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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
Blíží se vánoční čas a s ním i každoroční zvyky a tradice,
které nás stmelují a na které se těšíme celý rok - návštěvy
našich blízkých, rodinná setkání i rozzářené oči dětí u vánočního stromku.
I v naší obci jednu takovou tradici máme. 24. prosince 2015
ve 14 hodin si jako každoročně můžete přijít zazpívat ke
kapličce Panny Marie v Nových Jirnech, kde několik dobrovolníků zahraje na hudební nástroje a spolu s Vámi si zazpívá krásné vánoční koledy. A i ti, kteří zpívat nechtějí,

alespoň potkají spoustu svých známých, mohou si vzájemně
popřát krásné svátky a vše nejlepší do nového roku a přitom
spojí příjemné s užitečným a v nabitém předvánočním
shonu si udělají chvilku na příjemnou procházku v mrazivém zimním počasí. Věřte, že takto strávený čas Vás ještě
více naladí na štědrovečerní atmosféru a setkání s přáteli,
právě v tento den, bude příjemným zážitkem.
Těšíme se na Vás!
Za tým redakce
Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
SLOVO STAROSTY

Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce
dne 18. listopadu2015

Program :

1. Koupě pozemku parc.č. 1612
2. Bezúplatný převod parc.č. 937 do majetku obce
3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č.1694/1
4. Usnesení, závěr
Navrhovatelé zápisu: Ing. Červinka, p. Bednařík
Ověřovatelé zápisu: PhDr. Borková, Ing. Hrůza,
Hlasování veřejné, diskuse ihned

12 x ano
12 x ano
12 x ano

Program jednání zastupitelstva byl jednohlasně schválen.

1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil
záměr prodeje pozemku parc. č. 1612 v k.ú. Jirny o výměře
5 878 m2. Obec podala v nabídkovém řízení cenovou nabídku
ve výši 2.700.100,-Kč a pozemek získala do svého majetku.
Záměr u výkupu byl řádně zveřejněn na úřední desce. Bez připomínek.
Hlasování: 12x ano - koupě pozemku odsouhlasena jednohlasně.

2. Obec v minulosti požádala Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku parc.č. 937
v k.ú. Jirny o výměře 4m2 do majetku obce. Vzhledem k tomu,
že v rámci restitucí nikdo jiný o pozemek neprojevil zájem,

OSTATNÍ INFORMACE
UPOZORNĚNÍ:

9. 12. 2015 – uzavření úřadu z technických důvodů
a aktualizace počítačových systému.
21. 12. - 4. 1. 2016 – uzavření úřadu z důvodů vánočních
svátků a čerpání řádné dovolené.

bylo možné po řádném zveřejnění záměru převést pozemek do
majetku obce s podmínkou, že pozemek je součástí parkoviště
resp. rozšířené komunikace pod hřbitovem, která se nachází
v majetku a správě obce.
Hlasování: 12x ano bezúplatný převod pozemku do majetku
obce odsouhlasen jednohlasně.

3. Firma Uhlíř z Čelákovic zaslala v zastoupení ČEZ Distribuce,
a.s. žádost a návrh smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v ul. Navrátilova, parc.č. 1694/1 za plánovanou
pokládku nového zemního vedení (elektro přípojky v délce cca
30 m) pro stavební parcelu č. 28/1 k.ú.Jirny.
Hlasování: 12x ano – smlouva o zřízení budoucí smlouvy odsouhlasena jednohlasně.

4. Dotazy:
pí. Sůrová - jaké využití plánuje obec s vodní nádrží Vaňák –
v prvé řadě bude sloužit jako požární nádrž a zdroj vody pro
SDH Jirny a Nové Jirny.
- připomínka či žádost o možné zveřejňování veřejných zasedání v Jirenském zpravodaji – připravované prosincové veřejné
zasedání bude zveřejněno i ve zpravodaji. Hlavním bodem
příštího zasedání bude projednání a odsouhlasení návrhu provizoria rozpočtu dle připravovaných investic na r. 2016.
Ing. Červinka přednesl návrh usnesení, který byl zastupiteli jednohlasně odsouhlasen.
Dne 16. prosince 2015 obecní úřad Jirny zve občany
na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ, které se koná
od 19.00 hod v Myslivecké chatě v Nových Jirnech.

