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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři,
léto je v plném proudu,
všichni si užívají prázdnin
a odpočinku a i naše noviny zaznamenaly pokles
příspěvků. Dalo by se říct,
že se v naší obci o prázdninách nic neděje …
Ale není to tak zcela
pravda.
V následujících řádcích
Vám přineseme alespoň
pár informací a zajímavostí z našeho okolí
Každý z Vás, kdo se občas
procházíte po okolí, jistě
jste zaznamenal, že se
v posledních měsících
v Jirnech a Nových Jirnech objevilo několik nových asfaltových komunikací
a některé další se ještě připravují nebo dokončují. Často jsem
zaslechla otázku – proč se dělá ta či ona silnice a ne ta naše. Na

to je velmi jednoduchá odpověď - protože i silnice musí mít
pořadí. Asfaltové povrchy jsou finančně náročné a rozpočet
obce není nekonečný. Je třeba tedy dobře zvolit, aby ulice
měly návaznosti a investice byla smysluplná. Neznamená to
tedy, že se nebude pokračovat i u Vás, na které se doposud
nedostalo, jen je potřeba počkat, až bude ta Vaše ulice v pořadí. A kdo trošku sleduje vývoj obce a její proměny, určitě
vidí, že ta doba nebude nekonečná.

S otázkou ulic také souvisí i další problémy. Těžká technika
musí odvážet materiál z výkopových prací na obecní prostory, které lze použít jako dočasná úložiště zeminy. Bohužel při svém průjezdu nákladní vozy práší, dělají hluk
a občas do nezpevněných povrchů udělají díry. Je to bohužel daň za to, že něco nového vzniká. Je složité vysvětlovat
obyvatelům postižených oblastí, že jiná cesta zkrátka není

chceme-li, aby naše obec vzkvétala a Vaše nemovitosti tím
v budoucnu získaly na kvalitě a jejich cena stoupla, musíme
také trošku obětovat. Nejedná se přece o to Vaše, ale jen o dočasný problém za plotem. Tak to, prosím, vydržte, není to
navždy.
S létem a suchem se pojí také další problémy, které trápí
naše spoluobčany. Je to především prach na prašných cestách, kterých v naší obci ještě několik máme. Víme, že by
bylo dobré, aby se silnice častěji kropily a aby Vás jejich
prach neobtěžoval při sezení na zahrádkách. Kropení ulic
však pro obec zajišťují naši hasiči a je potřeba říct, že se
jedná o dobrovolné hasiče, kteří chodí do práce, jsou zaměstnáni jinde a kropení ulic mohou tedy udělat jen ve svém
volném čase. Nemohou tedy kropit 3x denně, jak by si
mnozí z Vás přáli. Tímto jim děkujeme za to, že pomáhají
i při těchto úkonech, ačkoliv by vůbec nemuseli a jsou nablízku, kdykoliv je obec požádá o pomoc.
V posledních měsících jsme velmi často slýchali, že se lidé
ptají, co se děje okolo rybníka Vaňáku v Nových Jirnech
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a co s ním bude dál. Pro ty, kteří ještě nevědí – rybník se
podařilo z velké části získat do majetku obce a prozatím
okolo něj probíhaly pouze úklidové práce – pořezání starých suchých stromů a keřů, vyčištění břehů. To vše bylo
nutné z důvodu, aby byly jasné skutečné hranice rybníka.
V tuto chvíli se řeší odkup poslední části vodní nádrže od
úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
a poté se uvažuje o rekonstrukci rybníka, opravě hrází,
úpravě okolí a zajištění přístupové cesty k této nádrži.
Chceme, aby naše okolí bylo hezké a i toto je jeden
z prvních kroků, jak jej zlepšit.

