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ZPRÁVY Z OBCE
Vážení čtenáři,
měsíc září láme léto do podzimu. A umí to vskutku bravurně poslední sluneční paprsky, pozvolné kapky deště, studená rána,
kratší večery a také měkké deky, huňaté svetry a podzimní procházky. To vše patří do tohoto období. Děti nám nastoupily do
škol a školek, a my si držíme palce, aby tento školní rok pro ně
začal příjemně, a ne se spoustou omezení, které nám situace
ohledně COVIDu velí. Ranní dopravní provoz, jaký každý rok
v tuto dobu, zhoustl, proto prosíme veškeré řidiče, buďte
opatrní a hlavně ohleduplní.
Do pravidelných rubrik zařazujeme téma Kam na výlet (nejen
s dětmi) a začneme výletem po blízkém okolí. Pokud máte nějaké tipy, budeme rádi.
Plno sil a zdraví pro všechny přeje
Vaše Redakce

ZPRÁVY Z OBCE
Kronikář obce
Obec má nového kronikáře.

Stal se jím Zdeněk Lev z Nových Jiren, který se přihlásil na základě výzvy v Jirenském zpravodaji.
Přejeme mu tímto hodně zdaru při psaní Obecní kroniky a prosíme o spolupráci všechny z Vás, kteří mohou pomoci nějakým
příspěvkem, vzpomínkou či fotograﬁí.
Obecní kronika by měla být odkazem pro všechny z nás a pro
budoucí generaci zdrojem informací z doby minulé.
Za Vaši pomoc předem děkujeme.
Za Obec Jirny Šárka Hanušová

Vážení čtenáři,
jako nový kronikář začínám sbírat podklady pro chybějící léta
naší obecní kroniky. Ta nebyla psána od roku 2000, s výjimkou
jednoho roku a přede mnou leží nelehký úkol chybějící údaje
doplnit. Rád bych ovšem do kroniky doplnil i jedinečné vzpo-

mínky, fotky či zajímavé události, které se vám od té doby letech
v obci staly. Bylo by hezké zaznamenat i tyto věci, které pro budoucí generace zajistí autentický vhled do naší současnosti.
S naší obcí je můj život spojen již řadu let, takže jsem stihl poznat okolní dění a mnoho lidí. Tímto textem chci oslovit vás –
občany Jiren a Nových Jiren – a požádat vás, zda byste byli
ochotni pro kroniku poskytnout nějaké zajímavé autentické informace, které by jinak upadly v zapomnění.
Pokud máte tedy doma materiál, o němž tušíte, že by neměl být
zapomenut, nebo si myslíte, že by vaše vzpomínky a zážitky
mohly obohatit naši kroniku, kontaktujte prosím obecní úřad.
S radostí vše převezmu či vyslechnu. V případě zájmu jsem
ochotný i k osobnímu setkání.
Zdeněk Lev
Srdečně zdravím,

Jirenská knihovna v září otevře v nových prostorách ZŠ Jirny

Jsem moc ráda, že naše knihovna začíná novou kapitolu svého
působení v obci. Jak si jistě většina čtenářů vzpomene, knihovna
se v posledních letech stěhovala již několikrát, z budovy obecního úřadu do mateřské školky, odtud pak do objektu nákupního
střediska a nyní do krásných prostor v nově postavené budově
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ZŠ Jirny v ulici Pražská.
Nová knihovna se nachází v prvním patře budovy ZŠ nad jídelnou. Má samostatný vchod a s pomocí výtahu je zajištěn i bezbariérový přístup. Čtenářům kromě bohatého knižního fondu
bude k dispozici i moderně vybavený čtenářský koutek s pří-
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jemným posezením pro relaxaci s knihou, pro děti a studenty
pak nová studijní zóna, čítárna a stolek s PC a internetovým připojením.
Stěhování probíhalo již od dubna, využili jsme i koronavirové
pauzy a měli tak více času nejen na samotné stěhování knih, ale
i částečnou revizi fondu a doplnění nových knih pro dětské i dospělé čtenáře.
Knihovna bude od září otevřena opět každý čtvrtek od 15 do 18
hodin, případné rozšíření či změnu otevírací doby přizpůsobíme
požadavkům uživatelů. Kromě tisíců svazků dospělé i dětské
beletrie nabízí také naučnou literaturu pro dospělé i mládež
a několik titulů časopisů. Cirkulační fond, který zajištuje kni-

hovna v Mladé Boleslavi, byl v průběhu stěhování obohacen
o další nový soubor.
Doufám, že prostory knihovny budou sloužit nejen čtenářům
a svému primárnímu účelu, ale využijeme je i pro další akce
a kulturně vzdělávací aktivity, inspirativním prostředím může
být i pro školní čtenářské kluby.
Věřím, že nová budova včetně moderního vybavení a krásného
zázemí přiláká do knihovny další nové čtenáře a my budeme
moci v některém z dalších Jirenských zpravodajů nabídnout
fotky z knihovny plné spokojených návštěvníků.
Těším se na nové i stávající čtenáře.
Martina Chlebková

Základní umělecká škola, pobočka Jirny, přijme uklízečku

V neděli 11. 10. 2020 proběhne pravidelné

na úklid prostor budovy bývalé základní školy v ulici Brandýská 45.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Jirny.

Vítání občánků.

Všichni přihlášení rodiče budou informováni dopisem.
Těšíme se na Vás

V tomto měsíci slaví významné životní jubileum naši občané,
kteří oslavili 80 let a více
Miloslava Kolocová
Zdeněk Michálek
Jarmila Nováková
Radomír Popelář

Valentina Seková
František Šimeček
Ludmila Vydrová

Srdečně gratulujeme.
Za OÚ Šárka Hanušová

Odečet vodoměrů září 2020
Vážení občané,
v září bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit následujícími způsoby do 26. 9. 2020.

JIRNY
• SMS: 735 009 371
(či volání: pouze mezi 18.00 ̶ 20.00)
• E-MAIL: vodajirny@email.cz
Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.

NOVÉ JIRNY
• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00 ̶ 20.00)
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz
Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

3

ZPRÁVY Z OBCE
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
•
•

v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1 a 3
je volební místnost v kulturním domě, ul. Pražská čp. 73
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jirnech.
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v hasičské zbrojnici, ul. Dělnická čp. 303
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Nových Jirnech.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

5.

Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Zahrada v září – co dělat a na co se připravit
Léto je za námi, kdežto babí léto přináší často příjemné slunečné
dny bez úpalu, kdy pobyt na zahradě je nejkrásnější. Stále nám
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ještě kvetou růže, některé keře, dokvétají letničky a v plné kráse
se rozvíjejí podzimní trvalky. Pro příští sezónu právě teď můžete
udělat nejvíc práce.
Tráva bude chtít určitě ještě posekat, už ji ale nehnojte, zalévejte
málo a jen když je příliš velké
sucho. Neponechávejte posekanou
trávu na trávníku, naopak ho pečlivě vyhrabejte a holá místo dosejte, aby na jaře pěkně zarostla.
Konec září je také nejlepší doba pro
provzdušnění trávníku vertikutací,
zbavíte ho tím mechu a umožníte
kořínkům před zimou se nadechnout.
ČAS SKLIZNĚ
Přišla doba úrody jablek, hrušek
a švestek. Sklizené ovoce pečlivě prohlížejte, nikdy neukládejte
pro zimní zásoby jablka a hrušky
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natlučené nebo poškozené hmyzem či hnilobou. Odrůdy pro
skladování rozložte na lísky nebo koše a uložte je v chladné
tmavé místnosti. Pravidelně zásoby kontrolujte a odstraňujte
plesnivé či hnijící kusy. Dozrávají také pozdní ostružiny, ze kterých můžete vyrobit lahodné marmelády. Jablka se hodí na
kompoty, klevely i vynikající mošt. Vlašské ořechy už se vylupují a padají, takže je posbírejte, nechte oschnout, odstraňte
zbytky zelené slupky a dobře oschlé uskladněte. Hrozny vinné
révy nechte dozrát co nejvíce, aby zesládly. Pak je opatrně odstřihněte a révě zkraťte vrcholky letorostů. Sklízejte také semínka letniček a trvalek z rostlin, jejichž krásu si přejete na
zahradě vidět i v příštím roce. Nezapomeňte odstraňovat odkvetlé květy růží a stále hlídejte napadení chorobami, proti
kterému je třeba i v tomto období rázně zasáhnout.
Zahradu vám zdobí květy jiřin, aby kvetly co nejdéle, stříhejte
květy na dlouhých stoncích pro výzdobu váz. Doplní je také
první barevné listopadky, poslední cínie a kopretiny i větvičky
okrasných keřů, které začínají probarvovat listy do červených
a žlutých barev.
Půvab podzimních záhonů doplní vřesy, tabák, okrasné kapusty a okrasné trávy, které ještě dokvétají a začínají sesychat
do trsů stejně půvabných, jako když byly zelené. Na zeleninové zahrádce dozrávají dýně, sklízí se celer, podzimní mrkev,
brambory, poslední hrášek a fazolky, cukety a baklažány, podzimní zelí, květák, špenát a mangold. Záhony po zelenině pečlivě zryjte a můžete ještě zasít zelené hnojení – jetel, vikev a
hořčici, které pak brzy z jara zaryjete do půdy. Do pozdního
podzimu i zimy vám na záhonech zbude pozdní růžičková kapusta, zelená petrželka, pažitka a odolné odrůdy špenátu.
ČAS SÁZENÍ A PŘESAZOVÁNÍ
Září je nejvhodnější měsíc k rozdělení trsů trvalek i k přesazení nově nakoupených rostlin z kontejnerů na záhony. Do
skalek a lemů záhonů vysazujte půvabné protěže, hořce, ale
také polštářovité plaménky nebo krásné bodlákům podobné
trnité máčky alpské. Vysoké kopretiny, denivky, bohyšky a čechravy budou napřesrok bohatostí květů zdobit centra záhonů
i místa v okolí keřů.
Nyní je také vhodný čas pro vysazení jehličnanů a stálezele-

ných dřevin z kontejnerů, budou mít dostatek času do zimy zakořenit. Všechny jehličnany na zahradě vydatně zalévejte, potřebují
nabrat vláhu pro zimu. Do země také již potřebují usadit jarní cibuloviny – tulipány, ladoňky a talovíny. Jen s narcisy počkáme
ještě pár týdnů, pokud ovšem nehrozí, že první mrazy přijdou příliš brzy. Před těmi je třeba chránit také vysázené choulostivější
druhy trvalek, pokud předpověď hrozí ranní mrazíky, rostliny přikryjte chvojím nebo netkanou textilií.
Přes den jim ale ještě dopřejte paprsky slunce a přísun vzduchu.
Letněné květiny pomalu stěhujte domů. Dopřejte jim raději pozvolný přechod, přemístěte je nejprve do teplé místnosti, pak ty,
které na zimní období potřebují chlad, teprve přeneste do místnosti studené. Dokvétají také muškáty v truhlících, je čas je ostříhat a přenést na zimu domů. Choulostivé fuchsie stěhujte co
nejdříve, první větší chlad by je zahubil. Jejich keříky zastřihněte,
uložte je do místnosti s teplotou okolo 10°C a přestaňte s pravidelnou zálivkou – v zimě jim stačí mírná jedenkrát týdně.
Článek připravila Lucie Proroková

Kam s dětmi na výlet
Památník výsadkové skupiny Anthropoid - místo seskoku

O operaci Anthropoid určitě každý z nás už někdy slyšel. Ale
věděli jste, že místo seskoku parašutistů je blízko vašeho bydliště?
Malý kousek od sousedních Nehvizd se nachází Památník výsadkové skupiny Anthropoid - místo seskoku.
Operace Anthropoid byl krycí název pro parašutistický výsadek
vyslaný během druhé světové války z Velké Británie na území
Protektorátu Čechy a Morava. Tvořili ho vojáci československé
exilové armády Jozef Gabčík a Jan Kubiš. Jednalo se o diverzní
operaci, jejímž hlavním cílem bylo zlikvidovat zastupujícího
říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha. Došlo
k němu 27. května 1942. Operace Anthropoid patří k největším
činům evropského protinacistického odboje.
Ale nepředbíhejme. Psal se rok 1941. Z Velké Británie odstartovalo letadlo Královského letectva, aby vysadilo parašutisty
29. prosince zhruba ve 2.24 hodin ráno. Gabčík s Kubišem
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Samotný Památník výsadkové skupiny Anthropoid byl slavnostně odhalen 26. 10.
2010. Je jednoduchý,
vyrobený z pískovce.
Nechybí tu informační
panel, který popisuje
celý příběh. Lidé tu zapalují svíčky a taky nechávají dekorativní
předměty, když vzpomínají na hrdinský čin
Jozefa Gabčíka a Jana
Kubiše.

tehdy seskočili poblíž Prahy, u hřbitova obce Nehvizdy. Původně
to mělo být u obce Ejpovice u Plzně. Jednalo se ale o navigační
chybu, orientační body totiž pokrývala silná vrstva sněhu. Po seskoku se parašutisté ukryli s operační výstrojí v boudě zahradníka Antonína Sedláčka. O tom, že jsou na jiném místě, se
dozvěděli až ráno na místní faře. Kněz František Samek jim doporučil člena místního Sokola Františka Kroutila. Díky němu se
začala okolo operace Anthropoid vytvářet síť spolupracovníků
domácího odboje. Parašutisté se přesunuli na Plzeňsko a za pomoci mlynáře Břetislava Baumana z Horoušan navázali spojení
s odbojovou organizací. Ta oběma poskytla v Praze ilegální byty,
kde se mohli připravovat na plánovaný atentát. Později pak
mohli přesunout z Nehvizd materiál do úkrytů v Praze. Bez pomoci místních obyvatel by situace byla ještě mnohem komplikovanější. I přes veškeré potíže při atentátu, ke kterému došlo
dne 27. května 1942 v místě dnešní spojnice ulice Zenklova
a v Holešovičkách, se podařilo splnit původní cíl: Reinhard Heydrich 4. června 1942 umírá. Bohužel ale i všichni stateční účastníci celé operace zaplatili za svůj čin životem.
O samotném průběhu atentátu a jeho následcích by se zde ještě
dalo napsat mnoho, ale vraťme se k našemu památníku.
Oﬁciální cesta vede z Nehvizd. Ze samotného centra obce pokračujeme po silnici směrem na Horoušany. Hned za dálničním
nadjezdem odbočíme doprava po asfaltové silničce bez provozu.
Po 1 km chůze či jízdy na kole po asfaltce mezi dálnicí (po pravé
ruce) a polem (po levé ruce) uvidíme obslužnou budovu produktovodu a proti ní samotný pomník seskoku.
Druhá cesta vedoucí z Jiren bohužel není oﬁciální. Z centra obce
Jirny se vydáme přes lokalitu Na Výsluní skrz pole podél kolejí
zrušené železniční vlečky, která vedla do bývalé cihelny, směrem k dálnici na Nehvizdy. Přejdeme koleje a zde je to k památníku opravdu kousek podél dálnice.
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Bohužel si toto místo
vysloužilo svojí polohou titul Pomník na
nejošklivějším místě.
Historii přepsat neumíme, naopak můžeme být pyšní na to,
že se nachází v našem
sousedství. Hrdinský
čin, který se povedlo
přes veliké komplikace nakonec dokončit, si určitě zaslouží naši pozornost. Pojďte si tedy tento příběh
připomenout krátkým výletem k památníku.
Tereza Benáčanová