Stanislav Skořepa, starosta obce

INFORMACE PRO OBČANY

Náměstí Republiky 3, Praha 1 se přesunulo do nové lokality
Orebitská 477, Praha 3.
Dále Vám sdělujeme, že i po přestěhování zůstanou v platnosti
stávající telefonní čísla a e-mailové adresy na jednotlivé odbory
a jejich pracovníky.
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Podatelna Praha - Orebitská 477/18 Praha 3 - Žižkov
Úřední hodiny:
 Pondělí:
 Úterý:
 Středa:
 Čtvrtek:
 Pátek:

7:30 - 17:00
7:30 - 16:00
7:30 - 17:00
7:30 - 16:30
7:30 - 14:00

www: oficiální: http://www.brandysko.cz

Kontakty

Marie Trantová, pracovnice podatelny, tel.: 221 621 210
e-mail: marie.trantova@brandysko.cz



Květuše Zlatohlávková, pracovnice podatelny,
tel.: 221 621 211,
e-mail: kvetuse.zlatohlavkova@brandysko.cz

Pracoviště MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav umístěné na
adrese: Biskupská 7, Praha 1 bude i nadále vykonávat svoji činnost ve stávající lokalitě. Přestěhování tohoto pracoviště proběhne až v průběhu 1. pololetí roku 2016.

Bližší informace najdete průběžně na webových stránkách města
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – www.brandysko.cz
v sekci Aktuality
Michaela Vodičková

na psa l i j s t e n á m
Děkujeme redakční radě za oživení grafiky Jirenského zpravodaje a včasné informace ohledně plánovaných
akcí v obci. Barevné provedení je opravdu úžasné a vydané příspěvky se krásně četly.
Přeji Vám hodně příspěvků a čtenářů v naší obci.
Martina Kopasová

zákl a d n í ško l a
Jirenské srdcebraní

Kdo byl v říjnu na hudebním vystoupení pořádaném „Sdružením
otevřených srdcí“ nazvaném Jirenské srdcebraní, měl možnost
vidět naše projektové dílo třídy III.B - soubor obrázků a příběhů
na téma „Stromy“.
Děti to pojaly po svém, každý popustil uzdu své fantazii. A ve
skupinkách vytvořily společné dílo.
Začtěte se do příběhů. Některé jsou úsměvné, jiné mají zajímavý
kontext, a další vycházejí ze zájmů dětí... Každá skupina se
k tomu postavila jinak.
Pozn: následující články jsou dětská práce bez zásahu korektury
a rádi se k dětským dílům vrátíme i v příštích vydáních našeho
zpravodaje ☺
STROMY OČIMA DĚTÍ - čtení na pokračování

Diamantovník

Jednoho dne se z vody, vzduchu a hlíny vytvořilo semínko. A na
něj napadl kouzelný prášek. Semínko odletělo po větru do kouzelné krajiny a tam zapadlo do země. Strom mohl vyrůst za 100
let, ale protože na něj napadal kouzelný prach, tak na něm vyrostly diamanty.
Nastala zima a začal padat sníh. Přesně o půlnoci, když byl
úplněk, tak strom vyrostl. Strom by celý porostlý ledem.
O tři roky později se zrodila kouzelná veverka. Veverka se stvořila z ledu, sněhu a diamantu, který utrhl vítr.
Kdyby ze stromu spadly všechny diamanty, tak by strom zemřel.
Nejdůležitější bytostí byly víly, které létaly kolem stromu a zalévaly ho. Víly byly čtyři podle ročních období. Každá měla stejnou
a krásnou konvičku. Víla pro jaro se jmenovala Jara. Druhá se
jmenovala Podzimka – víla podzimu. Třetí, pro zimu, se jmenovala Zima a čtvrtá, pro léto, se jmenovala Léta.
Všechna roční období se o strom starala a strom rostl dál a dál.

Vořešák

Byl jednou jeden strom Vořešák a ten měl syna Voříška. A ten Voříšek byl zlobivý. Jednou utekl pryč. Vořešák ho hledal a našel
ho, jak hraje na dudy. Vořešák si pořídil flétnu. A jestli neumřeli,
hrajou tam až dodnes.

Pěnězovník

Byl jeden penězovník, který dával chudákům peníze. Boháčům
peníze nedával, ale kopl je.
Vedla k němu jediná cesta. Ta cesta byla střežená policajty a boháče nepustili. A když jo, tak ho kouzelný strom odkopl až k jeho
domu.
TROCHA POEZIE…
Byly stromy javory
a byly přes dva dvory.
Ty stromy byly kouzelné,
a všichni na to „Ne, ne, ne!“
Jenom jedna holčička
věděla, že jsou kouzelné,
a všichni zase „Ne, ne, ne!“
Tu nedala se holčička,
jménem Anička,
a začal po nich
házet červená jablíčka.