Dalším častým tématem, které zajímá lidi z obce, je prodej sokolovny v Jirnech. Tato budova získala svůj historický charakter tím, že ji sokolové a občané Jiren
a Nových Jiren budovali vlastníma rukama od základů
proto, aby v ní
mohli v budoucnu cvičit, scházet
se a využívat ji
ke svým společným aktivitám.
V průběhu let se
však
změnila
členská základna sokola a její
vedení, stav budovy se zhoršil,
projevilo se její
stáří a běžná údržba
již na stav budovy
přestala stačit a sokolové přes veškeré snažení nebyli schopni
budovu udržovat.
Proto již nějakou
dobu uvažovali o komerčním prodeji této budovy a ten také nastal. Budova sokolovny změnila vlastníka
a zatím není jasné, k jakému účelu bude dál využívána. V tuto chvíli je
jasné jediné – že zůstane
tam, kde je a po dohodě
může být dočasně používána školou a spolky jako
dosud za podmínek, které
si stanoví její současní
majitelé. Součástí budovy
sokola je též část dvora
s přístupovou cestou
z hlavní silnice. Prozatím
tedy část dvora, která
patřila sokolu Jirny zůstává součástí parkoviště,
pokud se však majitelé
rozhodnou naložit se

svým pozemkem jinak, je možné, že i obecní dvůr zaznamená
drobné změy. Pokud takové změny nastanou, budeme vás
o nich informovat.
Přejeme hezký zbytek letních
a prázdninových dnů.

Za tým redakce
Šárka Hanušová
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zprá v y z o b c e
SLOVO STAROSTY

MŠ – 1. srpna byl dokončen předávací proces mezi odstupující
ředitelkou pí. Křenkovou a nově nastupující ředitelkou paní
Tykvovou. K výrazným změnám došlo i v pedagogickém sboru,
kdy kromě výše uvedené paní Křenkové odešly či ještě ke konci
srpna odejdou i další: pí. Ťopková, pí. Bilová, pí. Muková, pí.
Paková a pí. Fiňková. Náhradu se podařilo velmi rychle zajistit,
ke dnešnímu dni chybí obsadit pouze jedno poslední místo.
ZŠ – na rozdíl od MŠ zůstal personál školy takřka bez změny.
Odešla pouze paní učitelka Mgr. Měřičková, která bude nahrazena novou silou – paní Bc. Oříškovou. V současné době probíhá
ve škole výmalba chodeb a sociálních zařízení. Druhý srpnový
týden budou na budově objektu Brandýská čp. 45 provedeny
klempířské práce včetně nátěru opláštění věžních hodin.

Opravy komunikací – dle plánu pokračují práce ve spodní části
ulice Letenská a Horova. Jsou usazeny betonové obruby jak ke
komunikaci, tak i k vjezdům do přilehlých nemovitostí, zrealizován je i úsek dešťové kanalizace s jeho napojením do ulice Cyrilovská, probíhá příprava podkladových vrstev pod živičný
koberec, jehož pokládka je plánována na cca 11. až 12. 8. 2016.
Výstavba dešťové kanalizace V Alejce – dokončena i včetně části
úseku, který byl s předstihem položen přes celou šířku fotbalového hřiště (fotbalová sezóna). V úseku Alejky je budována nízká
opěrná stěna proti splavování zeminy na budoucí komunikaci,
jejíž výstavba se zde a v ulici Tyršova také připravuje. Předpokládaný termín: září 2016.

Výkup ulice Nerudova do majetku obce – tato ulice, která je
stále v soukromém vlastnictví a obci se ji nedaří z důvodu vysokých finančních požadavků vykoupit, bude v krátké době poslední
ulicí v Jirnech, která nebude mít opravený a zpevněný povrch.
Jednání s vlastníkem ulice o výkupu probíhá s různými přestávkami více jak 10 let, avšak bezúspěšně. ZO rozhodlo před nedávnem zkusit oslovit majitele ještě jednou. V případě neúspěchu je
rozhodnuto řešit tuto kauzu již soudní cestou
.
Ordinace paní MUDr. Kumprechtové v přízemí budovy obecního úřadu v čp.9 - po vzájemné dohodě bude k 31. 8. 2016
ukončena nájemní smlouva s paní doktorkou a prostory budou
vyklizeny pro potřeby obce. Její pacienti budou muset za paní
doktorkou dojíždět na středisko do Úval, kde má řádnou ordinaci.
Zastupitelstvo obce děkuje paní MUDr. Kumprechtové za její
dlouholetou činnost a spolupráci a přeje vše nejlepší v jejím dalším působení
.
Městská policie Úvaly – obec Jirny s Městským úřadem v Úvalech připravuje návrh veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění veřejného pořádku, kontroly bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu včetně měření rychlosti a dále i zajišťování
povinností plynoucích z obecně závazných předpisů obce.
ŽÁDOST FIRMY SVOZOVÉ FIRMY AVE CZ o úpravu
a „zástřih“ soukromé zeleně, která zasahuje přes ploty soukromých nemovitostí do obecních komunikací a ztěžuje či v někte-