NAPSALI JSTE NÁM

NAPSALI JSTE NÁM
Do redakce Zpravodaje přišla prosba
o zveřejnění níže uvedeného příspěvku
včetně fotograﬁí ﬁnalistek Miss Baculaté
Křivky 2020 včetně souhlasu se zveřejněním fotograﬁí v souladu s GDPR. Velmi
rádi prosbě vyhovujeme a ﬁnalistku rádi
podpoříme.
Přejeme mnoho zdaru v soutěži.
Redakce Jirenského zpravodaje

Miss Baculaté křivky
Dobrý den,
prosím o zveřejnění soutěže Miss Baculaté Křivky 2020, neboť jedna z našich ﬁnalistek je z Vašeho regionu, přímo z Vaší
vesnice.
Šárka Novotná se stala ﬁnalistkou soutěže Miss Baculaté Křivky 2020, žije v Nových Jirnech a momentálně je na rodi-

čovské dovolené.
Dříve byl její největší koníček mažoretkový sport. Teď všechen svůj volný čas věnuje rodině.
Do soutěže se přihlásila během loňského
roku a dostala se až mezi 12 nejkrásnějších dam z celé České republiky, které se
utkají o korunku 17. 10. 2020 v hotelu
Theresia v Kolíně.
Finálový večer bude již pátý a bude to
velká jízda. Finalistky se předvedou při
společném tanci, představí se v rozhovorech a krásném oblečení od společnosti

Bacul´ka ze Slovenska, svou eleganci ukáží
při přehlídce šatů od společnosti Molet.cz,
kreativitu a nadání ukáží při volných disciplínách, i baculatá žena může mít krásné spodní prádlo a to nám ukáží ﬁnalistky
od společnosti Caresse-spodní prádlo
a šarm ve čtvrté kolekci večerních šatů
Baculatých Křivek od společnosti Fego.
Porota to nebude mít jistě jednoduché
neboť ﬁnalistky jsou nejen krásné, ale
také velmi osobité.
Přijďte ji podpořit!
Za tým BK
Bc. Lenka Sovová

Vážená redakce,
dovolte mi, prostřednictvím Zpravodaje, poděkovat panu Jaroslavu Pleyelovi za okamžitou pomoc při úrazu,
který se mi stal v ulici Brandýská v Jirnech.
Děkuji Dagmar Fojtíková

ŠKOLSTVÍ

Jsme na dlouhé cestě a vůbec nevíme, co nás na ní čeká
Začíná nový školní rok a já bych se ráda zamyslela nad tím, co
ŠKOLA vlastně znamená.
Setkal se s ní každý z nás, buď v roli žáka, nebo rodiče. O škole
vlastně víme všichni všechno a jsme kovaní odborníci.
Někdo by na školu raději zapomněl, někdo rád vzpomíná na uči-

tele, které měl rád, na akce, kterých se zúčastnil, na kamarády,
které díky škole měl a má třeba dodnes.
ŠKOLA je živý organismus tvořený množstvím lidí, kteří v něm
mají různé funkce, úkoly, někdo chodí do školy proto, aby se naučil to, co by měl znát, druhý proto, aby mu to vysvětlil, třetí
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ŠKOLSTVÍ
proto, aby byl nápomocen někomu, komu to jde hůř, pátý proto,
aby bylo ve škole čisto, šestý proto, aby byl dobrý oběd, tak bych
mohla pokračovat dlouho a dlouho...

hovuje požadavkům moderní výuky, školy, která má dostatečně
prostor na to zrealizovat všechno, na co nebylo třeba místo,
nebo vybavení.

Je jasné, že ŠKOLA dnešní se nedá srovnávat s těmi v historii...Chytré knihy uvádějí, že mnohé obce měly ŠKOLY vandrovní.
Tam šlo o to, že se stěhovaly spolu se svým učitelem, který hledal obživu. Učilo se hlavně čtení, psaní, počítání a náboženství,
ovšem bez jakéhokoli řádu a smyslu.
Všechno nám změnila až Marie Terezie (pro valnou většinu žáků
smutný den :-) 6. prosince 1774, kdy je zavedena povinná školní
docházka pro děti od 6-12 let. Zajímavý byl i institut tzv. nedělní
školy, která přeloženo do dnešního jazyka byla vlastně školou
„doučovací“ -pro mládež od 12-20 let a otevírala své brány každou neděli po odpolední mši. Žáci své znalosti museli prokázat
při zkoušce z probírané látky.
Školní rok začínal na sv. Václava, vyučování probíhalo celý týden
kromě středy.

Mám ráda školu v Pražské, je velká, všechno tam voní novotou,
když chcete být s ostatními dohromady, můžete, pokud chcete
být se svými svěřenci sami, můžete i to, je tam obrovský prostor,
je tam zázemí, pro mě je tam dobře.
Co bylo před 14 lety jiné, byl způsob výchovy dětí a jejich rodiče.