Podzimní kompot

byl tématem letošního Dne otevřených dveří. Velcí i malí návštěvníci mohli sledovat výuku ve třídách a opravdu se bylo čemu
divit, jak se dětem i paním učitelkám povedlo podzimní kompoty
namíchat ve všech vyučovacích předmětech zajímavě, tvořivě
a poučně.
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Prohlídka školních budov a nahlédnutí do výuky není jediným
programem prezentačního dne jirenské školy. Již tradičně byla
připravena tipovací soutěž a tvořivá soutěž pro rodiny o podzimní
kompot - jakýkoli a z čehokoli.
Tipování o počet částí podzimního náhrdelníku vyhrála paní Göllnerová, maminka předškolačky Natálky s odhadem 350 kusů ze
správných 352.

vonět a bezva, že některé kompoty mohly děti sníst. Odměněny
budou rodina Kyllerova a Rollova hlasováním návštěvníků a rodina Děkanovských získala učitelskou cenu za originalitu. Některé výrobky se staly součástí školní výzdoby.
Všem děkujeme za návštěvu i uznání naší práce a výhercům blahopřejeme k obdržení poukázky v jirenské prodejně Květiny.
Mgr. Hana Kudrnová

Vážení rodiče,
zveme Vás na tradiční předvánoční setkání:

Mámo, táto,
pojď si se mnou vyrobit...
Sejdeme se v sobotu

12. prosince ve 14:30 hodin.

Budete si moci vytvořit vánočně laděné dekorace
a dárečky.
Maminky opět žádáme o slanou či sladkou dobrotu,
která během tvoření určitě přijde k chuti.
Doporučujeme mít v kapse drobný obnos nejen na tvořivé
činnosti ve škole, ale také na

Vyrábění rodičů nás opět mile překvapilo - počtem, pracností i
nápaditostí. Škoda, že jsme k některým kompotům nemohli při-

Vánoční jarmark
konaný na školním dvoře
od 17 hodin.

Ten následuje hned po vyrábění.
Budete si moci zakoupit drobnosti vyrobené dětmi.

Těšíme se na Vás.

mat e ř sk á ško l a
Tímto příspěvkem se vracíme k události, řešené na veřejném zasedání dne 24. 6. 2015, o níž jsme vás informovali v červencovém čísle našeho zpravodaje. Jednalo se o kroužky v mateřské
škole. Tehdy se velmi diskutovalo o požadavcích rodičů zřídit
v mateřské škole kroužky a o zájmu rodičovské veřejnosti o tuto
aktivitu. Na diskutované téma byl rozeslán mezi rodiče dětí z MŠ

dotazník, který by měl monitorovat jejich zájem o tuto mimoškolní aktivitu.
Mezitím se čas posunul a mateřská škola možnost kroužků nabídla rodičům.
A jak to celé dopadlo? O tom si přečtete v následujícím příspěvku
paní ředitelky MŠ.
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Jaký je skutečný zájem o kroužky v MŠ.

Na základě požadavku rodičů, předloženého zastupitelstvu obce, byla od října letošního roku ve školce zajištěna
činnost zájmových kroužků. Z nabídky tří kroužků se uskuteční pouze dva. O logopedický kroužek byl zájem minimální, projevili jej rodiče pouze dvou dětí.
V pondělí probíhá od 16:15 do 17:00 hod. kroužek angličtiny, rodiče přihlásili 10 dětí.
Ve čtvrtek dochází od 16:30 do 17:30 hod 12 dětí na keramiku.
Z celkového počtu 128 navštěvuje kroužky ve školce 22 dětí.
Iva Křenková, ředitelka MŠ

k ult u ra v o b c i
Rozsvícení vánočního stromku

Poslední listopadovou
neděli se v Jirnech
u kostela konalo slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Přestože celý den pršelo
a bylo chladno, prostranství před kostelem se zcela zaplnilo. Na podiu před zvonicí se představily děti z mateřské školky, aby přednesly básničky, které se na tuto slavnost
naučily, poté děti ze ZUŠ Jana Zacha zazpívaly krásné písničky a celé slavnostní pásmo uzavřel svým zpěvem pan Milan Drobný.
Celým večerem nás provedla paní Markéta Burdychová, která zároveň poděkovala panu starostovi a obecnímu úřadu za nazdobení vánočního stromku
a pozvala všechny přítomné na výborný svařák a horký čaj.
A potom se za zvuku vánočních koled rozzářil vánoční strom. A bude nás
svým světlem těšit celé vánoční svátky až do nového roku.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme rodině Martinovských a Brettschneiderových za darování vánočního stromku. A Vám všem přejeme krásný adventní čas při čtení našeho
časopisu a klidné vánoční svátky
Za tým redakce Šárka Hanušová

Přeji všem Jireňákům šťastné, sněhové Vánoce a krásný Nový rok.
Soused Milan Drobný
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spolky a organizace
Buďme si sousedy a kulturně žijme.