rých případech i značně omezuje průjezd velkých sběrných aut
svozové firmy. Pokud majitelé dotčených nemovitostí tuto zeleň
neupraví dle svých katastrálních hranic (oplocení), přestane svozová firma v těchto místech zajišťovat služby. Tato žádost se týká
objektů hlavně v ulici Lovecká, spodní část ulice V Alejích a celé
lokality Pod Lesem, Pod Lesem I –IV, včetně vrchního úseku ulice
Letenské.
Stanislav Skořepa, starosta obce

OSTATNÍ INFORMACE

Hrobová místa
Žádáme vlastníky hrobových míst na pohřebišti v Jirnech, aby si
zkontrolovali smlouvy a data vyplacení jednotlivých pronajatých
míst. Narůstá počet hrobových míst s dlouhodobým nevyplacením. Informace s čísly nevyplacených hrobů naleznete u vrat hřbitova. Provozovatel pohřebiště v souladu s ustanovením zákona
č. 256/2001 Sb., v platném znění upozorňuje vlastníka hrobového
zařízení i jeho právního nástupce, že pokud se nepřihlásí a nevyplatí dané místo do jednoho roku od uveřejnění výzvy, bude
s hrobovým místem na veřejném pohřebišti v Jirnech naloženo
jako s věcí opuštěnou.
V případě potřeby kontaktujte Obecní úřad na tel: 281 962 945.
Za OÚ Lucie Proroková

Seznam nevyplacených hrobů:
Část I. Hřbitov:
2

22

25

41

48

52

61

75

97

122

126

142

153

154

194

208

211

219

224

232

235

245

249

268

273

281

282

297

305

309

312

314

317

320

326

328

329

345

367

368

374

402

440

446

451

505

*94

*474

Část II.
2

29

44

55

57

68

72

77

98

105

106

107

128

134

135

173

314

Část III.
223

237

249

278

299

311

312

348

368

395

438

447

454

458

Tyto informace jsou platné k 1. srpnu 2016.
Veškeré aktuální informace naleznete na www.jirny.cz
v sekci Úřední deska
nebo na tel. 281 962 945.
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mateřská a základní škola
Vážení čtenáři,

protože ve školských zařízeních v naší obci, stejně jako všude jinde, právě probíhají prázdniny a nemůžeme vás tedy zásobovat množstvím událostí a zážitků ze školy či školky, rozhodli jsme se tohoto prázdninového čísla využít a seznámit vás se skvělým nápadem,
který po celý rok připravují vychovatelky školní družiny, aby pobavily a zaujaly nejen děti, ale i jejich rodiče a přátele školy a za to
jim patří velký dík.
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KUCHAŘÍCI VÁS PŘIPRAVÍ NA LETNÍ SEZONU GRILOVÁNÍ

str. 10
BÁSNIČKA, KTERÁ SE OBJEVILA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

str. 11
A JEŠTĚ JEDNOU PODHRADÍ

Na našem velkém a dlouho plánovaném výletě jsme se měli
opravdu skvěle. Ještě pár střípků, které nabyly uveřejněny:

Děvčata z chaty č. 3 si vytvořila vlastní
pravidla
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INSPIRACE DO BAZÉNU
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spolky a organizace
Hasiči Nové
Jirny

