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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
podzim nastoupil v plné síle. Mrholení, déšť či mlha k přelomu října a listopadu patří stejně jako barevné stromy
a spadané listí všude okolo nás. Letos nám však extrémně
pomáhají sluneční paprsky, které zajišťují teplé babí léto.
Užijme si ho plnými doušky a načerpejme energii na přicházející zimu.
Oproti loňskému, netypickému konci roku, zatím zůstávají

školy otevřené, a tak si i školáci užívají času, kdy mohou být
spolu, a to nejen online. Přejeme si, aby to tak vydrželo i nadále.
V tomto čísle určitě nepřehlédněte anketu týkající se autobusového spoje č. 343. Prosíme, využijte toho a sdělte nám
svůj názor.
Děkujeme a přejeme krásné podzimní dny
Vaše redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení 4/2021
z veřejného zaseddání zastupitelstva obce Jirny zs dne 13. 10. 2021
konaného v kulturním domě v Jirnech

A)

Úvod - zahájení zasedání

Přítomno 12 zastupitelů, 1 omluven
Zastupitelstvo je usnášení schopné v plném rozsahu.
Volba orgánů jednání – schváleno jednohlasně ano.
Návrhová komise: p.Kopecký, Ing. Lehečka
Ověření zápisu: p.Vodička, Ing. Horák
Rozhodování zastupitelstva – schváleno ano, všemi hlasy
Rozhodování veřejným hlasováním.
Diskuse k tématu ihned.
Program jednání zastupitelstvo schválilo – ano, všemi hlasy
B) Jednání zastupitelstva
1) Zastupitelstvo obce schvaluje :
• Vydání Územního plánu Jirny ( zhotovitel Ing. Ivan Vavřík, autorizovaný
architekt), postupem podle § 171 a násl. Zákona č.500/2004 Sb., v platném
znění a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění, jako Opatření obecné povahy č. 1/2021 uvedené v příloze
tohoto Usnesení.
Hlasování: 8x ano, 4x ne (Ing. Benáčan, Mgr. Benáčanová, JUDr.Korejzová,
Ing. Horák).
• Uzavření smlouvy s fi. ČEZ Distribuce a.s., o zřízení věcného břemene na
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y
,
obecních pozemcích p.č. 629/1 a p.č. 628/1 v ulici Dubová v Jirnech na
pokládku kabelového vedení pro budoucí výstavbu RD na pozemku p.č. 629/4
v k.ú. Jirny.
Hlasování: ano, všemi hlasy
• Uzavření smlouvy s fi. ČEZ Distribuce a.s., o zřízení věcného břemene na
obecním pozemku p.č. 1686/1 v ulici K Lesu v Jirnech za pokládku
kabelového vedení pro stavební pozemek p.č. 569/3 v k.ú. Jirny.
Hlasování: ano, všemi hlasy
• Uzavření smlouvy s fi. ČEZ Distribuce a.s., o zřízení věcného břemene na
obecním pozemku p.č. 1761, přes který přechází vrchní vedení VN. Toto je
z důvodu přeložky podpěrného bodu venkovního vedení z pozemku p.č.
1581/1 na pozemek p.č. 1581/4 v k.ú. Jirny.
Hlasování: ano, všemi hlasy
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s fi. GasNet, s.r.o. ke zřízení věcného
břemene pro novou plynofikační přípojku v obecním pozemku p.č. 1686/1 pro
RD čp.62 na pozemku p.č. 590 v ulici K Lesu v Jirnech.
Hlasování: ano, všemi hlasy
• Uzavření smluv s KSÚS Středočeského kraje, o Smlouvách budoucích o
zřízení věcného břemene pro obec :
1) Zřídit a provozovat veřejné osvětlení na pozemcích kraje p.č. 1766/1 a p.č.
1766/2 v k.ú. Jirny
2) Za pokládku kabelu VO do soukromého pozemku p.č. 820/1 v k.ú. Jirny,
kam bude při rekonstrukci mostu zasaženo.
3) Za pokládku kabelu VO do dalšího soukromého pozemku p.č. 791/73 v k.ú.
Jirny, kam bude rovněž zasaženo
Hlasování: ano, všemi hlasy
• Uzavření smluv s fi. Cyclus Resort:
1) Kupní smlouva o prodeji nemovité věci obci – pozemek p.č. 1584/1 v k.ú.
Jirny, se všemi součástmi a příslušenstvím za kupní cenu 50.000,-Kč.
2) Smlouvu o pronájmu části obecního pozemku k dostavbě RD, max. do
30.11.2022 za cenu 50.000,-Kč.
3) Dohoda o započtení vzájemných pohledávek.
Hlasování: ano, všemi hlasy
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• Uzavření smlouvy s fi. NetSprint o zřízení věcného břemene – služebnosti
vedení inženýrské sítě na stavbu telekomunikačního vedení v k.ú. Jirny.
Součástí smlouvy jsou geometrické plány a seznam obecních budov a míst pro
možné připojení na optickou síť.
Hlasování: ano, všemi hlasy
• Uzavření smlouvy s obcí Květnice o zajištění školní docházky žáků na I.stupeň
do ZŠ Jirny, Brandýská čp.45. Projednáno ZO dne 12.5.2021, nájem 20.000,Kč/měsíc, provozní náklady hradí nájemce.
Hlasování: ano, všemi hlasy
• Přijetí finančního daru ZŠ Jirny ve výši 2.200,-Kč.
Hlasování: ano, všemi hlasy