Milí přátelé, blízcí i vzdálení, domácí i přespolní, sousedé.

V Jirnech se stále něco děje, i když se to nezdá. Podzim je období, kdy se příroda připravuje na novou sezónu a stejně tak i my,
lidé, na to, co nás čeká příští rok.
A co nás čeká? To záleží právě na nás. Je zbytečné láteřit na dobu,
ve které žijeme. Na nezájem lidí, marnost bytí a všech ideálů.
Doba totiž není sama o sobě špatná už proto, že ji tvoříme my
všichni. A tak se samo nabízí, že pokud nejsme spokojeni (s dobou, prostředím, stavem společnosti nebo třeba Jirenským a regionálním kulturním vyžitím), měli bychom se začít měnit my
a něčím k této změně přispět. Po mnoha zklamáních, po ztrátě
iluzí se musíme opět otevřít a nenechat se převálcovat skepsí
a pesimismem, které jsou v naší společnosti tak moderní.
Co konkrétně můžeme udělat pro obrodu Jiren a celého našeho
regionu? Co můžeme udělat pro zlepšení sociální kvality života
a kulturního vyžití? Především navštěvovat obecní akce a akce
spolků, účastnit se veřejného života, pokračovat v tradicích, které
jsme kdysi sami opustili. Mnozí mohou namítnout, že je to náročné a že tradice a kultura dnes přece nikoho nezajímají. Ale kdepak! Odvážných lidí je mezi námi stále dost a příležitostí stále
přibývá. Jsou tu akce základní školy, obce, jednotlivých spolků
(zábavy, plesy, koncerty…). Mnohočetnost akcí, různorodost
organizátorů a organizační náročnost přivedla mezi spolky ideu
vzájemné spolupráce. Spolupráce v Jirnech i mimo ně. S přespolními spolky a i sousedními obcemi, od severu na jih, od západu
na východ.
Kulturní dům v Jirnech by se mohl stát dobrým zázemím pro tuto
ideu, pro sdílení a vzájemnou kulturní spolupráci v celém regionu,
která byla kdysi naprosto běžná. Kromě toho, že Vás chceme pozvat k účasti na tomto společném díle, chceme Vás nadchnout pro

šťastný a kulturní život v regionu. Spojte se se svými spolky, požádejte je o účast na tomto projektu, sdílejte Vaše představy
a zkuste si také sami položit otázku, jak si představujete společenský rozvoj v Jirnech. Je pro Vás důležité trávit čas v Jirnech,
ve své obci a se svými sousedy třeba na kulturních akcích? Zajímají Vás koncerty, divadelní představení, cestopisné, vzdělávací
či alternativní přednášky? Máte rádi kino? Chtěli byste v Jirnech
taneční čaje nebo kurzy? Nenadchla by Vás možnost v neděli
s dětmi zajít na dětskou pohádku do kulturního domu? (O konání
pravidelných nedělních činoherních pohádek pro děti aktuálně
uvažujeme)
Chtěli byste zpátky staročeská posvícení, poutě a obnovu tradic?
Dejte nám prosím vědět v anketě na webových stránkách
www.4muzy.cz.

Předem Vám děkujeme za spolupráci a za Vaši
podporu. A vězte, že štěstí a kvalitní život je
na každém jednotlivci. Nikdo jiný to za nás neudělá!
Za přípravný výbor projektu 4 múzy
Stanislav Lehký,
Sdružení Otevřených Srdcí,
JIRNY LIVING,
Junák - Svaz skautů a skautek ČR

Vyplněné anketní lístky prosím vhoďte do schránky „4 múzy“ na
obecním úřadě Jirny. Vyplnit anketu můžete také elektronicky na
webu www.4muzy.cz či odpovědi na jednotlivé body zašlete
e-mailem na: 4muzy@email.cz

Sbor dobrovolných hasičů

Nové Jirny
si Vás dovoluje pozvat na

Výroční valnou hromadu sboru,
která se koná na myslivecké chatě v ulici Lovecká v Nových Jirnech

dne 9. ledna 2016 od 17,00 hodin.
Na Vaši účast se těší výbor SDH Nové Jirny
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Myslivecké sdružení a honební společenstvo
Podlesí Jirny
pořádá

e
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v Kulturním domě Jirny
v sobotu 23.1.2016 ve 20.00 hod
Vstupné 100 Kč
Soutěž o ceny: srna, divočák, bažant, zajíc a jiné

Ke společenskému večeru hraje orchestr HITOS
Plán akcí v KD na rok 2015

prosinec
14. a 15.12. (po, út)
16. a 17.12. (st, čt)
18.12.