A jak to bylo s naší, jirenskou školou? Jen několik zajímavých
historických údajů - první zmínka se objevuje již v roce 1698
(jirenští tedy „předběhli“ samotnou panovnici o dobrých 76!!!
let). Nová škola na dnešním místě se začala stavět v roce 1861
a v roce 1863 usedly první děti do lavic. A podobu, kterou všichni
tak důvěrně známe, má škola od roku 1911.
Proč tohle všechno zmiňuji? Protože jsem opravdu pečlivě četla
různé historické prameny týkající se školství, a protože mi z toho
vychází, že toto povolání nebylo vlastně v žádné historické době
tzv. „za vodou“, a že když učitel chtěl předat svým svěřencům
něco tzv. „navíc“, vždycky to musel dát ze sebe, vždycky musel jít
s kůží na trh a často se to i dělo, protože měl ve svých rukách
materiál nejcennější, to je dětskou duši, kterou on sám nějakým
způsobem přetvářel, nebo ukazoval cestu ke vzdělání, nasměroval, nabízel.
Tohle všechno se vlastně děje dodnes.
Pracuji v naší škole 14. rokem. Za tu dobu se toho změnilo tolik,
že často přemýšlím, jestli se mi to všechno nezdálo, protože 14
let zase přece není tolik na to, aby se tak zásadně změnily podmínky, ve kterých pracujeme, děti se kterými pracujeme, rodiče
se kterými jednáme....
Tenkrát jsme se všechny dělily o pár počítačů, na které se třeba
v začátku školního roku stála fronta, dnes je v nové škole PC
v každé třídě a nejen tam. Pokud jsme se chtěly sejít, věděly
jsme, že v maličké sborovně v patře najdeme určitě někoho, teď
jsou sborovny 3, a to není určitě konečné číslo. Když jsme se
chtěly s dětmi hýbat, byla k dispozici sokolovna, nebo hřiště, teď
máme nádhernou tělocvičnu a její menší „kolegyni“ hned vedle.
Když jsem začínala, nosily jsme si v mističkách obědy, teď si
budeme moci i s dětmi vybrat ze tří jídel a najíst se důstojně
a v klidu.
Během let jsem na zasedáních školské rady slýchala o tom, že se
bez nové školy neobejdeme, že druhý stupeň nutně potřebujeme. Tenkrát jsem si to nedovedla vůbec představit a je neskutečné, že v tomto školním roce se tam všichni sejdeme pod
jednou střechou. Už nebudeme na budově č. 1, 2, 3, už jsme na
tom tak, že máme tu svoji velkou a novou školu! A to je pro mě
neuvěřitelná a báječná věc! Snad mi to stará škola odpustí, nikdy
nezapomenu na léta v ní strávená, ani na děti, které jsem za tu
dobu potkala. Doba jde dál a my se posunuli do školy, která vy-
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Dnes děti často nemusejí nic. Ve skleníku své starostlivosti jim
necháváme volnost, žijí bez povinností, některé se vůbec nepodílejí na chodu domácnosti, dostali jsme se do fáze, kdy děti řídí
naše životy, ne my ty jejich. Rodiče ve své snaze jim všechno maximálně ulehčit vstupují i do jednání s pedagogem a snaží se
lobbovat za svého potomka, co to dá. Otázkou je, jestli tahle výchova jim jednou, až vyrostou nebude spíš ke škodě. Každý přece
v tom svém dospělém životě máme svoje povinnosti a musíme
je plnit. Jak uspěje v životě dítě, které je zvyklé na to, že se celý
rodinný svět točí kolem něho, že všechno, co chce brzy dostane,
že neexistuje nic, co by se mu nemohlo dopřát?
Před 14 lety jsem si, když bylo opravdu zle (nebudu chodit s každou drobností) promluvila s rodiči a společně jsme se na něčem
domluvili. Snažili jsme se najít cestu, vymyslet nejlepší způsob,
jak na dítě jít, aby se situace už neopakovala, aby dítě pochopilo, že takto ne.
Dnes v některých případech je to jiné. Domluva možná není, protože už to, že mám nějaké výhrady znamená, že je to všechno
špatně, protože doma se to neděje, je to zřejmě moje vina a s dítětem se nic řešit nebude, aby se nestresovalo.
Výchova není jednostranná činnost, podílíme se na ní všichni,
kteří vstupujeme do dětského světa. A měli bychom být ve stejném týmu. My nejsme soupeři, my hrajeme společně, často se
může stát, že si dáme „vlastňáka“, ale jsem si jistá, že to není
úmyslně, protože jak známo, kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Začíná nový školní rok a začíná v nové škole. S ohledem na situaci, která teď kolem nás panuje, budeme jistě všichni řešit
problémy, které jsme za celá léta řešit nikdy nemuseli. Bude to
náročné úplně pro všechny.
Jirenská škola má velmi dlouhou tradici, a to je zavazující. Jsem
si jistá, že se v ní a kolem ní pohybovali lidé, kterým o ni šlo,
kterým šlo o děti, o vzdělání, o to, aby z ní vycházeli žáci, kteří
uspějí i jinde.
Je to začátek, který se už nikdy nebude opakovat. Je to naše společné "poprvé".
Děkuji všem, kteří se o vznik nové školy zasadili, přeji dětem, aby
se jim v nové škole dobře žilo, přeji nám všem, kteří ve škole
pracujeme, abychom neztratili víru, že tahle práce má smysl, protože bez ní se dělat nedá.
Myslím, že na závěr bych to lépe, než Antoine de Saint-Exupéry
neřekla:
„Děti se mají vychovávat tak, aby se později nevlekly smutně životem a aby nenechaly všechny poklady a krásy světa shnít jen proto,
že by k nim nenalezly klíč.“
Margita Smetanová

KULTURA

KULTURA
AKCE V KULTURNÍM DOMĚ JIRNY
Rok 2020

18. 9.
21. 9.
22.9.
2. 10 –3. 10.
18. 10.
30.10. - 1.11.
7. 11.
15. 11.
28. 11.

Výroční schůze SPCCH
Prodejní trhy – Hasík
Prodejní trhy Hasík
Volby
Koncert Ewy Farne –Málo se známe tour
Skauti
Halloweenská párty – Sokol
Ivan Mládek a Banjo Band
Mikulášská taneční zábava

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“ JIRNY

Pravidelné akce
Neděle a pondělí – Taneční pro dospělé, taneční kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Od září pokračujeme oblíbeným cyklem tanečních pro dospělé, na které se můžete
hlásit na www.artimo.cz
Úterý, 19:00, Hathajóga, lekce probíhají každé úterý, jsou kombinací hathajógy, jógové terapie, muzikoterapie a aromaterapie.
Více informací a rezervace: Eva Šimánková, e-mail: E.Simankova@seznam.cz, mob.: 608 109 743, FB Sakurajóga
Středa, 18:00, Iris Jogínka, od 23. září přibydou k dosavadní
úterní Hathajóze nové lekce s lektorkou Iris Jogínka, přihlášení
na lekce na e-mailu: Dornakovai@seznam.cz
Středa a čtvrtek – Taneční přípravka, od září TJ Sokol Jirny opět
otevírá kurzy tanečně-pohybové průpravy pro děti od 8 do 14
let! Vhodné jak pro první taneční krůčky, tak pro již mírně zkušené tanečníky. Více informací a přihlášení na e-mailu: sokoljirny@gmail.com

Září

10. 9. 2020 čtvrtek, 19.30, Sousedské besedování s Vladimírem
Michálkem. Sousedské besedování s režisérem a scénáristou
Vladimírem Michálkem, který se podílel na ﬁlmech Amerika, Je
třeba zabít Sekala, Babí léto, aj., na téma „V režii času, aneb
z Ameriky až do Čech“ Moderuje Václav Háse. Více informací na
www.otevrenasrdce.cz
11. 9. 2020 pátek, 19.00, Biograf Kvapík – HAVEL. Co byste obětovali pro pravdu a lásku? Celovečerní ﬁlm Havel přináší příběh
jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho
disidentských dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností. „Portrét
státníka nečekejte,“ slibuje režisér Slávek Horák. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za
pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné
vztahy, vlastní pochyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. Film Havel se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a zachycuje dlouhou cestu
a proměnu hlavního hrdiny od lehkovážného a úspěšného dramatika šedesátých let, přes bojovníka za lidská práva v letech
sedmdesátých až po vůdčí osobnost sametové revoluce a celo-

světovou ikonu. Dějiny jsou ale až v druhém plánu, ﬁlm Havel
nabízí především velký, vzrušující a málo známý příběh, jakých
není ve světě mnoho. Vstupné dobrovolné.
15. 9. 2020 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.
17. 9. 2020 čtvrtek, 19.00, Robert Ferenc – Kouzelný klavír.
Robert Ferenc je mladý talentovaný pianista, ﬁnalista soutěže
Pianista roku 2017. Jeho hru si budete moci užít v rámci beneﬁčního koncertu #PianoNaKvapik. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
25. 9. 2020 pátek, 18.30, Jirenské Gala aneb Když hvězdy tančí
v Jirnech. Na druhý pokus, ale přeci. Zveme Vás na druhý ročník
této úspěšné taneční akce. Čtyři taneční páry budou pro Vás tančit standardní i latinskoamerické tance a pozvou vás na parket.
Součástí večera bude také taneční soutěž dětí. Pořádá Spolek
přátel tance a hudby, TŠ Artimo a Sdružení Otevřených Srdcí.
Vstupné 190 Kč. Vstupenky v prodeji na Kvapíku a na www.artimo.cz