2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí:
• Se zprávou starosty o investičních akcích v II.pololetí a jejich výhledem do
konce roku.
• Návrh konceptu rozpočtového opatření včetně zahájení přípravy rozpočtu na
rok 2022.
• Výsledek VŘ na dodavatele a výsadbu zeleně v ZŠ Jirny, termín realizace jaro
r.2022.
• Informaci starosty k jednáním o záměru výstavby polyfunkčního domu a
připravované další schůzce se zástupci Sokola a fi. Le-co.

Návrh usnesení byl schválen jednohlasně.
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Výsledky voleb 8. a 9. října 2021
V říjnu proběhly na území České republiky Parlamentní volby. Děkujeme našim občanům, že přišli k volbám, účast
za obě obce činila tentokrát krásných 78,71 %.
Výsledky jednotlivých stran přinášíme zde:
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Linka 343 do Klánovic a zpět
Vážení spoluobčané,
na začátku příštího roku bude vyhodnocena vytíženost linky 343,
kterou jsme po velkém úsilí zařídili pro naše obyvatele z důvodu
přímého spoje na vlak do Prahy či
Českého Brodu.
V minulém čísle jsme již zmiňovali, že linka jezdí téměř prázdná
a že tyto spoje nejsou občany žádané. Jelikož se pouze 1 občan k tomuto tématu vyjádřil a nám není jasné, z jakého důvodu linka není vytížena, prosíme veškeré sousedy, aby nám dali vědět, v čem vidí problém – proč s touto linkou lidé nejezdí. Spojení na vlak nám přišlo vhodné
a žádané již delší dobu. Po rozhovoru s některými řidiči autobusu však zjišťujeme, že linku využívají především obyvatelé Šestajovic, kteří si tak zkracují čas na linku 303.
Prosíme, napište nám na obecní e-mail: obec.jirny@jirny.cz svůj názor nejpozději do 1. 12. 2021, protože už je jen málo času
na to, případně projednat úpravu linky dle vašich priorit. Upozorňujeme na to, že pokud nadále bude autobus jezdit prázdný,
linka se definitivně v lednu zruší.
Děkujeme.

UPOZORNĚNÍ A PROSBA VŠEM OBČANŮM
Vážení občané,
prosíme Vás všechny o dodržování pravidel při odhazování použitých toaletních potřeb do Vašich WC a následného splachování do splaškové kanalizace.
Opakovaně dochází (hlavně ve spodní části Nových Jiren) k ucpávání čerpadel v přečerpávacích stanicích a jejich
nefunkčnosti tím, že jsou zde při opravách nacházeny látkové kapesníčky (tzv. mokré ubrousky), papírové pleny,
vatové tyčinky do uší, dámské hygienické potřeby, hadříky a další materiály, které se špatně rozkládají či se nerozloží vůbec.
Nefunkčností přečerpávací stanice dochází k ohrožení okolních nemovitostí, které mohou být těmito splašky vyplaveny.
Tyto věci do splaškové kanalizace nepatří.
Děkujeme za pochopení.