Na konci června na poslední schůzce mla- dých
hasičů mě rozesmál dotaz
malého chlapce: „Mají
hasiči taky prázdniny?“.
Nemají, a dokonce i v době letních prázdnin
a dovolených musí být připraveni.
Na konci června výjezdová jednotka zasahovala
při dopravní nehodě kamionu na dálnici
D 11. Kamion plný zeleniny skončil v příkopu a
několik hasičských jednotek muselo náklad cca 20
tun zeleniny přeložit do přistaveného vozidla. Poté
byl provoz na dálnici opět obnoven.

Vlivem silného větru a deště v posledním červencovém týdnu
hasiči zasahovali v obci Horoušany u nalomeného stromu,
který hrozil pádem na rodinný dům. Nalomený strom museli
pokácet.
Rodičům mladých hasičů připomínám první schůzku po
prázdninách v pátek 2. 9. 2016 od 16. hod. Sledujte prosím
facebookové stránky, kde budou informace ohledně třídenního soustředění staršího družstva v termínu od 26.-28. 8.
2016 opět na Cholíně.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová
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kdy a kam
Divadlo Horní Počernice - program divadla na září a říjen 2016
Prodáváme vstupenky na září.
Předprodej na měsíc říjen zahajujeme v úterý 11. srpna v 10.00 v pokladně Chvalského zámku nebo on-line na stránkách divadla Horní Počernice, kde můžete sledovat i divadelní program na daný měsíc.
REZERVACE A E-VSTUPENKA
Internetové rezervace provádějte na adrese www.divadlopocernice.cz . Nevyzvednuté zarezervované vstupenky vracíme do
prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
Vstupenky do Divadla Horní Počernice koupíte také online na www.divadlopocernice.cz

Neděle 11. září ve 13.00
ZAHÁJENÍ 11. DIVADELNÍ SEZÓNY
Příjemné divadelní odpoledne pro všechny naše diváky stávající i budoucí. Přijďte se pobavit a společně s námi zažít divadlo
jinak.
Vstup volný
Čtvrtek 15. září v 18.00
ALOIS JIRÁSEK
Vernisáž výstavy
Vstup volný
Sobota 17. září v 15.00 a v 18.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
DS Počerníčci
Divadelní zpracování klasické knižní předlohy. Jevištní podoba
Alenky v říši divů ještě podtrhuje snovou a tak trochu bláznivou atmosféru příběhu. Alenku jsme s velkým úspěchem uvedli
na festivalu Divadlo v přírodě. Projekce, kterou při venkovních
světelných podmínkách nebylo možno plně využít, dává na divadelním jevišti hře další prostor, který ocení i diváci, kteří viděli Alenku již v premiéře na letní scéně.
Vstupné: 70, 60, 50 Kč
Neděle 18. září v 19.30
Jean-Claude Islert
TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Činoherní studio Bouře
Režie: Daniel Hrbek
Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Kristýna Frejová, Filip
Čapka/ David Punčochář, Beata Kaňoková/ Jana Kotrbatá
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení,
prosperující ﬁrmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce
a vůbec netuší, jak se tato událost vepíše do jeho života.
Ve Frederikově životě totiž nic není takové, jak se zdá. Miluje
svou ženu? Nebo ji podvádí? Daří se jeho ﬁrmě? Anebo naopak? A co teprve, když se během jediné noci všechny pochybnosti potkají na jednom místě, v jednom bytě…
Ne, na nic z toho teď očividně není ta prav chvíle! Nebo ano?
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Pondělí 19. září v 19.30
S.E.N.
Představení v Divadelní kavárně