Říjen

1. 10. 2020 čtvrtek, 19.30, Svatojakubská cesta z Plzně do Santiaga de Compostela. Camino de Santiago (Svatojakubská cesta)
vede ke hrobu svatého Jakuba do města Santiago de Compostela v severozápadním Španělsku. Jde o nejstarší a nejdelší
poutní cestu v Evropě s více než tisíciletou historií. Po celá staletí po ní putovali tisíce poutníků až do 17. století, kdy zájem
o tuto pouť polevil a napoleonské války zavinily konec poutních
cest. Některé zdroje uvádí, že v době svého rozkvětu šlo Caminem až půl miliónu poutníků ročně. Koncem 19. století se na
pouti objevili opět poutníci a velkého oživení doznává poutní
cesta v těchto letech. Poutník Miloslav Šašek prošel poutní cestu
z Ledec u Plzně až do Santiaga de Compostela a na konec světa
na mys Finisterre. Během několika měsíců prošel trasu přes
3300 kilometrů. Poznal řadu krásných míst, potkal se a hovořil
s místními obyvateli i s poutníky. Prožil neuvěřitelné příběhy,
náhody a nezapomenutelné okamžiky. I když většina byla příjemná, přesto se dostal do situací, kdy mu šlo téměř o život.
O svých zážitcích vám přijde vyprávět. Ukáže vám mnoho krásných fotograﬁí i krátkých videosekvencí. Prožijete společně
i svoji virtuální pouť do Santiaga de Compostela. Zcela jistě vás
přednáška bude inspirovat a mnozí se rozhodnou jíti také. Věřte,
stojí to za to, cesta do Santiaga je zážitek na celý život! Více informací na www.otevrenasrdce.cz
2. 10. 2020 pátek, 17.00, Páteční odpolední čaje. Živá hudba
k tanci, poslechu a setkávání, nejen pro dříve narozené. Vstupné
50 Kč.
2. 10. 2020 pátek, 19.00, Tančírna Kvapík.
9. 10. 2020 pátek, 19.00, Drobnosti Milana Drobného. Komorní
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SPOLKY A ORGANIZACE
recitál známého českého zpěváka. Informace o vstupenkách
a předprodeji na www.otevrenasrdce.cz
16. 10. 2020 pátek, 19.00, Biograf Kvapík – Šarlatán. Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného léčitelskými
schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh je inspirován
skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí
ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se
kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti
jsou však vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je
jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou samým… Vstupné
dobrovolné.
30. 10. 2020 pátek, 19.00, Dafne. Koncert blues-rockové kapely,
kterou založili před pár lety Igor Chmela, Tomáš Didunyk, Tomáš
Černoch a Matyáš Černoch. Žánrové vymezení deﬁnují kytary,
basa a bicí, doplněné foukací harmonikou a trombónem. Jde o
tvorbu ryze autorskou, která staví na autenticitě výpovědi a radosti z hraní. Více informací na www.otevrenasrdce.cz

SPOLKY A ORGANIZACE

Sdružení postižených civilizačními
chorobami
Zpráva o výletu na Kunětickou Horu SPCCH Jirny,
Šestajovice, Zeleneč
Zeptám se Vás čtenářů: už jste někdy byli na hradě Kunětická
Hora? Já ještě ne, až teď.
V počtu 45 lidí jsme dojeli autobusem na parkoviště, kde již
čekal turistický vláček, který nás vyvezl na tu zvláštní čedičovou
horu uprostřed roviny. Po vystoupení z vláčku jsme obdivovali
výhled na krásnou krajinu a pasoucí se stádo koziček, které
volně pobíhají mezi turisty. Po malém výšlapu k první bráně se
starým erbem rodu Pernštejnů nás již čekal samotný hrad. Jak
jsme se dozvěděli byl zpustošen za 30 leté války Švédy. Pak
zpustl a byl již téměř v troskách. Před válkou se začalo s opravami, na něž se navazuje v posledních letech. Je úžasné vidět, jak
se z trosek proměňuje v majestátní hrad. Můžete zde zhlédnout
mučící nástroje, ale i velkého hodného draka, poučit se, jak
vznikla Velká Pardubická. V opravě je i restaurace od známého
architekta Jurkoviče, autora znovu obnoveného Libušína na Pustevnách.
Po skončení prohlídky se opět vláčkem nebo pěšky dostali do
Království perníku. Při prohlídce s lesní vílou se dozvíte, jak to
bylo v Pardubicích s perníkem a zač stojí. Lesní víla nám vysvětlila, jak to bylo ve skutečnosti s Jeníčkem a Mařenkou, že to
byli v podstatě uličníci, chmatáci a chtěli okrást hodnou ježibabu. Ještě, než nám to vysvětlila, nazvala nás také Jeníčkové
a Mařenky, tak nějak nevím, proč to oslovení. Viděli jsme, jak se
vyráběl perník za dřívějších časů a ukázky různě zdobených perníků. Bylo co obdivovat.
Konec výletu jsme zakončili ve starém centru Pardubic, kam
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Prosinec

13. 12. 2020 neděle, 19.00, Vánoční setkání s Jiřinou Bohdalovou. Připravujeme, pro bližší informace sledujte www.otevrenasrdce.cz

KULTURNÍ DŮM JIRNY
Koncert Jaromír Nohavica. Vážení příznivci, tak trochu jsme očekávali zpřísnění podmínek pro konání kulturních akcí v září
2020. Bohužel se tato očekávání naplnila a Jarek Nohavica překládá nebo ruší většinu svých koncertu, kde by diváci museli být
s rouškou. To se týká i našeho připravovaného koncertu v Jirnech. V závislosti na aktuálních protiepidemických opatření budeme hledat pro tento koncert náhradní termín. Ostatní
plánované kulturní akce a koncerty zůstávají v platnosti.
18. 10. 2020 neděle, 19.00, Ewa Farna – Málo se známe tour
2020. Poté, co ani druhý plánovaný termín nemůžeme uskutečnit, nezbývá nic jiného, než Vás poprosit a pozvat, abyste přišli
na koncert v novém termínu 18.10.2020. Již prodané vstupenky
zůstávají v platnosti a předprodej nadále běží. Přesto, pokud
byste z jakéhokoliv důvodu nemohli přijít, nabízíme Vám možnost vrácení vstupného. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
15. 11. 2020 neděle, 19.00, Ivan Mládek a Banjo Band. Více informací na www.otevrenasrdce.cz
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jsme se dostali Zelenou renesanční bránou. Až se
mi zatajil dech. Krásné starobylé náměstí s opravenými a bohatě štukovanými domy, uprostřed
byla zajímavá kašna, jedničku s hvězdičkou však
dostala starobylá radnice. Ve všech oknech byly oblaky květů muškátů, prostě nádhera. Zámek v Pardubicích prochází opravami a probíhají poslední
práce. Tak snad zas někdy příště.
Tím se zakončil náš výlet. Věřím, že každý z účastníků si vybral to své, a ještě chci podotknout, že jej
absolvovali i lidé s holemi a dokonce s berlemi,
těm patří můj obdiv.
Chtěla bych poděkovat starostovi Jiren a zastupitelstvu za ﬁnanční podporu, která nám umožnila
spoluﬁnancovat autobus.
Zapsala Eva Pilátová

Pozvánka na výroční členskou schůzi
SPCCH Jirny, Šestajovice, Zeleneč zve své členy na výroční členskou schůzi,
která proběhne dne 18.9.2020 v 15,00 hod. v Kulturním domě Jirny.

