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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,
v minulých číslech jsme v našem Zpravodaji vyhlásili anketu
na pojmenování naší nové základní školy. Bohužel za celou dobu
jsme obdrželi pouze tři tipy, jejichž autorům velice děkujeme. Dovolím si je nyní odcitovat:
Základní škola Josefa Navrátila
Základní škola Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše
Základní škola Anthropoid
Pro ty, kteří netuší, kdo ony osobnosti jsou, přidáváme pár řádek
z historie.
Josef Navrátil byl známý malíř – krajinář, žijící v letech 1798 –
1865. Jeho doménou byly zejména nástěnné malby pro měšťanské
domy, šlechtické a císařské zámky. Od roku 1832 podnikl více cest
do ciziny, kde studoval malbu, přitahovali ho hory, ledovce, jezera, vodopády, štíty, chatrče a malebná zákoutí. Na svých cestách
procvičoval paměť, neboť výhradně skicoval a tvořil až v atelieru.
Zemí jeho snů bylo Švýcarsko, které nevynechal snad na žádné
ze svých cest. Kromě něj navštívil Německo, Francii, Belgii a další.
Ve svých malbách dosáhl velkého mistrovství a silného účinku.
Mimo jiné maloval v Liběchově, Ploskovicích, Klenové, Zákupech,
Kolíně, v Křižovnickém klášteře a konečně v Jirnech, kde pracoval,
cestoval s rodinou Veithů a opět se vracel. Rodina Veithů vlastnila
mnoho zámků, na kterých tento malíř
pracoval a tvořil.
Na zámku v Jirnech je středem pozornosti salon zvaný Alpský pokoj. Zámek
bohužel není veřejnosti přístupný.

zprá v y z o b c e
VíTáNí OBČáNKů
V sobotu 26. 5. proběhlo v naší
obci již tradiční Vítání občánků.
Přivítali jsme mezi nás 12 nejmladších občánků naší obce.
Děti i jejich rodiče a další příbuzní se na chvilku vtěsnali do
prostor jirenské mateřské školky,
kde pravidelně tento obřad probíhá.
Atmosféra byla jako vždy příjemná a malí drobečkové obdivuhodní. Vydrželi v klidu v náručí svých rodičů i přes parné
počasí, které vládlo venku.
A úžasní byli i jejich starší sourozenci, kteří vedle svých rodičů
vydrželi poslouchat celý program
a ještě se společně vyfotit.