Divadlo bez prken
Režie: Jiří Moudrý
Hrají: Čestmír Kouba, Ondřej Krásný, Tereza Pachtová, Helena
Píšová, Tomáš Polej, Ondřej Sýkora
Pět zdánlivě nesourodých dramatických kusů. Večer na pomezí
scénického čtení a komorního divadla. Na každý pád vás čeká
neotřelý divadelní zážitek.
Délka představení: 90 – 120 minut
Vstupné: 100 Kč
Středa 21. září v 19.30
RADŮZA - koncert
Koncert výrazné české šansoniérky a písničkářky.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Sobota 24. září v 18.00
VÁLKA ROSEOVÝCH
Malé divadlo Kolín
Režie: Martin Drahovzal
Hra nevychází z ﬁlmové podoby, ale z knihy, podle které byl
známý ﬁlm natočen. Barbara a Oliver Roseovi jsou manželé žijící ve svém dokonalém světě se svými dětmi – a jsou šťastni.
Zdánlivě. Do doby, než jeden z manželů zjistí, jak by bylo
krásné žít sám. Za pomoci dvojice právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy však ani jeden z manželů nechce ustoupit ze svého požadavku – ten dům je můj! Navzájem
si připravují drsné naschvály a nejeden domácí mazlíček zaplatí
cenu nejvyšší. Je to drama i mrazivá komedie zároveň.
Délka představení: 90 minut (hraje se bez přestávky)
Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč studenti a senioři
Neděle 25. září v 15.00
TŘI PŘÁNÍ
DS Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová a Roman Chlup
Klasická činoherní pohádka, kde zlo je opravdu zlé a dobro po
zásluze zvítězí. Kouzelný prstýnek splní Markétce její největší
přání, stát se princeznou, ale přinese jí to štěstí? A co dvorní
dáma Elizabeta, bude jednou královnou? Kdo ví, pohádka to
dětem poví.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč
Čtvrtek 29. září v 19.30
Roman Vencl, Michaela Doleželová
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KRÁLOVNY
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová a Barbora Jelínková
Jeden pokoj v sanatoriu a tři ženy, které si v nedávné době prošly životní zkouškou a teď stojí před nelehkým úkolem – naučit
se žít nový život. Tři různé generace, tři odlišné povahy, tři příběhy a humor, který je drží nad vodou. Královny jsou tragikomedií plnou upřímného humoru, ze kterého občas mrazí v
zádech.
Délka představení: 90 minut + přestávka
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Neděle 2. října v 15.00
NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
V hmyzí říši je veselo a i když vejtaha a tlučhuba Blešák Fešák
způsobí spoustu zmatků, všechno všechno dobře dopadne.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč
Čtvrtek 6. října v 19.30
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, Evžen Illin, Vlastimil Hála
SVĚTÁCI
DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: L. Olšovský/ F. Tomsa, D. Gondík, A. Háma /M. Zounar,
V. Žehrová / O. Želenská, I. Andrlová, M. Kantorková/ V. Peterková, J. Oplt/ J. Přeučil*
Proslulá ﬁlmová hudební komedie v divadelní úpravě.
Délka představení: 90 minut + přestávka
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Sobota 8. října v 18.00
BYLO NÁS PĚT ANEB KLUCI NESTÁRNOU
Divadýlko na dlani
Režie: Petr Matoušek
Kdo by je neznal – Petr Bajza, Eda Kemlink, Tonda Bejval,
Čeněk Jirsák a Zilvar z chudobince. Vraťte se s námi do doby,
kdy děti dávaly počestnost, hokynáři si vážili svých zákazníků,
děvčata voněla vanilkovým cukrem a kluci vedli své malé války.
Vrťte se s námi do dětství.
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč studenti a senioři
Neděle 9. října v 15.00
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová a Kristýna Cincibusová
Klasická pohádka o hodné Sněhurce, zlé královně, trpaslících
a lesních zvířátkách pro naše nejmenší diváky. Roztomilé pohádkové představení zahrají děti z herecké přípravky.
Délka představení: 50 minut
Vstupné: 70, 60, 50
Úterý 11. října v 19.30*
Donald Churchill
CHVILKOVÁ SLABOST
Divadlo Rytířská

