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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
konečně jsme se dočkali pořádné zimy,
kdy naše střechy a zahrady pokrývá,
nejen u dětí tolik oblíbený sníh. I dospěláci se rádi vrací zpět do dětských
let, obzvlášť nyní. Při procházce naší
obcí jsou ze zahrad vidět usmívající se
sněhuláci s hrncem na hlavě a často je
vidíme nafocené i na sociálních sítích.
Zkuste s námi sdílet zimní radovánky
prostřednictvím Jirenského zpravodaje,
protože mnozí z nás se radši usmějí
nad tištěnou fotografií než hledáním
na facebooku. Za každý příspěvek budeme rádi, protože i vy, dokážete tak trochu ovlivnit obsah Jirenského zpravodaje.
A co nás v následujícím měsíci čeká?
Snad se situace zlepší, děti budou moci
znovu do škol a my se budeme opět
setkávat s přáteli bez omezení na akcích, které pořádají naše jirenské spolky. Přejeme vám hodně zdraví, pozitivní náladu a hodně úsměvů na tváři.
Vaše redakce
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Vysokorychlostní trať
Jak už jsme v minulosti informovali v našem zpravodaji, katastrálním územím Jiren je plánována, v souběhu s dálnicí D11,
trasa VRT (vysokorychlostní trať). Tuto trasu obec musela převzít
do svého územního plánu z nadřízené územně plánovací dokumentace, kde je již její trasa desítky let plánována jako trasa
VRT Polabí. Ta má být první etapou budování vysokorychlostní
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tratě Praha – Brno a se zahájením stavebních prací se počítá
v roce 2025.
Vysokorychlostní železniční trať, zkráceně VRT, je taková, na
které jsou povoleny vyšší rychlosti než na tradiční železniční síti.
I když není žádná norma, která by platila celosvětově, obecně se
za vysokorychlostní trať považuje ta, kde je rychlost 200 - 250
km/h nebo vyšší. Některé nové tratě jsou konstruované pro
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rychlost 350 km/h, ale zatím je na nich stanovena maximální
rychlost nižší. Nově navrhovaná vysokorychlostní trať bude navrhovaná na provozní rychlost 320 km/h.

pojení na regionální autobusovou dopravu a dálnici D 11.

V Nehvizdech je plánován terminál s 3000 parkovacích místy
v parkovacím domě či na veřejných parkovacích místech a na
tento terminál byla vypsána architektonická soutěž.

Soutěž byla ukončena na konci listopadu minulého roku. Výběr
měla na starosti porota složená z šesti nezávislých architektů,
dvou zástupců Správy železnic a starosty Nehvizd, v jejichž těsné
blízkosti nové nádraží vzniká. Tato porota vybrala vítězný návrh
nového vysokorychlostního terminálu Praha – východ.

Architekti ve spolupráci s urbanisty a dopravními inženýry měli
možnost během podzimu 2020 navrhnout přesné umístění
a vnější i vnitřní podobu nového terminálu. Ta měla podle zadání zahrnovat i prostory pro parkování tří tisíc automobilů, na-

Do první architektonické a urbanistické soutěže na terminál
vysokorychlostní železnice přišlo celkem 21 návrhů od českých
i zahraničních architektonických kanceláří. Vítězem soutěže
se stal návrh autorského tria Ing. arch. Jiřího Opočenského,
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Ing. arch. Štěpána Valoucha a Ing. arch. Ondřeje Králíka.
Připravovaný terminál s pracovním názvem Praha východ bude
sloužit zejména obyvatelům severovýchodní části Středočeského kraje a přilehlých oblastí hlavního města. Smyslem jeho
vybudování je především umožnit, aby v okolí žijící obyvatelé
mohli využít benefitů vysokorychlostní železniční dopravy bez
nutnosti zajíždění do centra metropole.
Své slovo měla i naše obec. Podmínkou Jiren pro vybudování
trati i blízkého terminálu je silnice, která povede z Jiren přímo
k terminálu, bez najíždění na stávající komunikaci, dále cyklostezka, která zajistí našim občanům pohodlný příjezd na kole
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a val včetně stromů a zeleně, který oddělí trať od stávající zástavby. Trasa v naší obci povede v zářezu těsně vedle dálnice
před její realizací bude nutno zcela změnit dálniční sjezdy a nájezdy a dálniční most.
Dalším požadavkem obce je zřízení nového sjezdu z dálnice
D 11 přímo u terminálu (exit 12). To vše bude řešeno ve fázi přípravy celého projektu vysokorychlostní trati a není součástí architektonické soutěže na návrh terminálu Praha východ.
Vítězný návrh si můžete prohlédnout na vizualizacích.
Za Obec Jirny Šárka Hanušová