Generálmajor Jozef Gabčík (1912 – 1942) a plukovník Jan Kubiš
(1913 – 1942) byli vojáky československé armády v zahraničí
ve Francii a Velké Británii, hrdinové protinacistického odboje,
kteří v Operaci Anthropoid splnili rozkaz a úspěšně provedli
27.května 1942 se spolubojovníky atentát na nacistického pohlavára a zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
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 J. Gabčík a J.Kubiš. Byl organizován zvláštní skupinou
zpravodajského exilového Ministerstva národní obrany a řazen do
první řady výsadků. Jednalo se o diverzní operaci, jejímž hlavním
cílem bylo uskutečnit atentát na říšského protektora Reinharda
Heydricha k němuž došlo 27.května 1942. Heydrich na následky
atentátu zemřel 4.června 1942.
Děkujeme za zajímavé tipy. Bohužel Operace Anthropoid neproběhla na území obce Jirny, ale na katastru Nehvizd, kde je též památník na tuto významnou událost a Josef Navrátil nebyl bohužel
jirenským občanem. Protože se žádné další nápady neobjevily, rozhodlo zastupitelstvo obce, že školu prozatím pojmenujeme zcela
prostě a to Základní škola Jirny.
Věříme, že se rozhodnutí zastupitelstva nedotkne těch, kteří se do
ankety aktivně zapojili a třeba časem tento název změníme. V tuto
chvíli však držme jirenské základní škole palce, ať všechno dopadne tak, jak má a v září do ní mohou nastoupit naše děti.
Přejeme krásné zakončení školního roku a příjemné letní dny….
Za redakci Šárka Hanušová
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Vítání je vždycky velmi emotivní obřad a bylo tomu tak
i tentokrát. Za krásné vystoupení bychom chtěli poděkovat dětem ze základní školy
Jirny a paní učitelce, která
jako už několikrát v minulosti
nacvičila s dětmi skvělé vystoupení.
Všem rodičům a prarodičům
bychom chtěli poděkovat
za to, že s námi strávili hezké
odpoledne i přes parné počasí, které venku vládlo a našim malým občánkům přejeme do života jen to nejlepší.
Za OÚ Jirny
Šárka Hanušová
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FiLiPiKA PROTi ZáBAVNí PyROTecHNice
Všichni to dobře známe a užíváme si to. Je nádherné posedět s rodinou, s přáteli venku s nebem nad hlavou. Když se slunce nachýlí
k západu, přijde čas otevřít lahvinku a trochu zlehčit zábavu. A
tak vedle lahvinky často nastoupí, jako vrchol večera, zábavní pyrotechnika.
„Proč si zase jednou pořádně neprásknout“. A co naši sousedé???
Ti to přece vydrží, pro jednou….
Vážení spoluobčané, pokud takto uvažujete, nemusíte mít vždy
stejný názor jako Vaše okolí. Lavinovitě se množí řady stěžovatelů
na používání zábavní pyrotechniky v obci.
Ano, naši sousedé, a to naprosto v rozporu s návodem na použití
zábavní pyrotechniky, používají zábavní pyrotechniku v obydlených
částech obce.
Požární riziko, které tak vzniká, není zanedbatelné a netýká se jen uživatele zábavní pyrotechniky, naopak v ohrožení je zejména okolí. Je třeba
zdůraznit, že pojišťovna při likvidaci škody způsobené zábavní pyrotechnikou, bude hodně šťouravá a je docela možné, že náhrada škody
bude výrazně krácena právě z důvodu nedodržení pokynů pro používání. To by mohlo být nepříjemné.
Hlavním rušivým momentem však je hluk, ne všichni ocení
zvukové a světelné efekty zábavní pyrotechniky, starší lidé
a zejména majitelé domácích mazlíčků jsou velice aktivní
v prosazování restriktivních opatření a volají po vydání Obecně
Závazné Vyhlášky.
Volání po plošném zákazu používání zábavní pyrotechniky v obci je
den ze dne silnější a silnější. Přitom již dnes existuje regulace, která
je platná a lze ji okamžitě použít.
Používání zábavní pyrotechniky kdykoliv po 22:00 je jasným porušením nočního klidu a jako takové je porušením obecní vyhlášky, které
se řeší v přestupkovém řízení.
Stejně tak pokud někdo používá zábavní pyrotechniku během dne
v neděli nebo ve státní svátek, jedná se o porušení obecní vyhlášky
o veřejném pořádku.
Oba výše uvedené případy je možno již dnes stíhat v přestupkovém řízení, pokud existují právně přijatelné důkazy o porušení
platné legislativy.
Na tomto místě bych chtěl poprosit čtenáře o to, aby následujícím
řádkům věnovali velikou pozornost.
Žijeme v právním státě a to, že stěžovatel napíše na Obec,
že „Ten a Ten“ dělá cosi v rozporu s dobrými mravy je jen polovina toho co je nutno udělat, aby se taková stížnost dala úspěšně
řešit. Tou druhou polovinou je, jak právníci říkají „důkazní břemeno“. To znamená je třeba doložit, že je to skutečně „Ten“
a opravdu dělá „To“. Jinak by to mohla být třeba pomluva.
V případě zábavní pyrotechniky je to jednoduché, všichni sousedé
vědí kdo, kdy a kde. Orgán Obce při místním šetření zjistí, že
k porušení opravdu došlo, je doloženo i kdy, ale „kdo“, nelze žádným postupem zjistit a tak je případ, k veliké nelibosti stěžovatele, odložen, protože viník se nenašel. Jednoduše „důkazní
nouze“. Nikdo se jaksi nechce až tak dalece angažovat. A přitom to
bývalo normální zajít k sousedovi a říci: „Hele tohle mi vadí, co
s tím jde udělat…“.
Obec musí reagovat na přání občanů, voličů, ale vymahatelnost
práva a dobrých mravů je na každém z nás, jinak mezi námi dál
budou spokojeně žít ti, kteří porušují dobré mravy, mají z toho
prospěch a smějí se snahám jim v tom zabránit.
Milan Červinka