(pá)

- Prodejní trhy
- ZŠ - vánoční besídka
ŠD Kouzelný výlet
- Vánoční koncert

Plán akcí v KD na rok 2016

leden
8.1.

21.1.
23.1.
29.1.

únor
13.2.
20.2.
27.2.

březen
19.3.
duben
2.4.

červen
24.6.

(pá)
(čt)

(so)

(pá)

- ples Mysliveckého
sdružení Zeleneč
- ZŠ - divadelní
představení
- ples Mysliveckého
sdružení Jirny
- výroční schůze SDH
Jirny

(so)
(so)
(so)

- ples Baráčníci
- ples SDH Šestajovice
- Obecní ples

(so)

- ples SDH Nové Jirny

(so)

- schůze SPCCH

(pá)

- rozlučka MŠ
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kdy a kam
PROGRAM
prosinec 2015

11. 12. pátek, 20:00 - Kino
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 5 - Pokračování oblíbené komedie tentokrát s vánoční tematikou. ČR/2015/komedie/mládeži přístupný

Výstava 2am.cz - internetová galerie 2am prezentuje díla současných, českých a slovenských fotografů. Zakládá si zejména na
umělecké kvalitě a výrazném autorském rukopisu všech prezentovaných tvůrců. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 3. 12.
v 19:00.

13. 12 neděle, 16:00 a 14. 12. pondělí, 10:00 - Divadlo pro děti
VÁNOČNÍ POHÁDKA O KAPRU KARLOVI – Víte, jak se tráví
Vánoce u indiánů, u Laponců nebo v Polynésii?

2. 12. středa, 19:30 - Přednáška
HOVORY NA VIDRHOLCI - Nová talk show známého novináře
Luboše Palaty. S doprovodem dobré blues rockové hudby.

16. 12. středa, 20:00 - Kino
RODINNÝ FILM - Karel Roden a Vanda Hybnerová vévodí tomuto dramatu, na jehož počátku manželé se psem vyrazí na
plavbu oceánem.

4. 12. pátek, 20:30 - Koncert
FORTY TWO - Další úžasný koncert skupiny Forty Two s frontmanem Vlastou Červem.
5. 12. sobota, 17:00-19:00 - Akce pro děti
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - Mikuláš, čert a anděl se po roce
opět těší na Vaše děti. Nezapomeňte balíček a povídání pro
Mikuláše.
6. 12. sobota, 14:00-18:00 - Jarmark
ADVENTNÍ KLÁNOVICKÝ JARMARK - Přijďte navštívit adventní klánovický jarmark, nakoupíte dárky pro male i velké.
6. 12. neděle, 16:00 - Kino pro děti
MALÝ PRINC - Příběh o přátelství, lásce a skutečném štěstí.
Francie/2015/animovaný, fantasy/108 min/mládeži přístupný
7. 12. pondělí, 20:00 - Filmklub
DOPISY OD KARLA ČAPKA - Předpremiéra ﬁlmu spojená s
besedou s tvůrci. Po stopách Karla Čapka po Anglii a Skotsku.
8. 12., úterý, 19:30 - 3. podzimní setkání
NEKTAR NESMRTELNOSTI - Na hranicích poznaného vesmíru,
uvnitř nás samých, čeká odměna za opravdovou práci.
Přednáší: V. Červ
9. 12. středa, 20:00 - Koncert, beseda
NÁPLAST NA VŠECHNY BOLESTI ŽIVOTA - Unikátní spojení
skvělé herečky Jany Šulcové a šansoniérky Renaty Drössler
nabízí 2 hodiny příjemného posezení, u kterého se rozhodně
nudit nebudete.
10. 12. čtvrtek, 19:30 KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v měsíci
BLUES JAM SESSION - Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. Zpěváci a zpěvačky jsou vítáni!

14. 12. pondělí, 20:00 - Kino
MOST ŠPIÓNŮ - Dramatický thriller, který vznikl pod režijní
taktovkou Stevena Spielberga s Tomem Hanksem v hlavní roli.