Skauti Jirny
31. tábor střediska Br. Fandy Antoše

a jeho dobrodružství s Old Shatterhandem. Ačkoliv i okolí naJe za námi další dvoutýdenní tábor tradičně pořádaný v Zapo- šeho tábořiště zasáhla kůrovcová kalamita a mění se k nepomenutém údolí v Posázaví. Letos bylo tématem tábora Vinettou znání, i tak jsme zvládli absolvovat všechny výzvy, které nám

Fotky účastníků 2.týdne
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příběh připravil. Z opatrnosti kvůli aktuální
bezpečnostním opatřením jsme z tábora vyrazili pouze na náš oblíbený výlet na hrad Český
Šternberk a místo celodenního výletu nás přijel navštívit Tomáš Skalník, který se věnuje kultuře
původních
obyvatel
Ameriky
a přinesl nám ukázat spousty typických indiánských pomůcek, včetně ukázky vývoje zbraní.
Zapálili jsme také náš 36. slibový oheň, v jehož
plamenech odslibovali další naši členové.
Členská základna se nám neustále zvětšuje
a proto jsme během tábora začali i se stavbou
rozšiřující naši jídelnu. Během roku se budeme

Teepee pod hvězdami

Nová přístavba jídelny

12

zaměřovat na její dokončení a stavbu nových stanů.
Aktuálně se věnujeme přípravám na

další skautský rok, který pro naše
členy otevřeme zahájením v pátek
4. května.

SPOLKY A ORGANIZACE
SDH Nové Jirny
Hasičský tábor v Pravěku

Pro letošní čtvrtý ročník hasičského tábora v termínu 22. 27. 8. 2020 jsme opět využili táborovou základnu v Bílých Poličanech. Po příjezdu jsme děti zasvětili do táborové hry na téma
Pravěk. Hlavním úkolem této hry bylo osvobození prokleté pravěké šamanovy sestry. Pokud se najde tlupa pravěkých lidí, která
sama připraví osvobozující lektvar a svým obřadním tancem
udobří bohy, bude tato konečně vysvobozena ze svého prokletí
a najde věčný klid. Bylo na nás, abychom této nešťastnici pomohli. Ponořili jsme se zpět do dávných dob pravěkých a přenesli se o 6000 let zpět, kdy končí doba kamenná. Naše tábořiště
se proměnilo na kmen pravěkých lovců a sběračů. Děti se rozdělily na tlupu medvědů, tygrů, havranů a mamutů. Kmen vedl
šaman David, o zdraví dětí se starala ranhojička Terka, o bříška
ohnivá žena Lea, z vedoucích se stali stařešiny Verča, Jiřina, Janek,
Mirek a Šimon.
Prvním úkolem bylo ušít si pravěký oděv a přizpůsobit se podnebí. Kožešiny se opravdu hodí, přijde doba…. A může být i ledová. Těžko se žilo pravěkému člověku bez ohně. Zkrocený oheň
ho hřál, dával mu světlo, chránil ho před šelmami, dával pocit
jistoty jeho rodině, tlupě i celému kmeni. Děti se sami pokusily
získat oheň. Nebylo jednoduché vykřesat jiskru, která by rozhořela oheň, ale podařilo se a oheň vzplál. Do rána se členové tlup
střídali při hlídání ohně, který nesměl vyhasnout.

Postupně jsme poznávali zvyky, radosti i starosti pralidí. Ze
skřeků jsme rozvíjeli řeč a učili se respektovat přírodu. Naučili
se orientovat v lese, soustředit se a pamatovat si, co a kde jsme
viděli. Objevili jsme naleziště hlíny, ze které jsme modelovali
pravěké sošky. Vyrazili jsme na obhlídku okolí pravěké vesnice
a vystoupili na nejvyšší kopec v okolí.
Potřeba masa ale i kůží a kožešin na přikrývky a oděvy nás nutila k lovu. Stopovali jsme stádo srstnatých nosorožců. Dostihli
jsme čtyři nosorožce. Lovci používali k lovu nosorožců zbraně
z kamene a dřeva, lovili oštěpem a pravěkou sekerou. Lov byl
úspěšný a kmen získal dostatek potravy.
Postup na uvaření lektvaru znala jen stařena kmene, která žila
sama v daleké jeskyni. Tlupy se vydaly na cestu, při které prověřily svou fyzickou zdatnost. Od stařeny získaly recept na lektvar
k udobření bohů a potřebné ingredience. Z lovců se stali sběrači, aby mohli získat potřebné rostliny a byliny pro přípravu lektvaru.
Jednotlivé tlupy se musely spojit v jeden kmen, jinak nemohly
uvařit osvobozující lektvar. Kdo se ale stal vedoucím kmene?
Tlupy prokázaly svou hbitost, sílu a umění taktiky při boji proti
sobě, jen tak se mohly spojit v jeden kmen.
Dodržet správný postup přípravy a uvařit ten pravý lektvar není
nic jednoduchého. Každá tlupa měla svou část receptu a ingre-
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dience. Dali se společně do přípravy osvobuzujícího lektvaru. Po
soumraku začal rituální obřad obětování bohu, na který si každá
tlupa připravila svůj obřadní tanec a zatančila ho u ohně.
Vše se podařilo a lektvar jsme za setmění odnesli na oltář bohů.
Vyzvali jsme svým tancem bohy k usmíření a odpuštění prokleté
šamanově sestře. V půlnoci se každý člen kmene sám vydal k oltáři bohů přesvědčit se, že byla šamanova sestra osvobozena.
Spolu jsme prožili nádherných 6 dní. Jak to tak v Pravěku bývá
občas pršelo, občas bylo až moc vedro. To vše ale vůbec neubralo
na zajímavosti programu, sportovním vyžití dětí a jejich velkých
výher a malých zklamání z prohry. Úplně nakonec každý dostal
svou odměnu.
Všem se v Pravěku líbilo a určitě se rádi vrátí příští rok do jiné
doby, či jiného příběhu.
Zbývá jen poděkovat všem, kteří se na přípravě a běhu tábora
podíleli a pomáhali.
Za kmenovou radu stařešina Jiřina

Se začátkem nového školního roku začínáme první schůzkou našich nejmenších, hasičské přípravky, dětí ve věku
od 3 – 6 let a to v pondělí 7. září 2020 od 17 hod. Schůzky budou pravidelně každé pondělí ve stejnou hodinu.
V případě zájmu se prosím obracejte na telefonní čísla 732 762 235 paní Míša Císařová
nebo 777 610 633 paní Bára Zoubková, na děti se moc těšíme.
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Sdružení Otevřených Srdcí
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Divadelní spolek