Přihláška na
Vítání občánků
Vážení rodiče,

vzhledem k ochraně osobních údajů
nemůžeme využívat žádná data k oslovení čerstvě narozených miminek (potažmo jejich rodičů), a proto pokud se
Vám narodilo děťátko a máte zájem,
musíte se sami přihlásit na obecním
úřadě a vyplnit Formulář pro akci Vítání
občánků.
Děkujeme za spolupráci

Za OÚ Ing. Lucie Proroková, MBA"

JíZDNí řáDy
Jistě jste si všimli, že na autobusové zastávce „Jirny“, směrem
na Prahu, nějaký čas zcela chybí jízdní řády. Není to tím, že by
obec či snad Dopravní podnik nechtěl, aby občané nevěděli
v kolik hodin se mohou dostat autobusem na Prahu, důvod je
zcela jiný a prostý: máme v obci problémovou mládež.
ARRiVA ciTy s.r.o. potvrdila, že jízdní řády již třikrát za tento
rok vyvěšovala a podíváme-li se ještě dnes, opět tam jsou
všechny stržené. Je trochu nepochopitelné, že se dnešní náctiletí baví takovou hloupostí a že ničí informační tabule pro veřejnost, nicméně je to tak.
Není zakázáno sedávat na zastávce a bavit se. Ale jak to udělat, aby při tom nedocházelo k ničení majetku, strhávání jízdních řádů a dalším neřestem? Možná by stačilo dětem doma
domluvit? Anebo prostě budeme bez informačních tabulí?
Článek je informací pro všechny a možná zamyšlením pro
některé z Vás. Rodiče jsou těmi, kteří vychovávají své děti,
a jak se oni chovají, je právě jejich vizitkou. Možná to některým přijde k smíchu nebo dokonce trapné, ale v tomhle
směru je obec bezmocná a prosí Vás, abyste pomohli.
i Vy můžete být jednou v situaci, že si budete chtít přečíst na
jízdním řádu, v kolik jede autobus.
Za OÚ ing. Lucie Proroková a Bc. Šárka Hanušová
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ODEČET VODOMĚRŮ NOVÉ JIRNY ČERVEN 2018
Vážení občané Nových Jiren,
v červnu bude probíhat odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete nahlásit do 28. 06.
2018
následujícími způsoby:
• SMS: 704 471 876 (či volání: pouze mezi 19.00-20.00) či
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz.
Ve formě:
Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav Vašeho vodoměru.
Děkujeme,
VaK Zápy, spol. s r.o.
Žádáme občany, aby při odevzdávání BIO-ODPADU do kontejneru zkracovali veškeré větve
na 50 cm a také aby do svěrného dvora odevzdávali nábytek či jiné nepotřebné věci v rozloženém stavu!

kalendář kulturních akcí
KULTURNí DůM
15. 6. - MŠ – rozloučení s předškoláky
30. 6. - Soukromá akce
3. 9. - ZŠ - slavnostní zahájení školního roku
3. 11. - Halloween – Sokol Jirny
10. 11. - Svatomartinský ples
24. 11. - Mikulášská zábava – Veteran car club Nové Jirny
+ SDH Nové Jirny
V období letních prázdnin bude KD dům uzavřen z důvodu nutných oprav.

SáL „KVAPíK U ANTOŠů“
14. 6. ve čtvrtek od 18.30 - 4 MÚZy
Setkání spolků a jednotlivců, kteří chtějí v Jirnech tvořit.
Přijďte sdílet své nápady v sálu Kvapík U Antošů
30. 6. v sobotu od 19.00 – Pouťová taneční zábava
v zahradě Hostince U Antošů