Za obec Jirny Šárka Hanušová

Významná životní jubilea
V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
starší 80 let a více ...
Josef Truhlář
Marie Hloušková
Alena Váňová
Miloslava Válová

Marta Pavlíková
Jiřina Schwottová
Srdečně gratulujeme.

Navždy nás opustil:

Jana Bednářová
Eduard Pouch
Eva Lencová
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Rodině a pozůstalým vyjadřujeme
hlubokou soustrast.

Za OÚ Jirny Šárka Hanušová

NAPSALI JSTE NÁM

NAPSALI JSTE NÁM
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7

ŠKOLSTVÍ

ŠKOLSTVÍ
Měsíc říjen přináší svou barevností a pestrostí mnoho námětů
k různorodým činnostem. My jsme se ve školce věnovali
hlavně tématům Na zahradě, Na poli a V lese. K tomu se nám
pěkně hodila „Houbařská pohádka“, kterou děti měly možnost
ve školce vidět. Malí posluchači se dověděli spoustu poučného

akci. Díky velkému úspěchu za námi dorazila hned dvakrát po
sobě a myslím, že ne naposled.
K podzimním vycházkám po okolí patří pozorování změn v přírodě. Děti jsme poučily o bezpečném chování mimo areál
školy a vyrazili jsme do terénu. Za obcí jsme pozorovali, jak se
příroda chystá na zimní spánek. Po cestě jsme si všímali spadaného listí, jablek na stromech a pojmenovávali jsme listnaté
a jehličnaté stromy a keře. Děti měly možnost si reálně spojit

o houbách, které houby sbíráme, které ne, že se do hub nekope apod. Také tato pohádka dětem připomněla, že se v lese
nekřičí, a také o chování v přírodě.
V době babího léta jsme dětem zpestřili pobyt v mateřské
škole dalšími krásnými akcemi, které se konali v naší nové pohybové místnosti. Například Duo Eden, kde hlavní roli měla
zvířátka. Děti si mohly sáhnout na hada, někteří odvážlivci si
hada vzali dokonce i do ruky. Musíme pochválit i slečnu, co za
námi přijela, aby doslova "roztančila školu". Některé děti se
nám doma pěkně rozseděli, a tak bylo na místě využít tuto

celý náš tematický okruh měsíce října, od zahrady až po les.
Když jsme probírali téma na poli, napadl nás skvělý nápad,
udělat si s dětmi brambory na loupačku. Nejdříve jsme brambory společně s dětmi umyli a hodné paní kuchařky nám je
uvařily. Po vychladnutí jsme si s dětmi sedli ke stolu a každý
si svou bramboru oloupal, přivoněl a ochutnal.
Závěr měsíce patřil vánočnímu focení. Jen kdyby se nás ve
školce sešlo víc, bylo by všechno prima. Spousta dětí má opakované respirační onemocnění. To bohužel postupně postihne
i další děti a pracovníky MŠ. Proto děkujeme všem rodičům,

Mateřská škola
Zprávičky z MŠ
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kteří si své nemocné děti nechávají doma a tím zabraňujete
dalšímu šíření virózy. Jen tak se nám podaří, aby školka v tomto
nešťastném covidovém období zůstala otevřená co nejdéle,
nejlépe celý školní rok.
Za MŠ Jirny Eva Hýblová

Základní škola

TIP NA ZAJÍMAVÝ VÝLET DO HISTORIE

V září se vydali žáci čtvrtých ročníků na zážitkový a naučný výlet do History Parku v Ledčicích u Mělníka.

Žáci si vyzkoušeli mnoho různých činností z doby kamenné od broušení kamene, přes drcení obilných zrn na mouku, tkaní
látek, až po interaktivní písek, díky kterému si mohli vyzkoušet vhodné rozmístění pravěkých obydlí. Nejzajímavější ale
byla praktická archeologická část, kdy mohli okusit mravenčí
práci archeologů při odhalování nalezených kosterních pozůstatků. Takže pěkně na kolena - fanku a lžíci do ruky a pěkně

pečlivě odstraňovat hlínu, poté štětečkem dočistit a kostra
keltského válečníka se začíná zjevovat. Na závěr si z keramiky
vyrobili buď sošku Venuše či pravěkou nádobu s různými vzory
a mohli si koupit různé suvenýry na památku.
Spokojenost všech maximální! Perfektně prakticky probráno
učivo dějepisu .
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BESEDÁRIUM = PŘÍRODOVĚDA JINAK