Krátce se nám představ, věk, zaměstnání, zájmy atd.
Všichni mě dobře znáte. Můj profesní život již dlouho patří dětem
a jirenské škole. Ráda čtu, teď už i divadelní hry. Chráním rodinnou pohodu.
Proč se věnuješ divadlu, co tě
k němu přivedlo, tvoje motivace?
Divadlo mohu spojit s odpočinkem
a podpořit kulturní dění v našich obcích. Navíc setkávání s ochotníky
jsou bezva a přivedou i neherce
k neočekávaným hereckým výkonům. A mohu se zase vrátit k dětem,
ale už v jiných rolích, než mě znají.
Co bys vzkázala čtenářům?
Každý z nás je hercem života, který
ho staví do každodenních rolí a přináší jejich reprízu jen výjimečně. Záleží jen na nás, jak hodnotně svůj
život naplníme.
Přijďte se podívat na nás a podpořte
snahu ochotníků rozdávat dětským
i dospělým divákům radost a poučení.
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Hana Kudrnová

Sport
Rozhovor s nejlepší současnou koulařkou v ČR,
Markétou Červenkovou
Markéta získala nejprve únoru letošního roku první místo na Halovém mistrovství ČR a počátkem srpna s přehledem zvítězila i
na klasickém Mistrovství ČR v atletice. V současné době je tedy
Markéta největší česká naděje v této disciplíně. Dále ale zůstává
na částečný úvazek učit tělocvik děti v ZŠ Jirny.
Markéto, nejprve bych Vám ráda pogratulovala k oběma zlatým
medailím. Jak jste je oslavila?
Děkuji. Abych se přiznala, medaile už ani moc neslavím. Jako
mladá jsem je slavila a měla radost, že jsem vyhrála. Nyní mě zajímá hlavně výkon. Když je kvalitní, tak mám radost, že ta dřina
a práce, kterou tomu dávám, má odpovídající odměnu. Medaile
k tomu je pak třešnička na dortu.
Vím, že úspěchů ve Vaší disciplíně máte již řadu. V kolika letech
jste s koulí začala? Máte spočítané medaile?
Konkrétně s vrhem koulí jsem začala někdy ve 13 letech na Slávii. Předtím jsem navštěvovala atletický oddíl, kde jsem dělala
všechno - vrhy, skoky, běhy. Na Slávii jsem se poté začala více
věnovat vrhu koulí ale stále se všeobecnou přípravou. Běhala
jsem překážky, skákala do dálky. Specializovat na vrh jsem se
začala až v 16 letech. Patřím do atletické rodiny. Děda a teta jsou
nyní trenéři v Chomutově, mamka skákala výšku a byla ve vrcholovém středisku v Praze, takže jsem na stadioně skoro vyrostla.
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A právě děda je ten můj největší fanoušek, který vše sleduje a ví
přesný počet medailí. Přiznám se, že já to nevím.

Všechny tyhle vlastnosti Vás posunou dál a dají vám správný základ do života.

Na jirenské škole budete učit už 3.rok tělocvik. V médiích pořád
dokola čteme, jak se děti málo hýbou, jak prosedí celé dny u telefonů a počítačů, ale obyčejný kotoul přitom nesvedou. Máte
s dětmi stejnou zkušenost?
Bohužel mám. Když jsem v magisterském ročníku nastoupila na
praxi na ZŠ i SŠ, byl to pro mě šok. Nevěřila bych, že na tom děti
mohou být opravdu tak špatně. Když jsem chodila do školy já,
bylo to úplně jiné, na tělesnou výchovu jsme se těšili, po škole
jsme lítali venku a hráli nejrůznější hry. Dnešní děti jsou nemotorné, stačí opravdu málo a něco se jim přihodí. Správnou chůzi
či držení těla u nich nehledejte.
Potkávám ale i takové, kteří se věnují vybranému sportu, ale
obyčejný kotoul neudělají. Zaměřují se jednostranně na daný
sport a chybí jim všeobecná průprava. V každém sportu – ať už
se jedná o plavání, fotbal, karate, tenis – by mělo být do tréninku
zahrnuto běhání, skákání, gymnastika či koordinace vlastního
těla.

Ve staré ZŠ na Brandýské ulici nebyly podmínky pro tělocvik
ideální, tělocvična byla malá a venkovní prostory téměř žádné.
V nové škole na Pražské ulici je již naprojektován atletický ovál
se vším všudy. Těšíte se na lepší zázemí?
Ani nevíte jak. Když jsem do školy nastoupila, měla jsem k dispozici jen pár pomůcek a pohybovou místnost, která skoro nebyla větší než klasická třída. Přiznám, že byl docela oříšek
sestavit tematický plán, který by se dal realizovat v takovém prostoru s přibližně 25 -30 žáky. Jsem ráda, že jsme to zvládli. O to
víc si nyní cením podmínek, které máme v nové škole. Dvě velké
tělocvičny a mnoho nových pomůcek, které nám paní ředitelka
poskytla. Dostala jsem vše, o co jsem si požádala - od pomůcek
na sportovní hry (basketbal, ﬂorbal, volejbal, házenou) po gymnastické vybavení a další pomůcky (kloboučky, tenisáky…). Kompletně jsme vybavili nářaďovnu. Musím se přiznat, že každou
hodinu používám jiné pomůcky. Pro děti je to vždy zpestření
a všichni jsou zvědaví, co je čeká.

Často slýchávám, že děti, které se věnují nějakému sportu,- tedy
třeba několikrát týdně trénují, jezdí na soutěže nebo zápasy,
soustředění atd., mnohem snáze ustojí nebezpečenství dospívání, mají lepší vnitřní disciplínu a životní motivaci. Co si o tom
myslíte Vy?
Pokud ten daný sport děti dělají na 100%, tak s tímto tvrzením
souhlasím. Sportování opravdu posiluje vnitřní sílu jedince. Když
se sport dělá poctivě, můžeš se zlepšovat a jít za svým cílem.
Naučíš se nějaký režim zodpovědnosti. Ve sportu se často setkáte s neúspěch, selháním sebe nebo svého týmu. Musíte se
umět dokázat poučit z chyb. Navazujete vztahy se svými spoluhráči, učíte se chovat s respektem ke svým protihráčům a poslouchat a respektovat trenéra. Snažíte se pro podání kvalitního
výkonu udělat vše. Když se nedaří, nevzdáte to a zkoušíte to dál.

