy na míru,
Občerstvení, dětský koutek, dárkové poukazy

Kontakt - Náchodská 1 45, Horní Počernice

774 48 67 89, www.beautycentrumfantasy.cz

PEDIKÚRA

Nabízíme tyto služby:
odborné ošetření nohou, mokrá pedikúra, úprava
nehtů na nohách, P-schine, peeling, parafín, masáže nohou, masky a zábaly, ozdobné lakování, potahování nehtů gelem a úprava „Francie“.
Naleznete nás – Beauty centrum Fantasy, Horní
počernice, v případě starších a nemohoucích lidí
zajedeme i za Vámi domů.
Kontakt : 777 26 03 68
Více na www.beautycentrumfantasy.cz

Z důvodu vytížení přijmeme novou kadeřnici!

DOVOLENÁ V CHORVATSKU

JIŽ OD 1 0,EUR/OSOBA/NOC
www.chorvatsko-liznjan.cz
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Sháníte levný,
rychlý a spolehlivý
odvoz?
Taxi zavolejte
a objednejte si vůz za

17 Kč /km
Maximálnícena 19 Kč /km

SMS objednávky: 606 788 370
www.kuryr-taxi.cz
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Pavel Hokr – hudební škola
KLAVÍR, KYTARA, ZOBCOVÁ FLÉTNA A DALŠÍ
➢
➢
➢
➢
➢

učíme se hrát pro vlastní potěšení
hrajeme písničky, které si sami vybíráte
žádné stupnice, žádné etudy
koncertujeme 2x za rok
první 2 hodiny výuky jsou nezávazné

HRAJEME NAPŘÍKLAD: SKÁKAL PES, NENÍ
NUTNO, MACH A ŠEBESTOVÁ, KDYŽ JDE MALÝ
BOBR SPÁT, SEVERNÍ VÍTR, MY HEART WILL GO
ON, HŘÍŠNÁ TĚLA KŘÍDLA MOTÝLÍ, ČÍM TO JE,
SPOMAĽ, MAMMA MIA, VODA ČO MA DRŽÍ NAD
VODOU, MĚLS MĚ VŮBEC RÁD, LISTEN TO YOUR
HEART, FALLING SLOWLY, PRÍBEH NEKONČÍ
➢

Jirny, Šestajovice, Klánovice, Úvaly, Květnice,
Černošice, Jesenice, Rudná, Hostivice, Roztoky,
Říčany, Řevnice, Zdiby a další obce v okolí Prahy

informace a přihlašování:
e-mail: pavelhokr@volny.cz
tel.: 608 745 262 (Zdeněk Švehla)
Na internetových stránkách najdete ceník,
aktuální koncerty, rozvrh volných termínů,
můj názor na ZUŠ, náš přístup a další informace

www.pavelhokr.cz

ŽALUZIE
PŘÍMO OD

VÝROBCE!!!
ISO ŽALUZIE NA PLASTOVÁ A EURO OKNA,
SHRNOVACÍ DVEŘE, SÍŤKY PROTI HMYZU

výroba a prodej a montáž a opravy
záruka 36 měsíců a pozáruční servis

777 208 491,
info@har.cz
CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Změřte si rozměr skel, zavolejte, nebo zašlete rozměry e-mailem,
my vypočítáme cenu a kalkulaci obdržíte tentýž den.

Po předložení
SLEVA
tohoto kuponu

55%

z montáže
žaluzií.
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A
tel: 603 256 175
U Elektry 650, 198 00 Praha 9

 zaměření staveb pro kolaudaci
 vyhotovení geometrických plánů
rozdělení pozemku, věcné břemeno

 vytyčení vlastnických hranic


znalecké odhady nemovitostí



radonový průzkum
geologie, hydrogeologie

 právní servis
kupní smlouva, darovací smlouva atd.

www.area.cz

area@area.cz
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INTERNET
A TELEFONNÍ LINKY
Zbavte se zbyteþných plateb!
Kvalitní, rychlý a levný pĜístup k internetu 24 hodin dennČ.
Žádné datové limity ani penalizace „fair user policy“.
Dohled nad sítí a servis sítČ 24 hodin dennČ.
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VoIP telefonní linky bez paušálních poplatkĤ
samostatná linka pro pĜipojení k PCO
servis linky vþetnČ dopravy technika
pouze za 1 Kþ veškerý HW pro pĜipojení k síti

PĜipojte se kdekoliv v lokalitČ: BČchovice, BČchovice II, Újezd nad Lesy, Rohožník, Blatov, SibĜina, KolodČje, KvČtnice,
Stupice, Sluštice, Dobroþovice, Dubeþ, Dubeþek, Hájek, KĜenice, Pacov, BĜezí, Strašín, Babice, Doubek, Zlatá, TĜebohostice,
Škvorec, Hradešín, PĜišimasy, SkĜivany, Límuzy, Masojedy, Doubravþice, Štíhlice, Vyžlovka, Kozojedy, Kostelec nad ýernými
Lesy, Tuklaty, Tlustovousy, BĜežany II, VyšehoĜovice, Horoušany, Horoušánky, Úvaly, Nové Jirny, Jirny, Nehvizdy, MstČtice,
Zeleneþ, Šestajovice, Klánovice (rozhraní Klánovic a Šestajovic), Praha 10 Zahradní MČsto – okolí ulice JabloĖová

volejte 246 030 670
www.ujezd.net
ABAK, spol. s r. o., Na JarovČ 4, Praha 3, tel.: 603 449 506, 246 030 670 (10.00 až 16.00 hod.)
e-mail: ujezd.net@abak.cz, http://www.ujezd.net