Jirenský zpravodaj

VIII. ročník
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Složenky za psy a popelnice

ní těžkého vozu z rozbahněného terénu trvalo více než 3 hodiny.
Vzhledem ke stavu nezpevněných ulic v celé chatové oblasti a
Od poloviny ledna probíhá rozesílání složenek za psy a směsný
7 stoupajícímu množství automobilů zaparkovaných v jednotliodpad. Prosíme občany o pečlivou kontrolu. Pokud některé
vých ulicích, které brání volnému průjezdu svozového auta, není
údaje nesedí nebo složenka nedorazila vůbec, prosíme ozvěte
průjezd vozidel AVE v zimním období možný.
se včas. Dále žádáme občany, aby platby prováděli primárně
Prosíme tedy obyvatele celé chatové oblasti, aby své označené
bezhotovostní platbou z domova, a to z důvodu omezení úřednádoby na odpad odváželi vždy v den svozu do ulice Jiráskova,
ních hodin (covidová opatření) a očekávaných velkých front v
Letenská nebo ulice Pod Lesem, kam svozové vozy zajedou. Nábudově obecního úřadu!
doby z ulic Pod Lesem 1, 2 a 3nebudou sváženy.
Svoz biodpadu od domu neřeší Obecní úřad – složenky a veTato změna svozu platí již od 1. února 2021 pro všechny svoškerou logistiku, prosím, řešte přímo s AVE Benátky.
zové dny.
OÚ Jirny děkuje za pochopení.

Změna ve svozu popelnic od domu

Vážení obyvatelé chatové oblasti,
v pátek došlo k velmi nepříjemné situaci, kdy popelářský vůz
firmy AVE zapadl v ulici Pod Lesem I díky umístění překážky na
silnici (kontejner na suť). K vyproštění svozového auta byla povolána těžká technika – traktor a hasičský vůz, nicméně uvolně-

Zrušená plesová sezóna

Je to tak, vládní protiepidemická opatření bohužel nepřejí společenskému životu. Nerozběhla se kvůli nim ani současná plesová sezona. Hrozba jménem Covid 19 nás drží v teplech domo-
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vů a na setkání typu obecní, hasičský či myslivecký ples letos
musíme zapomenout. Pravdou je, že hlavně pro menší spolky
byl ples nejen společenskou událostí roku, ale také podstatná
část příjmu do rozpočtu. Leckdy odvedou stovky hodin dobrovolnické práce, sdružují desítky až stovky lidí, kteří vykonávají
činnost především pro ostatní, a každý rok mají už tak napjaté
rozpočty. V letošním roce musí navíc své aktivity hodně okleštit,
ale na kompenzaci od státu nárok nemají.
Nicméně, je to výzva pro vás připravit ještě lepší, promyšlenější
a tematičtější plesy, na které budeme všichni zase rádi vzpomínat. Možná je to třeba brát i z té lepší stránky a vnímat to, co jsme

Fotografická soutěž
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dříve považovali za samozřejmé, jako dar. Možnost setkat se zase
po všech těch nařízeních, zákazech a strachu tváří v tvář bez roušek a předsudků. Asi si na to ještě nějakou dobu počkáme, ale jak
praví známé přísloví „Kdo si počká, ten se dočká“.
Ale aby nebyl tisk jen samé negativní zprávy, máme zprávu dobrou! Obecní úřad za doby, kdy není možné kulturní dům využívat, nelení a konečně má prostor zvelebit a zrenovovat část tolik
využívaných ploch. V průběhu letních prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, na podzim se zrenovovali parkety a podlahová krytina v prostoru baru, postupně se
maluje, uklízí, aby byl kulturní dům připraven, až se zase situace
zlepší a společenská sezóna se zase na plno rozjede.
Ing. Lucie Proroková
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Další ochutnávka fotografií ze soutěže……….

Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
František Vaníček
Jaroslava Škorpilová
Jana Benešová

Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustili:

Jiří Verner

Rodinám a pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast.
Za OÚ Jirny Šárka Hanušová
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Nejčastější otázky a odpovědi k očkování
proti Covid-19
Vážení a milí spoluobčané,
ve svém minulém příspěvku v loňském prosincovém čísle Jirenského zpravodaje jsem vás vybízel k víře v lepší časy během koronavirové epidemie, kterou v naší zemi už téměř rok všichni
prožíváme. Od té doby neuběhl ani měsíc a zdá se, že díky pomalu se rozbíhajícímu očkování proti této zákeřné virové infekci
se přeci jen opravdu blýská na lepší časy. Stále ale široká laická
veřejnost není plně informována o všech výhodách a úskalích,
které s sebou toto očkování přináší.
O vánočních svátcích se mi dostal do ruky soubor nejčastějších
otázek a odpovědí k očkování proti Covid-19, který vypracoval
primář infekčního oddělení Krajské nemocnice Liberec, a.s. pan
MUDr. Adam Vitouš. Myslím, že tento dokument na většinu otázek, které slýchávám od svých nemocných, je schopen dát uspokojivou odpověď, a proto jej poskytuji redakci v neupravené
formě k otištění také pro čtenáře Jirenského zpravodaje.
Doc. MUDr. Robert Holaj, CSc, MBA

9

NAPSALI JSTE NÁM

COVID-19

Alergické reakce – zatím cca 1:100 000, u predisponovaných lidí (viz bod 2).
Smrtelné reakce: aktuálně 0 (zatím naočkováno ve světě více než 200 000 lidí).
9) Mohu po očkování přestat v nemocnici používat ochranné pomůcky?
Ne zcela, ale očkovanému personálu by již při styk s covid pacienty měly stačit běžné pomůcky jako ústenka a
mytí rukou. Overaly, respirátory, návleky atp. již potřebné nebudou.
10) Komu byste očkování doporučil? Necháte se sám očkovat?
Určitě bych očkování doporučil všem zdravotníkům a v této fázi alespoň rizikovým skupinám pacientů. Osobně
se očkovat rozhodně nechám, vlastně se na to těším, je to v současné době jediná možnost, jak zastavit větší
výskyt nemoci, plošné restrikce a omezení péče uvnitř nemocnice. Covid-19 má v KNL reálnou mortalitu 30%,
nevěřte tedy prosím lidem, kteří tvrdí, že to nic není a podívejte se do očí příbuzným pacientů, kteří získali
nemoc od personálu nemocnic a následně zemřeli.

Aktuální vývoj vakcín proti covid-19:
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ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
Leden v MŠ

Rok 2020 je už minulostí a my jsme se opět všichni setkali po
vánočních prázdninách ve školce. Děti byly plné zážitků z vánoční atmosféry a hlavně z dárků, které našly doma pod stromečkem. Velmi ochotně a rády se o své zážitky podělily v ranním kruhu s námi všemi. Zároveň se těšily na nové hračky, které
do školky přinesl Ježíšek a na své kamarády, se kterými
se už dlouho neviděly, protože kvůli covidu 19 byl provoz v naší
MŠ od 16. 12. 2020 přerušen.

V lednu nás čekalo příjemné překvapení – napadl sníh a děti se
mohly věnovat zimním radovánkám na školní zahradě. K oblíbeným činnostem patřilo stavění sněhuláků, otisky bot, vyšlapávání
cestiček – tvoření labyrintů a hlavně bobování. Děti se seznámily
s vlastnostmi vody a jejími proměnami vlivem mrazu a také si vyzkoušely, co vše se dá pozorovat na pokusech se sněhem.
V tomto měsíci se ve zvýšené míře věnujeme diagnostické činnosti, to znamená pozorování dětí při činnostech a zaznamenávání pokroku v rozvoji jejich osobnosti, schopnosti a dovednosti.
Dagmar Schützová
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A ještě z rubriky Napsali jste nám
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pokračování

Základní škola
Střípky zimní výuky (prezenční i distanční)
v jirenské škole

Přípravná třída mezi Eskymáky

Pozdrav od kocourka Modroočky z II.A

Popis předmětu

vzhled.