Na začátku října za námi přijela milá lektorka paní Krištofová z Besedária s programem “Hra o přežití”. Zaměřuje se na základní
poznatky z prvouky - či ve čtvrté třídě již přírodovědy. V rámci tzv. hry o přežití zažívají účastníci programu dobrodružství prostřednictvím principů světoznámé počítačové hry Minecraft. Program využívá oblíbené stavební prvky této hry, pomocí kterých
dětem vysvětluje a přibližuje zákonitosti přírody, vysvětluje rozdíly mezi hrou a realitou a zároveň poukazuje na jejich podobnosti. Stejně jako ve hře o přežití děti zkoumají a hledají zdroje živé i neživé přírody, které jsou bezpodmínečně nutné k přežití. Cílem programu je zábavnou formou a jazykem populární hry dětem přiblížit a uvést do souvislostí oblíbený virtuální
svět s realitou. Důraz klade na kreativitu v řešení problémů, rozvoj schopnosti aplikace již získaných poznatků a práci v týmu.
Program využívá speciálně ručně vyrobených pomůcek v podobě známých herních prvků. Dětem se program velmi líbil a bylo
příjemné poznatky z přírodovědy spojit se známou hrou.
Bc. Linda Oříšková a čtvrťáci
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ZŠ Jirny, okres Praha - východ přijme kvalifikovaného pedagoga pro 1. stupeň.
Nástup dle dohody, nejpozději v 1/2022.
Kontakt: 731 449 124 nebo reditel@zs-jirny.cz
Podhradí podruhé

A takhle jsme si to užili my…

Týden na „adapťáku“ v Podhradí u Ledče nad Sázavou utekl jako voda, i když některým z nás se navečer přece jen trošičku stýskalo. Byla to naše první akce na 2. stupni s novou třídní učitelkou i asistentkou a zároveň první společná akce s našimi čtyřmi
novými spolužáky. Je jasné, že jsme se teprve poznávali, zvykali si na sebe a testovali, co projde a co ne . Nakonec jsme to
všichni zvládli a některým se domů ani nechtělo. Dobrá nálada nám po celou dobu pobytu nechyběla, výlety jsme si všichni
užili a vrátili se v pořádku domů. Bez úrazu! A to bylo to hlavní.
Třída 6. A a Jana Čepeláková
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KULTURA
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Veteran car club
Nové Jirny
D-DAY Javornice

O víkendu 8.–10. 10. 2021 se konala akce pořádaná Klubem 3. armády Plzeň s názvem D-DAY Javornice. S nadšením jsme se jí
zúčastnili a opět nás nezklamala.
V pátek jsme už cestou museli řešit
drobnou opravu na jednom Jeepu,
tak jsme na místo ubytování v Rekreačním středisku Mladotice dorazili za tmy a sotva stihli večeři. Na
uvítanou jsme dostali malý test ze
znalostí historie 2. světové války.
V sobotu jsme nejprve soutěžili ve
střelbě na místní střelnici a potom
se vydali na cestu krásně zbarvenou podzimní krajinou, která vedla
údolím řeky Střely.
Na oběd jsme se zastavili v Plasech.
Centrum tohoto historického města
tvoří bývalé cisterciácké opatství.
Nejvýznamnější Santiniho stavba,
která byla za své mimořádné hodnoty prohlášena za Národní kulturní památku, patří mezi barokní
perly severního Plzeňska. Nachází
se tu památky románského, gotického, barokního i klasicistního slohu a většina budov je veřejnosti
přístupná. Krásný slunný den jsme
zakončili posezením v místní restauraci.
Cesta v náročném terénu vždy prověří jak řidiče, tak jejich vozy. Tentokrát to vypadalo, že se všichni vrátíme bez problémů zpátky do Mladotic, ale jen pár metrů od kempu
jeden Jeep vypověděl službu.
Po vydatné večeři byly vyhlášeny
výsledky testů a střelby. Pro nás největší událostí bylo ocenění a povyšování našich členů, hlavně předsedy Slávy Páva. Byl povýšen do
hodnosti podplukovníka. Ještě jednou moc gratulujeme!
Večer příjemně uplynul za doprovodu country kapely Ticket. K celkové pohodě přispělo krásné podzimní počasí, perfektní organizace
a hlavně setkání s našimi kamarády.
To byl náš poslední výjezd s našimi
plechovými krasavci v tomto roce
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a my se můžeme plně věnovat přípravám Mikulášské zábavy,
kterou pro Vás chystáme na sobotu 4. prosince 2021 v kulturním domě v Jirnech.