napsali jste nám
Víte, kde mají nejlepší školní družinu a ty nejúžasnější ti všichni se výborně bavili, a odnesli si s sebou nezapomenutelný
zážitek.
vychovatelky?
No přece v ZŠ Jirny!
Ve čtvrtek 24. května předvedly děti z kroužku Zumby a ze školní
družiny opět úžasné vystoupení.
Děti z kroužku Zumby pod vedením Vendulky Fialové předvedly
své taneční vystoupení, které se jim moc povedlo a bylo patrné,
že je tanec velice baví. Následovalo vystoupení školní družiny,
v němž jsme letos byli dětmi pozváni na společnou plavbu lodí
kolem světa. Za doprovodu známých písniček, u kterých si většina rodičů vzpomněla na své dětství, nám děti odvyprávěly příběh, zatančily a zazpívaly. Na všech dětech byla vidět radost
a nadšení z předvedeného vystoupení, které se jim opravdu povedlo. Nemohu zapomenout ani na paní vychovatelky, kterým to
všem moc slušelo, a opět každá z nich velkým dílem přispěla
k tomu, aby bylo vystoupení nezapomenutelným zážitkem. Kosatka Zdeničky Válové, Michael Jackson v podání Gity Smetanové,
Sandokan Radky Posířilové a Reiko Kitamori z filmu Goro bílý
pes Katky Fialové opravdu neměli chybu. Myslím, že nejen rodiče,
prarodiče, ale i děti, které přišly na vystoupení pouze jako diváci,

Na začátku školního roku, jsem svého staršího syna přesvědčovala, že jako „páťák“ už do družiny chodit nemusí. On si trval
na svém, a vymohl si návštěvu družiny alespoň na dva dny
v týdnu. Po včerejším vystoupení už vím proč. V naší družině se
totiž děti nenudí! Mají ty nejskvělejší vychovatelky, které i na úkor
svého volného času vymýšlejí pro děti úžasné besídky, plné humoru,
hudby a pohybu, při kterých si děti ani nevšimnou, že se vlastně učí
vzájemné úctě, jsou vedeny k tomu, aby jeden druhému pomáhal,
a to vše naprosto nenásilnou a zábavnou formou.
Ráda bych poděkovala nejen za sebe a své děti těmto čtyřem
skvělým ženám, které odvádějí obrovskou práci, ze které čiší
úžasná energie a je cítit, že ji dělají srdcem. Jsem si jistá, že
všechny děti, které projdou jirenskou družinou, na ně budou celý
život vzpomínat. Zároveň musím poděkovat i paní ředitelce,
a dalším učitelkám jirenské školy, které paní vychovatelky v jejich práci podporují. Všichni děláte úžasnou věc – díky vám,
chodí děti do školy rády!
Za to máte můj veli ký obdiv a patří vám veliké DíKy.
Lucka Kůsová
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mateřská škola
V měsíci květnu se ve školce udály jen samé příjemné akce.
V první polovině května proběhla besídka Ke dni maminek, kterou jsme pilně nacvičovali, a myslím si, že se všem povedla a udělala velkou radost. Besídka byla plná básniček a tanečků nejen pro
maminky, ale i tatínci si přišli na své.
Druhá polovina měsíce byla ve znamení výletů, které jsme si i přes
nepřízeň počasí všichni náramně užili. Navštívili jsme Farma-park
Blaník, kde jsme se setkali s klasickými zvířaty, jako jsou koně,
krávy, drůbež, vepři, atd., ale co nás překvapilo, byly čtyřrohé ovce,
které vypadaly opravdu nevšedně.
Také jsme zdolali Blanickou rozhlednu, z které byl krásný výhled
na okolní lesy a pastviny. Pod rozhlednou se nacházela Blanická
jeskyňka, kde bylo pravé rytířské brnění a prý se tam ukrývají
tajné dveře, které vedou utajenou chodbou až na Pražský hrad
(ale ty jsme nenašli).

Ale největší úspěch měl dřevěný Keltský hrad, kde kromě hracích
prvků bylo i místo se slámou ve které děti mohly skákat. Neobešlo
se to bez pravé slámové bitvy. Některé děti byly k nepoznání a měli
jsme co dělat, abychom je uvedli do původního stavu.

základní škola
SPORTOVÁNÍ NÁS BAVÍ
Protože sport máme rádi a květnové
počasí začalo pomalu vypadat letně,
rozhodli jsme se absolvovat poprvé
turnaj vybíjené. Soupeři byli velmi
zdatní, ale naše družstva nováčků složena z žáků čtvrtých a pátých tříd se
nechtěla nechat zahanbit a bojovala
statečně! Nasbírali jsme cenné zkušenosti a příští ročník budeme připraveni
bojovat o vyšší pozice! Sportu zdar!
Tak jako loňský rok se zúčastnilo družstvo z naší základní školy tradičního
fotbalového turnaje McDonald´s cup.
Letos probíhal již 21. ročník. Po loňském úspěchu stříbrných medailí
z mladší kategorie jsem nečekal zá-