Předmět, který nám připomíná dětství

Tu noc se mi zdál sen - krásný a dobrodružný sen. Bylo to o magickém světě, kde jsem našla spoustu krásně barevných ulit, modrých, tyrkysových...no prostě jaké si jen dokážete představit.
A nemusí se popsat přesnou barvou, přesně jako ta moje.

Viktorie Šebelíková, 7.B

Možná to bude znít divně, ale když se zmíní předmět z dětství,
hodně lidí si vzpomene na jejich první hračku, autíčko, panenku,
plyšák...
Já jsem si ale hned vybavila šnečí ulitu.
Byla krásně narůžovělá, sice jsem nebyla přímo holka, co růžovou miluje, ale ta ulitka pro mě byla dokonalá.

Když jsem se pak probudila, ještě nebylo světlo.
Rozsvítila jsem si lampičku na nočním stolku a vedle ní jsem
uviděla tuhle ulitu, byla jsem z toho celá unešená, prý že vypadla z mého snu. No a od té doby jsem ji nosila s sebou úplně
všude, dokud jsem ji neztratila.

Kdybych ji chtěla popsat do detailů, už to nedokážu úplně
přesně, protože je to už přece jen docela dávno. Tou dobou jsem
byla ve školce a bylo mi asi pět let.

Což bylo poměrně brzy... 😉

Nebyla ani tak velká, ale ani malá, prostě velikostí akorát. Byla
prázdná, bez majitele. Dobře si pamatuju, že se přes lososový
podklad ulity táhl hnědý proužek, nejspíš od hlíny.

I když jsme se po vánočních prázdninách všichni těšili do školy,
epidemiologická situace nám pokazila plány. A tak jsme znovu
museli zůstat na distanční výuce. Naštěstí nás zachránilo počasí,
které se začalo po dlouhých letech chovat tak, jak má a krásně
nám nasněžilo. To byla pro nás velká vzpruha. Hned jsme využili
sníh a v rámci výtvarné, tělesné výchovy a pracovních činnosti
páťáci postavili krásné sněhuláky. A abychom si také trochu namáhali hlavičky, vymysleli o nich krásné básničky 😊. Děkuji
všem žákům z 5.A za přípravu a chuť se učit a být s námi online.

Nevím, co si pod pojmem růžová představíte vy, ale asi to bude
nějaký výraznější odstín. Pokud bych tedy přesně měla vystihnout barvu, nešlo by to. Měla svůj originální a ojedinělý odstín.
Vím, že to možná zní na popis obyčejné šnečí ulity moc dramaticky, ale mě svým způsobem okouzlila a pořád jsem ji nosila
někde po kapsách. Také si pamatuji, že měla bílé lemování po
okrajích na konci.
Jak říkám, pro malé dítě jako já, které milovalo maličkosti a drobnosti prostě okouzlující.
Už ani nevím, kde přesně jsem ji našla...Myslím si, že až na
úplném konci zahrady v mechu, nebo už jsem ji měla z dřívějška
v kapse. To doteď netuším.
Hlavní důvod, proč jsem ji tak měla ráda, ale nebyl z celé části
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Výuka v 5.A

ŠKOLSTVÍ

Fyzika zábavně: dobrovolné úkoly v průběhu
distanční výuky (funkční modely vah, hodin,
elektromagnetů a elektromotorků).
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KULTURA

KULTURA
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY
Únor

16. 2. 2021 úterý, 17.00 - 18.00, Bezplatná právní poradna.
Cílem právní poradny je podat bezplatnou radu a pomoc těm
občanům Jiren, Nových Jiren a sousedních obcí, kteří potřebují
pomoci s řešením různých problémových situací, a kteří by zejména z finančních důvodů nebyli jinak schopni svůj právní problém konzultovat s advokátem. Lze přijít i bez objednání, ale
ideální je předem se objednat na adrese korejzova@email.cz.
Těší se na Vás, JUDr. Jitka Korejzová, advokátka.
Nový termín, Drobnosti Milana Drobného. Komorní recitál známého českého zpěváka. Připravujeme nový termín na jaro 2021,