Přijďte se pobavit s oblíbenou kapelou Holokrci, jste srdečně
zváni.
Za VCC Jiřina Vlastníková

lub Nové
n Car C
Jirn
a
r
e
y
Vet

Z důvodu nařízení vlády spojených
s pandemií COVID-19 musíme,
bohužel, akci zrušit.
Přejeme všem hezký podzim
i nadcházející zimu a budeme se
těšit na setkání v lepších časech.
Vás zve na

MIKULÁŠSKOU TANEČNÍ
ZÁBAVU
v sobotu 4. prosince 2021 do KD Jirny
Začátek: ve 20.00 hod.
Vstupné: 200,- Kč

Hraje skupina Holokrci
Těšíme se na vás
Předprodej vstupenek a rezervace stolů
na tel. čísle 604 168 104
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Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení obce Jirny a Nové Jirny upozorňuje občany, že v měsíci listopadu a prosinci
budou na území Jiren a Nových Jiren probíhat
hony.
Termíny jsou stanoveny na 13. listopadu, 27. listopadu, 11. prosince a 26. prosince.
Žádáme všechny majitele pejsků, aby si na své
mazlíčky dávali v těchto dnes větší pozor
a pokud možno je nepouštěli vůbec na pole,
louky a do lesa!
Děkujeme.
Mgr. Jaroslav Hájek

Baráčníci Jirny
Po prázdninách se opět scházíme. Začali jsme 25. září brigádou
na hřbitově. Podzim je tu, tak listí padá hojně. Dne 2. října bylo
sedění a volba nového rychtáře, stal se jím soused Stanislav
Kvasnička, tetičky nám podaly staročeskou poctu a zavzpomínali jsme na souseda Jiřího Sadílka, který zemřel 25. srpna a na
našeho dlouholetého člena a milého souseda Edu Poucha,
který zemřel 13. října a rozloučili jsme se s ním 22. října v jirenském kostele.
Dále věnujeme vzpomínku na písničkáře Karla Hašlera, který

se narodil 31. října 1879 na Zlíchově. Složil spoustu nezapomenutelných písniček a tou naší baráčnickou je „Ta naše písnička česká“, kterou zahajujeme každé výroční sedění a zazní
i při jiných příležitostech. Karel Hašler zahynul v koncentračním táboře 22. prosince 1941 v Mathausenu. Čest jeho památce.
Dne 23. října byl úklid hřbitova před dušičkami.
S krásným podzimním pozdravem Baráčníci.
Irena Vilímková

Svaz postižených civilizačními chorobami
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V září jsme odjeli na týdenní ozdravný pobyt v Termálních lázních v Bükfürdö v Maďarsku. Hotel byl přímo u lázní, jídlo výborné k dispozici byl i bazén, vířivky a sauny.
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Počasí nám přálo, bylo teplo, a tak pobyt neměl chybu. Střídali jsme bazény s různě teplou termální vodou, užívali jsme
i plavecký bazén a různé vířivky. Zúčastnili jsme se cvičení
v bazénech dopoledne v 10,00 hod, odpoledne v 15,00 hod.

SPOLKY A ORGANIZACE

Předposlední den byl naplánován výlet k velikému Neziderskému jezeru, které se rozkládá mezi Maďarskem a Rakouskem. Odjeli jsme do Rakouska, kde jsme nastoupili na výletní
loď. Na lodi nás čekalo pohoštění a k příjemné plavbě nám
hrál a zpíval muzikant. Samozřejmě proběhl i tanec a nám ty
dvě a půl hodiny utekly jako voda. Bylo to skvělé, na lodi se

nám líbilo, příjemný byl i celý pobyt.
A tak nám nezbývá než se těšit na příští rok.
Eva Pilátová ZO SPCCH Jirny,
Šestajovice, Zeleneč
naše stránky na www.spcch.cz/zo-jirny