17. 12. čtvrtek, 19:30 - Koncert
JAROSLAV SVĚCENÝ A ZBYŇKA ŠOLCOVÁ - Tradiční vánoční
koncert Jaroslava Svěceného s hostem.
18. 12. pátek, 20:00 - Divadlo
DIVADLO A JAZZ - Tři minikomedie z pera Pierre Henri
Camiho představí divadlo Lampa Praha a jazzovými evergreeny
propojí Darja Kuncová a M-Jazz.
20. 12. neděle 15:00 - Akce
BETLÉMSKÉ SVĚTLO - Přijďte si již popáté s lucerničkami pro
Betlémské světlo, kterými si rozsvítíte své domovy.
20. 12. neděle 15:00 - Divadlo v rámci Betlémského světla
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH - Čeká Vás příběh plný recitací, zpěvu, živé
hudby (housle, viola, ﬂétna, akordeon klavír).
20. 12. neděle 16:15 - Koncert v rámci Betlémského světla
Vystoupení PRAŽSKÝCH KADETŮ - trubačské trio - Zaposlouchejte se do loveckých skladeb a společně si zazpívejte vánoční
koledy.
21. 12. pondělí, 20:00 - Kino
TRABLE O VÁNOCÍCH - Ve skvěle obsazené komedii (D. Keaton, A. Seyfried, J. Goodman) sledujeme členy širší rodiny, kteří
se snaží tradičně sejít, aby společně oslavili vánoční svátky.
USA/2015/komedie/107 min
KAŽDÁ STŘEDA, 17:00-18:00 do ledna 2016
MODERNÍ YOYOVÁNÍ
BĚH S BESEDOU - sledujte naše webové stránky

Rezervace a informace:
www.kcnovabeseda.cz
tel.: 245 019 061, e-mail: info@kcnovabeseda.cz
Změna programu je vyhrazena
Kavárna Beseda Café s dětským koutkem je otevřena
Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00, So-Ne 14:00-20:00
Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a ﬁnanční podporu
divadelních představení pro děti i dospělé a hudebních záznamů
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Divadlo Horní Počernice,

Votuzská 379/11, Praha 9 -Horní Počernice, 193 00
Telefon pokladna: 281 860 174 (Po - Čt: 16.00 - 18.00 a vždy hodinu před představením)
E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
PŘEDPRODEJ
Předprodej vstupenek na prosinec začne v pokladně divadla v úterý 10. listopadu v 16 hodin.
Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského zámku.
Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu před začátkem
všech představení pro veřejnost. V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně kartou.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin.
REZERVACE
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova. Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18 hodin.

Úterý 22. prosince v 18.00
HARFA JANY BOUŠKOVÉ A JEJÍ HOSTÉ
Koncert světoznámé harfenistky Jany Bouškové je pokračováním Koncertů pro dvě harfy
a nejen pro ně… Jejich tradice se v Horních
Počernicích datuje od roku 1985.
Letos si Jana Boušková pozvala vzácné hosty,
ženský pěvecký sbor Cancioneta Praga se
sbormistrem Lukášem Jindřichem a na podiu
se objeví i oba její synové Filip a David.
Interpretační umění účinkujících a přátelská
atmosféra koncertu slibují jako vždy mimořádný zážitek a neodmyslitelně patří k vánočním svátkům v Horních Počernicích.
Vstupné 260, 230, 200 Kč