16

o kterém vás budeme informovat. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
Biograf Kvapík tentokrát v obýváku – Planeta Česko. Vážení
návštěvníci Biografu Kvapík, nemůžeme se v současné době
scházet na promítání filmu, proto bychom vám rádi doporučili film do vašeho kina v obýváku. V návaznosti na snímek
David Attenborough: Život na naší planetě, který nám ukázal,
že divočina a druhová rozmanitost je zcela zásadní pro život
na planetě Zemi, doporučujeme tentokrát snímek z české
kotliny „Planeta Česko“.
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat!
První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat

SPOLKY A ORGANIZACE
a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Seznamte se s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na
louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav
vodní hladinu, s lososy putujícími z českých řek do moře
a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí kořistí.
Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími
žabáky a desítkami dalších hrdinů. Některé z nich možná ani
neznáte – divočina přitom začíná hned za vašimi dveřmi!
Co myslíte, jak je na tom česká divočina?
Podělte se o názor na FB Kvapíku.

KULTURNÍ DŮM JIRNY
Nový termín, Ewa Farna – Málo se známe tour. Velice nás mrzí,
že už poněkolikáté musíme koncert zrušit, ale nemůžeme s tím
nic dělat. V současnosti jednáme s manažerem o novém termínu
na jaře 2021. Již zakoupené vstupenky zůstávají i nadále v platnosti, ale zároveň je můžete i vrátit. Budeme ovšem rádi, pokud
s námi dále vydržíte. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
25. 4. 2021 neděle, 19.00, Ivan Mládek a Banjo Band. Koncert je
přesunut do nového termínu na jaro. Již zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

SPOLKY A ORGANIZACE
Divadelní spolek
Nabízíme od února pomoc seniorům např. s nákupem, drobnými
pochůzkami, venčením pejsků, pomoc s počítačem např. při registraci k lékaři či na očkování apod. Dále jsme se rozhodli zřídit seniorskou linku každé úterý a čtvrtek od 17-18 hodin s možností popovídání si v této nelehké době, kdy se lidé nenavštěvují
nebo jen omezeně, povzbuzení slovem, sdílení a dle přání i možnost čtení. Na lince se budou střídat členové našeho spolku
Ochotníků.
Senior linka: 703 667 882
Pokud si chcete popovídat nebo jen naslouchat, volejte. Rádi
pomůžeme.
Za Ochotníky Martina Bilová a Marie Kočová

Svaz postižených civilizačními chorobami
Vážení členové organizace ZO SPCCH Jirny Šestajovice, Zeleneč
pro všechny své členy jsme pro letošní rok připravili tyto akce:
Květen

- zámek Radim, Skanzen Kouřim

18.05.2021

Červen

- Sedlec kostnice, katedrála Panny Marie,
Kutná Hora a sv. Barbora
15.06.2021

Červen

- Maďarsko - Bük, hotel Répce Gold
termální lázně
19.06. –26.06.2021

Srpen

- Spálené Poříčí - hotel Brdy- pobyt 8.08.–14.08.2021

Září

- zámek Slatiňany + hřebčín

Říjen

- Mikulov - Laa an der Thaya Rakousko
- termální lázně - zámek Náměšť nad
Oslavou
8. – 9.10. 2021

Říjen

- Polsko – Kudowa Zdroj

20.10.2021

Listopad - Divadlo
V případě, že nebude možné uskutečnit jednodenní zájezd, bude
přesunut na jiný termín.
Naši činnost naleznete na www.spcch.cz/zo-jirny