SDH Jirny
Na čtvrtek 21. října 2021 vydal Český hydrometeorologický
ústav výstrahu na silný vítr s vysokým stupněm nebezpečí.
Tato výstraha, jejíž platnost byla od 10. do 20. hodiny, se ve
Středočeském kraji začala výrazně naplňovat po jedenácté hodině dopoledne.
Naše jednotka vyjela k první události po 14. hodině, kde se
jednalo o spadlý strom mezi rodinnými domy v Jirnech.
Krátce po návratu na základnu byla naše jednotka vyslána
operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje k druhé události, kde silný vítr zlomil větev
u rybníka v Jirnech tak, že byl stržen drát elektrického vedení
a zablokována průjezdnost silnice.
Ke třetí události vyjížděla jednotka po 18. hodině do obce Zeleneč, kde nebezpečně nakloněný smrk ohrožoval rodinný
dům.
Ke všem událostem jsme vyjížděli hasičským vozem Mercedes Benz typu CAS15 se čtyřčlennou posádkou.
Za SDH Jirny Veronika Slabá
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SDH Nové Jirny
Výjezdová jednotka za uplynulý měsíc vyjela pouze jednou. Z
důvodu silného větru se na vysokém stromě u rodinného
domku v Nových Jirnech ulomila větev, která svým pádem
ohrožovala plot. Přivolaná jednotka větev během několika
minut odstranila. Majitelce děkujeme za zaslané fotografie.
Na pondělních schůzkách hasičské přípravky se děti naučí
vždy něco nového. Po spojování hadic, jejich balení a dělení
podle šířky také ošetření drobných zranění, komu a na jaké te-
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lefonní číslo zavolat v případě úrazu, grafické značky technických prostředků a nyní se již druhou schůzku věnují uzlování.
Většina už to zvládá skvěle. Zkuste s nimi trénovat i vy 
Chtěli bychom vás tímto pozvat na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Nových Jirnech na návsi u kapličky v sobotu
27. listopadu 2021 od 17 hod. Připravíme něco dobrého na zahřátí a děti si budou moci ozdobit perníčky – viz pozvánka.
Doufáme, že nám to tentokrát situace dovolí a těch pár adventních chvilek si společně užijeme.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

SPOLKY A ORGANIZACE

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÉ JIRNY
VÁS ZVE NA

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

v sobotu 27. listopadu 2021
začátek v 17,00 hod. u kapličky na návsi v Nových Jirnech
na zahřátí je zajištěn svařák, punč a horký čaj
zdobení perníčků pro děti
Tešíme se na vás!
19
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Divadelní ochotnický spolek

Ohlédnutí za pohádkou

….“A VY DĚTI NEZAPOMEŇTE, ŽE SŮL JE OPRAVDU mohli pohádku co nejdříve předvést. Na akcích, pořádaných
obcí či sdružením Občané obcí Jirny a Nové Jirny, jsme vás
NAD ZLATO“
že jste tuto větu nedávno někde zaslechli? Ano, je to pravda.
Dne 10. 10. náš spolek uvedl premiéru dlouho očekávané pohádky Sůl nad zlato.
Čekání však bylo dlouhé. Bohužel ani my jsme se nevyhnuli
opatřením, spojenými s onemocněním COVID -19.
Na jeviště jsme nemohli, a tak zkoušky probíhaly alespoň online.
Neustále jsme sledovali podmínky, za jakých bychom vám