VÝSTAVA VE FOYER
OLDŘICH JELEN - LITOGRAFIE

Na leden připravujeme

vou postelí může být náhle těsná…
Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii známých
Sobota 12. prosince v 15.00
anglických dramatiků.
na motivy knihy Jaromíra Kincla
Hrají: Mahulena Bočanová / Kamila ŠpráchaRÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
premiéra lová, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas / Martin ZouDivadlo Anfas
nar, Monika Absolonová / Adéla Gondíková /
Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma
Kateřina Lojdová, Jana Birgusová / Sandra
tmoucí a na hladině se zatřpytí první hvězdy,
Černodrinská, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček /
vydává se veselý, neposedný skřítek Rákosní- Martin Sobotka, Ivana Andrlová / Olga Želenček na své nebeské dobrodružství.
ská, Jana Zenáhlíková / Vlasta Žehrová
Známé večerníčkové postavičky ožívají ve ve- Vstupné 320, 300, 280 Kč
selém představení.
Čtvrtek 17. prosince v 19.30
Vstupné 90, 70, 50 Kč
O´Henry, Robert Anderson
Neděle 13. prosince v 18.00
PĚT DOLARŮ ZA LÁSKU
SESTRY V ROJI
Divadelní spolek Dipona
Boršč
Režie: Josef Pšenička
Manželská klauniáda o tom, co se doopravdy Láska a vztahy mezi mužem a ženou jsou věčděje v úlu se střídá se světem dvou sester
ným a mnohokrát ztvárněným tématem pro
s poněkud výstřední představivostí. Sestry
divadelní prkna. Je stále velkou inspirací,
v roji řeší, zda jsou dobré chovatelky. Lze zaprotože má mnoho podob.
chránit trubce? Je spánek výchovný? A kdo
Ve dvou příbězích s názvem Pět dolarů za
vlastně kraluje v úlu? V klaunérii z domácnos- lásku a Já jsem ... kdo? nabízíme pohled na
ti a manželství se pozná každý.
lásku již zralou, která místy rezaví a skřípe, ale
Hrají: Eva Čechová a Hanka Malaníková
uvnitř zůstává ryzí a dokáže překonat i poTěší nás, že 8. ročník festivalu Čechův divadel- ťouchlé vrtochy stáří.
ní podzim uzavírá právě vystoupení divadla
Vstupné 120, 100, 90 Kč
Boršč. V jeho rámci jde o jediný profesionální
Pátek 18. prosince v 19.30
soubor, milého hosta, jehož představení si
NAĎA VÁLOVÁ
rozhodně nenechte ujít.
S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč
Písně Evy Olmerové v netradičním podání
Úterý 15. prosince v 18.00
Nadi Válové.
FIT Studio D
Pronájem otevřený veřejnosti, jednotné
Vánoční akademie
vstupné 200 Kč
Pronájem otevřený veřejnosti, jednotné
Neděle 20. prosince v 17.00
vstupné 100 Kč
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Tradiční setkání ve vánočně rozsvíceném příStředa 16. prosince v 19.30
rodním divadle v zahradě svépravické školy.
Ray Cooney / John Chapman
Za téměř třicet let se pro nás společné zpívání
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
stalo příjemným zakončením adventu a také
Divadelní společnost Háta
letos se můžeme těšit na vánoční písně a koRežie: Antonín Procházka
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruho- ledy v podání Dity Hořínkové. Vstup volný.

Čtvrtek 7. ledna v 17:00
PANNA A NETVOR
Divadlo DTK Praha
Z francouzského originálu „La Belle Et La
Bette“ přeložila Pavla Němcová.
Scénář a režie: Tomáš Kraucher
Na jevišti ožívá kouzelný lyrický příběh
o kráse, proměně a lásce, která má moc učinit
zázrak.
Jednotné vstupné 130 Kč, senioři a děti do 12
let 100 Kč
Neděle 10. ledna v 15:00
ČERVENÁ KARKULKA
Divadlo Apllause
Muzikálová pohádková komedie.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Čtvrtek 14. ledna v 19:30
Terrence McNally
FRANKIE A JOHNY
Divadlo v Rytířské
Režie: Petr Kracík
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné
lásky... I když už máte za sebou kousek života
a několik zklamání, pořád je naděje!
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma
Vstupné 300, 280, 260 Kč
Neděle 17. ledna v 15:00
na motivy knihy Jiřího Dvořáka
ZPÁTKY DO AFRIKY
Zvířata z pražské ZOO Trója dokázala využít
osudové náhody. Zapomenuté klíče v zámku
klece hbitě ukořistí papoušci Jára a Koko
a osvobodí další africké druhy zvířat. Slon
Mugambo, žirafí rodinka Týna a Fína, Pelikán africký velikán, moudrý africký čáp Marabu,
mrštný Fenek a naoko nebezpečná Kobra
egyptská se vydávají na dobrodružnou cestu
z Prahy do Afriky.
Rodinné Divadlo Na Radosti H. Počernice
Vstupné 60, 50, 40 Kč
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sport
SK Viktorie Jirny

I. A třída dorostu odd. C 2015/2016

ČFL - muži 2015/2016

1.

SK Český Brod

13

12

0

1

76:9

36

0

2 62:14

33

Městský fotbalový klub
Chrudim

2.

Viktorie Jirny

13

11

19

13

2

4 40:20

43

3.

FC Velim

13

10

2

2.

Loko VLTAVÍN, a.s.

19

11

6

2

45:19

42

3.

SK ZÁPY

19

10

5

4

33:22

39

4.

Fotbalový klub Králův Dvůr

19

8

7

4

25:16

36

5.

Tělovýchovná jednota
Jiskra Domažlice, o.s.

19

9

5

5

34:27

36

6.

Viktorie Jirny

19

10

4

5

34:33

35

7.

FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.

19

10

3

6

36:22

33

8.

SK Převýšov

19

10

1

8

31:23

32

9.

Fotbalový klub FC PÍSEK, o.s. 19

8

5

6

25:22

31

8

3

8

43:28

29

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Slavoj Vrdy
FK Červené Pečky
SK Zeleneč
FK Kavalier Sázava
AFK Pečky
TJ Kouřim
Sokol Jestřábí Lhota
TJ Liblice
SK Městec Králové
Star Tupadly
Sokol Mukařov

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
7
6
6
5
5
3
2
1
0

0
3
1
1
0
2
2
1
1
2
1

1.