15.09.2021

S přáním všeho dobrého a plného zdraví Csik a Pilátová

Vždy první sobotu v novém roce se chystáme na pražskou Kampu, kde se sjedou historické vozy značky Jeep. Letos se tradiční,
již sedmnáctý ročník Novoroční spanilé jízdy konal 2. 1. 2021.
Posádky se po vzoru amerických vojáků oblékly do uniforem, na
automobilech nechyběly vlajky a z amplionů zněla hudba 40.
let. Sraz účastníku jízdy byl na Kampě u bistra Bruncvík.
K „okýnku“ na Kampě se i přes napínavou situaci ohledně omezení sjelo několik automobilů značky Jeep a sešli kamarádi

a známí z vojenských klubů, které ctí tradici americké armády.
Jízda Prahou je poctou vozidlu Jeep, které v původní vojenské
verzi, pomohlo spojeneckým armádám zvítězit ve druhé světové
válce. Průvod aut se vydal na trasu na Hradčanské náměstí
a odtud k Rudolfinu na Palachovo náměstí. Kolonu vedl Jeep organizátora celé akce Sgt. Mirka Trubky. Díky jeho neutuchajícímu
organizačnímu nadšení se mohla i v této omezené době akce
konat.
Za VCC Jiřina Vlastníková

Veteran Car Club Nové jirny
Novoroční spanilá jízda
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SPOLKY A ORGANIZACE

18

SPOLKY A ORGANIZACE
Sdružení otevřených srdcí
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SPOLKY A ORGANIZACE
SDH Nové Jirny
Vzhledem k situaci, která už skoro rok ovládá celou zemi, jsme
letos zrušili lednovou valnou hromadu sboru. Krátké ohlédnutí
za uplynulým rokem a zhodnocení činnosti sboru se uskutečnilo pouze se členy výboru. Plánované akce na letošní rok budeme řešit podle aktuálního vývoje, včetně březnového
hasičského plesu.
Níže zobrazené grafy jsou za rok 2020
V měsíci lednu výjezdová jednotka vyjela ke dvěma požárům –
Jirny, Horoušany a třikrát byl nahlášený planý poplach.
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Junák Jirny
Skauting v online době

žené fotografii.

Stejně jako všechny zájmové činnosti jsme
i my museli přerušit osobní setkávání, ale
nijak nás to nezastavilo a v činnosti pokračujeme dál. V prosinci jsme pro své členy
připravili keško hru po Klánovickém lese.
Odměny pro účastníky jsou vidět na přilo-

Momentálně si každá družina tvoří program dle svého uvážení.
Družina ostřížů a káňat dostává každý týden zašifrovanou
zprávu v různých podobách o místě, které musí najít a případně
na něm i splnit určitý úkol. Mladší družina jestřábů každý týden
dostává výukové video, vždy točené na jiném místě, které se
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SPOLKY A ORGANIZACE
snaží lokalizovat.
V dívčím oddíle mají mladší členky volno, ale pro starší členky
připravujeme výzvy ve formě pečení, vyrábění nebo sledování
dokumentů střídané s online schůzkami v aplikaci zoom.
Zároveň se už pilně připravujeme na tábor. Program se už začíná rýsovat. Hlavně jsme ale vyklidili dílnu v klubovně a vyrábíme stany. Máme před sebou výzvu. Musíme do tábora postavit
alespoň 20 stanů, abychom si je už nemuseli půjčovat. Taktéž

musíme dostavit přístavbu jídelny na táborové louce, abychom
měli nové stany kde skladovat. Zároveň je bohužel okolí naší táborové louky v Posázaví zasaženo kůrovcovou kalamitou a musíme pokácet několik uschlých stromů, včetně smrčího velikána
přímo na naší louce.
Skauting tedy stále žije!
Přejeme mnoho štěstí, klid a hlavně zdraví do nového roku!

D I VAD LO HO R N Í PO Č ER N I CE
březen 2021
Živé přenosy probíhají na Facebooku Divadla Horní Počernice. Pokud nemáte založený
profil na Facebooku, video se
vám také zobrazí, stačí využít
odkaz na webu divadla. Záznam je následně ke zhlédnutí
také na YouTube kanálu Divadla Horní Počernice. On-line čtení
bude pokračovat každou středu a čtvrtek až do doby než bude
možné pořádat divadelní a filmová představení pro veřejnost.
On-line vysílání je volně dostupné. Divadlo můžete podpořit
nákupem virtuální vstupenky na www.divadlopocernice.cz