alespoň částečně lákali na představení v podobě malých zpívaných ukázek. Snažili jsme se s vámi neztratit kontakt i pomocí sociálních sítí (Facebook, Instagram, Jirenské kavárny
a YouTube).
A pak to konečně přišlo!
10.10. - sluneční den - první patro restaurace U Antošů na Kvapíku.
S balonky a nějakým tím cukrátkem jsme přivítali naše nejmenší v doprovodu rodičů. A že vás bylo! Představení byla dvě
– v 10 a v 15 hodin.
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A byli jste všichni úžasní 
Už na jevišti jsme zaslechli: „…jé, ten král má krásný kostým…“
A následně po pohádce: „…princezny jsou nádherné, a ty
šaty…“
„…výborné kulisy, krásně vymyšlené a namalované…“
„…chytlavé písničky, ještě teď mi zní v uších…“
„…pohádka předčila má očekávání, jako od profesionálů…“
A my byli šťastní, když jsme mohli po takové době vidět opět
rozzářené dětské oči, znovu slyšet dětský smích a někdy i bezelstné otázky, které i nás dohnaly k smíchu.
Moc vám všem děkujeme za vaše okamžité ohlasy, za to, že
jste si na nás našli čas a chuť přijít, i když počasí lákalo spíše
do přírody a v neposlední řadě, že jste nás, amatérské herce,
tak neskonale podpořili.
Je to pro nás velký impuls a motivace pokračovat a s vámi
všemi se sejít co nejdříve při nějaké další nové pohádce anebo
i na představení pro dospělé.
Za DOS Katka Krylová
A co naše nejmenší diváky zaujalo, co si z pohádky nejvíce pamatují, o tom nám pověděly a nakreslily děti z MŠ Vyšehořovice:
Nina: „… Jak se hádaly ty princezny a jejich šaty a jak dostala na
konci Maruška korunku. Mám také doma korunku!“
Karolínka: „Mně se líbí ty růžové princeznovské šaty s dymajanty
a korunky princezen a pan velký král.“
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Barunka: „Byla jsem na pohádce poprvé i s mladší sestřičkou Zuzankou a moc se nám to líbilo!“
(Maminka obou holčiček ještě doplnila, že mladší Zuzanka
2,5 letá pohádku doslova hltala a stále se nakláněla, aby vše
dobře viděla.)

Leontýnka: „Mně se nelíbilo jen to, že ta modrá princezna bouchala a hádala se s mojí tetou Martinkou“ (a víc jsme z Leontýnky nedostali 😊)
Lucka: „U pohádky jsem si i pobrečela ...“

DOS Jirny
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Sdružení Otevřených Srdcí
Vážení přátelé,
pro vás, kteří jste se nemohli zúčastnit jednoho z nejlepších koncertů u nás na Kvapíku, jsem požádala o krátký rozhovor pana
Bihári.

Seznámila jsem ho se Sdružením otevřených srdcí, které ho
do Jiren pozvalo. Říkala jsem mu, že v podtextu naší práce je
přibližovat lidi k sobě bez ohledu na odlišnost etnika, názoru,
náboženství nebo barvu pleti, což tento koncert jenom potvrdil. Měla jsem pocit, že jsme tam společně vytvořili jednu
velkou funkční rodinu, která si užívala vzájemnou pospolitost.

Úplně suprově. Lidi byli skvělí, spontánní, byl to nádherný
ping-pong, vzájemné obohacování se.

Pane Bihári věříte, že hudba dokáže leckdy více než mluvené
slovo?
Určitě, lidi jsou různí, většinou uzavření. Neumí se vyjadřovat,
hudba to řekne za ně a otevře jejich srdce.

Co jste u nás postrádali, co mohlo být jinak?
Pro mě je vždycky nejdůležitější ozvučení. My jsme měli vynikajícího zvukaře, takže já nemám vůbec žádné výhrady vůči
koncertu.

Já sama jsem si jako jeden z posluchačů užila koncert báječně.
Jak jste si ho užil Vy a Vaši přátelé z kapely?

Pane Bihári, může se někdy cítit člověk s takovými lidskými
kvalitami, které máte Vy, jako Rom v naší společnosti méněcenný?
Víte, já nevím, já mám tu
výhodu, že jsem nevidomý,
ke mně se lidé chovají
úplně jinak. Ostatní Romáci to mají trochu jinak,
ale já si na lidi stěžovat
nemohu.
U nás Romů je nejdůležitější vztah k rodině, především k matce a z toho se
pak odvíjí i vztah k ostatním lidem.
Byl jsem tady tak nadšen,
že bych s vámi na Kvapíku
rád oslavil Den Romů 8.
dubna 2022.

Líbily se Vám reakce od posluchačů? Co máte nejraději?
Právě ten ping-pong. Lidi vám to vracejí okamžitě, což vás inspiruje k většímu výkonu.

Vaše nabídka mě přímo
nadchla, budeme se na Vás
moc těšit. Děkuji za rozhovor.
Za SOS Helena Zelenková
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20. 11.