Na jaře, když byla v platnosti přísná epidemiologická omezení,
se děti učily formou on-line výuky z domova. Dal se nějakou formou učit na dálku i tělocvik?
Nedal. Tělesná výchova byla v režii dobrovolnosti a podle toho
to také vypadalo. Snažila jsem se děti „zásobovat“ cvičeními, aby
si odpočaly a trošku se protáhly, ale nemělo to moc velkou
odezvu. Přesto se našly děti, které se zapojovaly, což mě velice
potěšilo a ještě víc, když se přidali i rodiče, prarodiče nebo sourozenci. Měli jsem například cviky na péči o plosky nohou a svaly
bérce, žáci si měli následně zkusit napsat své jméno pouze pomocí nohou. Zaslané výsledky mě velice pobavily. Cvičili jsme
jógu nebo se zkoušeli zvednout ze země s rukama za zády, které
navíc držely koště. V zaslaných videích jsem poté viděla úsměvy
na rtech a slyšela smích a hlasité povzbuzování ostatních členů
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rodiny. Všechna zaslaná videa pro mě byla opravdu nabíjející,
byla jsem ráda, že někteří neodsunuli pohyb a péči o tělo na
druhou kolej.
Jak jsem se dočetla v celostátních médiích, tak právě díky tomu,
že jste nemusela učit, jste měla více času na vlastní přípravu,
což Vás výkonnostně dost posunulo až k těm současným skvělým výsledkům. Dokonce jste před pár týdny uvažovala o tom, že
učit přestanete a budete se naplno věnovat jen svému tréninku.
Přesto jste se nakonec rozhodla ve škole dál zůstat. Co Vás k
tomu vedlo?
V tom článku to bylo trošku nešťastně napsané. Ve škole jsem
nechtěla skončit, ale omezit mimoškolní zájmové činnosti. Do
sportovních kroužků mi chodilo přes 70 dětí, což bylo velice časově i fyzicky náročné. Těšilo mě, jaký zájem atletika a sportovní
hry vyvolaly, ale pro letošní rok jsem se rozhodla více odpočívat
a kroužky tedy neotevřít. Učit ve škole mě hrozně baví. Jsem ráda,
když děti vybraná cvičení a aktivity baví a jdou do nich s nadšením, i když jim to třeba nejde. Ve škole pro mě není úplně roz-

Jirny Living

Tenisové léto.
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hodující, jak rychle děti běhají, kolik metrů skočí či zda dají při
basketbalu koš. Snažím se, aby si žáci zkusili různé sporty, aby
vše hned nevzdávali předem a hlavně, aby si to pokud možno
užili. Snažím se je vést k tomu, aby své tělo a péči o něj nezanedbávali.
Co je teď Vaší další metou? Pro každého sportovce je asi největším snem účast na olympijských hrách, máte to také tak?
Koukala jsem na výsledky žen na OH v Londýně v roce 2016
a s Vaším výsledkem ze srpnového Mistrovství ČR by to dalo na
10. místo na olympiádě. To by byla paráda, že?
To by bylo super. Jak jste řekla, olympiáda je sen všech sportovců
a já budu makat, abych se na ní příští rok dostala. Doufám, že
nám ji teda nezruší úplně. V den D se může stát cokoliv, každý
začíná od nuly. Pokud by se povedlo ﬁnále, bylo by to naprosto
ohromné. Ale k OH vede ještě dlouhá cesta. Já budu trénovat
a věřit, že se ještě zlepším a předvedu vše, co bude v mých silách.
Rozhovor zpracovala Jitka Korejzová
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Po trochu rozpačitém počátku jara se nám tenisová sezóna rozjela naplno. V průběhu června a července uspořádal náš klub několik turnajů, o kterých jsme Vás již informovali minule.
Současně zahájila na kurtech svoji trenérskou činnost tenisová
škola TK Tola. Bohužel letos byl zatím z řad veřejnosti zájem
o hraní na kurtech minimální, nicméně doufáme v jeho zlepšení.
Dále se povedlo za ﬁnančního přispění Obce Jirny vybudovat
třetí tenisový dvorec. Tímto děkujeme obecnímu úřadu za pomoc
a vstřícnost. Podařilo se nám také zprovoznit sociální zařízení
a zázemí včetně klubovny. Nově vybudovaný třetí kurt bude
sloužit především dětem a mládeži z naší obce. Příští rok na jaře
bude tenisová škola TK Tola provádět velké nábory dětí a proto
neváhejte svoje ratolesti včas přihlásit.

Fotbalový klub Jirny

Zatím poslední akcí tenisové sezóny byl tradiční Jirenský tenisový turnaj (singl muži), který se konal v týdnu od 17. 8. 2020.
Letos se uskutečnil již třicátý šestý ročník, kterého se zúčastnilo
28 hráčů. Vrcholem bylo sobotní ﬁnále, kdy po úžasných výkonech obou ﬁnalistů těsně zvítězil Jíří Janko nad Karlem Lažou.
Před branami ﬁnále pak zůstali Petr Lacina a Jan Bláha. Tento
týdenní turnaj nabídl pestrou přehlídku tenisového umění všech
zúčastněných. Velké díky za perfektní zvládnutí organizace této
akce patří Milanu Vilímkovi a Ladislavu Kubíčkovi.
Doufáme, že zájem o tenis v Jirnech poroste, a proto si přijďte vyzkoušet svoje tenisové umění a dovednosti. Rezervaci kurtů lze
provádět na stránkách www.tenisjirny.cz.

FK JIRNY

Za tenisový klub Jirny Milan Nový

pořádá

NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ
ročník 2010–2014
FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ JIRNY

KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK
16:00–17:15 hod.
více informací: www.%jirny.cz
775 975 757 (trenér Jan Konrád)
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SPOLKY A ORGANIZACE
Pro chvíle oddechu
Divadlo Horní Počernice
ŘÍJEN

pátek 2. října v 19.30 hod.
KINO
V SÍTI: ZA ŠKOLOU
Speciální verze ﬁlmu V síti určená pro diváky už od 12 let, a to
i bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby. Tři dospělé herečky, které vypadají na 12 let, se připojí na sociální sítě, aby
v přímém přenosu zažily, co se děje v online světě. Nejsilnější
momenty z oﬁciální celovečerní verze ﬁlmu jsou doplněny
o praktické rady, návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy prošly.
vstupné: 100 Kč
neděle 4. října v 15.00 hod.
DIVADLO
O CHYTRÉM HONZOVI A KRÁSNÉ MADLENCE
Klasický pohádkový příběh o Honzovi, který je nejen chytrý, ale
také statečný a svým důvtipem zachrání krásnou Madlenku před
nástrahami zlé statkářky Kunhůty...
Vstupné: 110, 90, 70 Kč
pondělí 5. října v 19.30 hod.
DIVADLO
VZHŮRU DOLŮ
Co se stane, když se slavná francouzská herečka českého původu rozhodne hledat téma a velkou roli pro svůj comeback na
ﬁlmové plátno? Pomůže jí její sestra, žijící ve skromné chaloupce

INZERCE
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na kopci? Je větší mrcha hereččina asistentka nebo její producent (a milenec), kteří s ní na samotu v lesích přijíždějí? Zblázní
se z bláznění naší divy všichni přítomní? Koho vystřelí vzhůru
a koho srazí dolů?
Odpovědi a pořádnou dávku humoru najdou diváci v naší nejnovější inscenaci!
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
úterý 6. října v 19.30 hod.
KINO
PRAVDA
Slavná herečka napravuje rozbitý vztah s neméně slavnou dcerou. Dlouho nevyřčené pravdy dávají prostor komickým situacím i dramatickým okamžikům. Protože pravdu má každý tu
svou.
Vstupné: 120 Kč
čtvrtek 8. října od 19.30 hod.
KONCERT
THE CELLO BOYS
Koncert kapely The CELLO Boys společně s mladou kapelou InAction, inspirující se rockovou scénou 80. a 90. let. Těšit se můžete na nové autorské skladby The CELLO Boys, písně z alba
Light from the Dark (InAction) a na společné vystoupení obou
kapel.
Vstupné: 300 Kč

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell
15- 19 týdnů,
169 -229,- Kč /ks.
Prodej :26.9.,24.10. a 14.11. 2020
Jirny- potraviny u parku - 14.15 hod.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
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