Režie: Petr Hruška
Hrají: Petra Špalková, David Matásek, Sandra Černodrinská
Bravurní jímavá komedie.
Audry a Tony. Dvacet let manželství. Dva roky po rozvodu. On
čerstvě ženatý s podstatně mladší dívkou se kterou čeká dítě. Jí
zbývají 3 dny do svatby s novým partnerem. Vynucené setkání
bývalých manželů při vyklízení společné chalupy otevře nezhojené rány, ale nabídne také nové možnosti. Mohou podlehnout
chvilkové slabosti...
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Pátek 14. října v 19.30
Lionel Goldstein
PAN HALPERN A PAN JOHNSON
Divadlo Ungelt
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Petr Kostka, František Němec
Komorní hra o zvláštním přátelství dvou starých mužů. Pan
Halpern pochoval svou ženu a u hrobu se seznámí s jejím dávným přítelem panem Johnsonem. Oba starci se nad hrobem
málem poperou, ale zvědavost jim nedá, a tak se vzájemně poznávají...
Délka představení: 105 minut včetně přestávky
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
Sobota 15. října v 15.00
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Divadlo Loudadlo
Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná den. Budeme si
vyprávět, co
se „Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší se na vás tančící
slunečnice, kamarádi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák Kiko. Podíváte se také na rybičky pod hladinou,
proletíte se s papírovými draky a na palouček zavítají kamarádi
Jů a Hele.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 18. října v 19.30
Oscar Wilde, Robbie Ross
LORDI
Režie:Peter Serge Butko
Hrají:Filip Rajmont, Martin Hofman, Peter Serge Butko, Martin
Kotecký/ Mário Boa*
Nedokončená, zapomenutá a nedávno objevená hra. Salónní
komedie s lehkými erotickými prvky o třech lordech, kteří systematicky svádí londýnské ženy tak dlouho, až se chytnou do
vlastní pasti...
Délka představení: 80 minut bez přestávky
Vstupné: 270, 250, 230 Kč
Čtvrtek 20. října v 19.30
JIŘÍ SCHMITZER – koncert
Koncert známého českého písničkáře a herce.
Vstupné: 220, 200, 180 Kč
Sobota 22. října v 15.00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
DS Julie Jurištové
Muzikálové pohádkové představení na námět klasické pohádky

str. 16
bratří Grimů.
Délka představení: 60
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 23. října v 18.00
ŠAKALÍ LÉTA
DS Tyl, Rakovník
Režie: Alena Mutinská
Pohled do minulosti s nadhledem, humorem a nostalgií.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 100 Kč, zvýhodněné vstupné 50 Kč studenti a senioři
Úterý 25. října v 19.30
Pavel Fiala, Josef Dvořák
S PYDLOU V ZÁDECH
DS Joesfa Dvořáka
Režie: Josef Dvořák
Hrají: Josef Dvořák,
„Nová“ verze legendární semaforská komediální inscenace.
Postavička prostého lidového chytráka se zaplétá v šachové
partii mocných...
Délka představení: 120 minut včetně přestávky
Vstupné: 320, 300, 280 Kč

Votuzská 379/11 Praha 20,
Tel.: 281 920 326, www.divadlopocernice.cz,
www.facebook.com/DivadloHorniPocernice/

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

placená inzerce

Miloslav Hrůza

JIRNY

AUTODOPRAVA

KONTEJNEROVÝ ODVOZ SUTI A ZEMINY,
DOVOZ PÍSKU, ŠTĚRKU, BETONU ...
ZEMNÍ PRÁCE S UNC

Mob.: 777 242 722
777 242 755

Neděle 30. října v 15.00
HONZA A ZAKLETÁ VÍLA
Divadlo Pohádka
Režie: Tomáš Krauchner
V pohádce ožívá neobyčejně obyčejný příběh, ve kterém se setkává několik divadelních technik – klasická činohra, zpěvohra,
pohybové divadlo, pantomima i černé divadlo.
Délka představení: 60 minut, hrajeme bez přestávky
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

tel.: 281 962 423
E-mail: mildah@cbox.cz