19.00 hod.
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Vstupenky na místě
nebo online na
www.ziji.cz

pí

Af

na téma GUINEA

í

Rytm

KONCERT + BESEDA

ri k y

Kvapík u Antošů, Jirny
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facebook.com/Kauridrums

25

INZERCE

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

KYTARA
lekce kytary v Šestajovicích,
45 minut za 280 Kč.
Naučím Vas hrát podle not,
tabulatur,
nebo akordy k písním,
děti i dospělé.
Tel 728 149 893

NEJRYCHLEJ!Í CESTOU K VYSNĚNÉ POSTAVĚ
• Pilates studio v centru zelen%ch Klánovic.
• Přijďte si vyzkou$et unikátní stroje Reformer Allegro2.
• V%razně změní tvar va$eho těla!

!"#$%&!'()*+(,)-./
0123453647734838

www.pilatesart.cz
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… Jsme tu pro vás ka!d# den :)

A co Vaše
podnikání

Podlahy Benda

mobil: +420 737 039 464

Na Ladech 69/20
250 92 Šestajovice

tel.: 606 520 177

Martin Benda
Nikola Bendová

Instagram: podlahybenda

e-mail: podlahy-benda@seznam.cz
Facebook: podlahy Benda
www.podlahy-benda

Koberce, Vinyl, PVC, Nivelační stěrky, Marmoleum, Plovoucí
podlahy, Tepování koberců, čalounění a sedacích souprav

INZERCE

Dorty, chlebíčky, občerstvení na Vaše oslavy.
Nabízíme 35 druhů dortů, zákusky.
Na Vaše přání vyrobíme dort i podle fotky.
Doručíme až k Vám domů.

DOMÁCÍ CUKROVÍ
Prožijte poklidný čas adventní se svou rodinou.

My upečeme za Vás. Cena za jeden kilogram cukroví je 500 Kč

Vše cukroví je v domácí kvalitě, různých druhů, každý si u nás přijde na své.
Nabízíme tyto druhy cukroví:
1) Linecké slepované marmeládou 1,3,7
2) Ilšské dor琀čky s krémem 1,3,7,8
3) Světlé ořechy slepované krémem
1,3,7,8
4) Čokoládové ořechy s krémem 1,3,7,8
5) Rohlíčky 1,3,7,8
6) Kokosové kuličky čok. (rum) 1,3,7,8

7) Kokosové kuličky mandlové 1,3,7,8
8) Vosí hnízda (rum) 1,3,7,8
9) Kávová zrnka slepovaná krémem 1,3,7
10) Oříškové košíčky 1,3,7,8
11) Pracny 1,3,7,8
Na přání Opilý Izidor (rum) 1,3,7,8

Jana Kaiserová, 602 686 223
info@dortyodmamky.cz www.dortyodmamky.cz
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etně dotažení IS
cena 29.500.000,-Kč vč
na hranice pozemku

PRODEJ – komerční pozemek 9.840 m2
na dostavbu Obchodního centra
Šestajovice

30 let zkušeností
v realitách
Ing. Zdirad Pekárek

& 603 280 220
pekarek@realitypekarek.cz
www.realitypekarek.cz

PRODEJ
nových bytů
v Klánovicích
ZAHÁJEN

cena 49.000.000,-Kč

PRODEJ – luxusní vila 12+1/2G, výtah,
podlahová plocha 578 m2, pozemek
1109 m2, Obědovická ul., P9 - Klánovice
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PRONÁJEM - nově zrekonstruovaný, zařízený byt 1+kk, 67 m2, terasa 23 m2, snížené
přízemí RD, Bendlova ul., Praha 9 - Miškovice

RV
REZE

ACE

PRODEJ – nově zrekonstruovaný byt 3+kk
63 m2 + lodžie 2,1 m2 + sklepní kóje 8 m2,
Malkovského ul., Praha 9 – Letňany

Pro naše VIP klienty
hledáme nemovitosti
k prodeji i pronájmu
v Újezdě nad Lesy,
Klánovicích, Šestajovicích
a okolí.

PROD

ÁNO

PRODEJ - hezký RD 5+kk/G, užitná plocha
158 m2, pozemek 667 m2, Kontryhelová ul.,
Květnice, okr. Praha-východ