10. Fotbalový klub Dobrovice
11.

19

FC MAS Táborsko a.s.

19

9

2

8

30:33

29

12. Sportovní klub Union 2013

19

8

3

8

26:26

28

13. SK Benátky nad Jizerou

19

6

6

7

27:35

28

14. FK Kolín, a.s.

19

8

2

9

22:27

26

15. Sportovní klub Benešov

19

5

6

8

25:31

26

16. Tělovýchovná jednota
Štěchovice

19

6

3

10

19:20

24

19

5

3

11

26:35

20

18. FK Baník Most 1909, a.s.

17.

Fotbalový klub Tachov

19

5

3

11

18:33

18

19. FK Čáslav, a.s.

19

3

1

15

17:50

10

20. SK Sokol Brozany

19

3

0

16

16:50

9

FK Tachov - SK Viktorie JIRNY 0:1

Poslední podzimní kolo jsme odehráli na umělé trávě, i když
počasí přálo, domácí zřejmě hledali jakoukoliv možnost výhody
a UMT jim to měla umožnit. Utkání se ovšem odehrávalo zcela

placená inzerce

OBCHODNICE S REALITAMI
Do našeho týmu hledáme ženy s obchodním duchem, které
chtějí být úspěšné.
Nabízíme pozici obchodnice s realitami v kanceláři v Úvalech.
Pro bližší informace volejte 604 700 022.
Zkušenost v oboru není podmínkou.

1 47:12
5
3
5
6
7
6
6
9
10
10
12

43:19
32:23
39:28
38:47
39:41
30:36
24:35
17:51
22:53
12:71
17:59

32
24
24
22
19
18
17
17
10
7
5
1

v naši režii a tak když již v 19. minutě Aleš Melechovský po rohovým kopu otevřel skóre utkání, museli domácí otevřít hru, od
šedesáté minuty si vynutili územní převahu a Petr Víšek v naši
brance si konečně zachytal, domácí ovšem nic z tlaku ke konci
zápasu nevytěžili, dalo by se říci, že tomu pomohl i domácí trenér, který střídal dost
špatně a například v 88.
minutě když potřebuji
vstřelit branku, je střídání vhodné tak akorát
k tomu, aby soupeř nabral nové síly.... Náš
ranní výlet tak skončil
úspěšně a vraceli jsme
se se zaslouženou výhrou.
Více informací na http://www.viktoriejirny.cz

Hledáme paní pro pomoc s péčí o staršího šlověka se sníženou pohyblivostí cca 3 až 4 krát
týdně 2 hodiny. Nové Jirny. Tel.: 724 464 098

Naše úklidová firma Uklizeno jako z cukru nabízí
jednorázový, pravidelný či generální úklid domácností, kanceláře, firem.
Bližší info: na tel. 777 161 575, 777 313 760
nebo e-mail: jan.wer@volny.cz.
Lékař hledá podnájem v Jirnech a blízkém okolí
– Kontakt: 605 554 127, libor-jirny@seznam.cz.

Hledáme zájemce o úklid 1x týdně - 200 Kč/hod.
Šestajovice, tel.: 602 337 095.

Miloslav Hrůza
JIRNY
AUTODOPRAVA
KONTEJNEROVÝ ODVOZ SUTI
A ZEMINY,
DOVOZ PÍSKU, ŠTĚRKU,
BETONU ...
ZEMNÍ PRÁCE S UNC
tel.: 281 962 423
Mob.: 777 242 722
777 242 755 E-mail: mildah@cbox.cz

AUTODOPRAVA
NONSTOP
Milan Petružálek







odvoz kontejnery
sutě, odpad, písky, drtě
recykláty, tříděná zemina
přeprava materiálu
avia, liaz tatra, iveco
zemní a výkopové práce
Mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz

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

www.kominictvinemec.cz

St u dio z dra v í M A JA

P o m ů ž e m e V á m z le p š i t V á š z d r a v o t n í s t a v .

Přijďte navštívit naše biorezonanční studio, kde získáte informace o stavu jednotlivých orgánů Vašeho těla
s možností odstranit jejich poruchy biorezonanční metodou.
Š e s t aj o v i c e , L i p o v á 7 4 2
J a rm i l a Ur b a no v á
T el . 777 267 0 15
ww w . s t u d i oz d r a v i m a j a . c z

Dodávky, montáž, servis a údržba zabezpečovacích,
kamerových a datových zařízení a slaboproudých systémů

montážní partner

www.rmsys.cz