Čte Barbora Jelínková.
Virtuální vstupenku koupíte na www.divadlopocernice.cz
čtvrtek 11. března v 17.00
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Zaposlouchejte se s námi na Facebooku Divadla Horní Počernice do klasických pohádek.
Čte Vlaďka Držmíšková.
Nákupem virtuální vstupenky na www.divadlopocernice.cz přispějete na provoz Divadla Horní Počernice.

středa 3. března v 18.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Nalaďte si na Facebooku Divadla Horní Počernice on-line
čtení z klasické literatury
Čte Barbora Jelínková.
Virtuální vstupenku koupíte na www.divadlopocernice.cz
čtvrtek 18. března v 19.30
Michaela Doleželová, Roman Vencl
KDYŽ SE ZHASNE
režie: Roman Meluzín
hrají: Lukáš Langmajer, Miluše Bittnerová, Michaela Kuklová,
Ivo Šmoldas
Mrazivá komedie, která knockoutuje vaše bránice.
vstupné: 420, 400, 380 Kč

čtvrtek 4. března v 17.00
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Zaposlouchejte se s námi na Facebooku Divadla Horní Počernice do klasických pohádek.
Čte Vlaďka Držmíšková.
Nákupem virtuální vstupenky na www.divadlopocernice.cz přispějete na provoz Divadla Horní Počernice.
středa 10. března v 18.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Nalaďte si na Facebooku Divadla Horní Počernice on-line
čtení z klasické literatury

sobota 20. března v 19.30
Pavel Kohout
LÍZINKA
DS Právě začínáme
režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
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INZERCE
Dramatizace knižního bestselleru Katyně, která byla ve svě- O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE
tové premiéře uvedena v Horních Počernicích.
Divadelní agentura Praha
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Činoherní pohádka na klasický námět
neděle 21. března v 15.00
vstupné: 120, 100, 80 Kč
středa 24. března v 18.00
TAŤJANA MACHOLDOVÁ: VÝSTAVA PRO KRÁSNÉ DNY
vernisáž výstavy, vstup volný
neděle 28. března v 15.00
MAXIPES FÍK
Divadlo Krapet
Divadelní zpracování oblíbeného večerníčku.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

INZERCE
Koupím pole louky i menší kousky.
t. 603 442 474

A co Vaše
podnikání
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Nová mobilní pedikúra, profesionální péče
u Vás doma, pedi mokrá / suchá (skalpel,
bruska).
www.pedikurakosmetika.cz
722 968 811

Koupím malý pozemek
o velikosti 100 - 150m2
s možností
pří jezdu
osobním
autem.
SMS prosím na
tel. 603 331 669.

REZE

RVAC

E

PRODEJ – mezonetový byt 4+kk,
podlahová plocha 112 m2 + terasa 7 m2,
Rohožnická ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

Vaši real itní makléři
pro tuto oblast

Horizont

Ing. Markéta Večerníková

& 722 130 044

Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220

Makléř roku 2015 REMAX ČR

marketa.vecernikova@re-max.cz
A
PRON

J AT O

PRONÁJEM – nově rekonstruovaný
RD 5+1/2G/T, podlahová plocha 234 m2,
pozemek 959 m2, ul. Ve Vilkách, Šestajovice

cena 21.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM - vybavený byt 3+1 96 m2
+ terasa 20 m2 + zahrada 200 m2,
Rápošovská ul., Praha 9 – Újezd nad Lesy

zdirad.pekarek@re-max.cz

www.zdiradpekarek.cz
cena 30.000,-Kč/měsíc + poplatky

Pro svoje klienty hledáme
rodinné domy a pozemky
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích,
Šestajovicích a okolí

REZER

VA C E

PRONÁJEM – novostavba RD 4+kk 80 m2,
pozemek 310 m2, Habrová ul., Nehvizdy

PRONÁJEM – komerční prostor 139 m2,
vhodný jako prodejna, showroom, pohybové studio apod., přízemí OC Blatov,
Oplanská ul., Praha 9 - Újezd nad Lesy
Cena 10.900,-Kč/měsíc + poplatky

PRONÁJEM – byt 2+1 42 m2, kuchyňská
linka, více nezařízený, 2. patro,
ul. Na Kačence, Praha 9 – Miškovice
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