Ve Farma-parku nám byl nabídnut výborný oběd o dvou chodech
(polévka rajská a řízek s bramborovou kaší), takže až na pár výjimek byly talíře úplně vymetené.
Po takhle prožitém dni jsme se příjemně unavení a trochu promočení vraceli zpět do mateřské školky.
S přáním hezkých dnů.
Táňa Šebelíková

str. 9
zraky. Díky tomu, že děti postoupily
o ročník výše a nenašel se nikdo, kdo
by přijal roli trenéra, museli jsme přihlásit pouze kategorii starší. Téměř
v totožné sestavě jako loni jsem považoval za úspěch postup ze základní
skupiny. V té jsme postupně remizovali se ZŠ Klecany 0 : 0 a vybojovali
dvě výhry shodným výsledkem 3 : 0
v náš prospěch proti týmům ZŠ 3.
Brandýs nad Labem a ZŠ 1. Čelákovice. Postoupili jsme se 7 body z druhého místa pouze na menší počet
vstřelených branek se skórem 6 : 0.
Ve čtvrtﬁnále nás čekal vítěz skupiny
D - 3. ZŠ Čelákovice. Ve vyrovnaném
utkání rozhodl šťastným gólem David
Konrád, který se ocitl ve správnou
chvíli na správném místě a po chybě
soupeřova brankáře stanovil konečné

skóre na 1 : 0 v náš prospěch. V boji o postup do ﬁnále nás čekala nehvizdská ZŠ.
Hned na začátku utkání se našemu hráči Kryštofu Věříši podařilo střelou z dálky překonat soupeřova brankáře. Díky obětavosti všech hráčů jsme zvítězili opět bez obdržené branky1 : 0.
Ve ﬁnále okresního kola starší kategorie se naše škola utkala proti ZŠ Škvorec. Vědomi si síly soupeře, hráli jsme na tři obránce a pouze dva útočníky. Jediný gól, který
jsme na turnaji obdrželi, byl bohužel až v boji o zlaté medaile. Přes bojovnost hraničící
s vyčerpáním se nám vyrovnat nepodařilo, a tak si ty zlaté medaile odvezeme jindy. Vyzdvihl bych výkon našeho brankáře Maxe Benáčana, který nás udržel ve hře svými výbornými zákroky. Obrovský úspěch mužstva našich žáků umocňuje ten fakt, že jsme
měli polovinu týmu složenou z hráčů mladších ročníků.
Děkuji J.Konrád

My děkujeme panu Konrádovi tak é,
bez opakované chuti a sportovního zápalu by naši fotbalisté nebyli úspěšní.
Poděkování patří i rodičům za doprovod a podporu našich hráčů.

MYSLÍME NA DRUHÉ
Kytičkový den na podporu boje proti rakovině je na naší škole již tradicí. Letos se poprvé prodeje kytiček ujali naši šesťáci a vybrali
5225,- Kč. DĚKUJEME!

Maminky dětí ze IV.A se druhou květnovou neděli na Svátek
matek radovaly z přáníčka:
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DRUZÍ MYSLÍ NA NÁS
Na prodej upozornily děti v jednotlivých třídách svou návštěvou a plakátkem
dopředu.

Vážení rodiče,
děkujeme vám všem za krásné reakce na naše
družinové vystoupení a slova uznání. Máme
obrovskou radost z toho, že se vám všem naše
společné setkání dne 24. 5. 2018 líbilo.
Velký dík patří rovněž i těm, kteří se zúčastnili dražby.
Vybráno bylo celkem Kč 15 240,-!!!!
Slíbené akce pro děti:
1. PIZZA 2. SETKÁNÍ SE ZVÍŘÁTKY - II. díl 3.
Za peníze, které zbydou, chceme dětem pořídit HRY do ŠD.
Děkujeme.
Vychovatelky ŠD

A zájem byl veliký.

Vážení čtenáři Jirenského zpravodaje,
přejeme všem krásné léto a děkujeme za podporu naší školy. Rádi se s vámi budeme setkávat na školních akcích. Netrpělivě čekáme na velké změny v novém školním roce a budeme rádi, když je s námi budete společně
sdílet. Osobní poděkování a uznání patří pedagogům a všem pracovníkům jirenské školy za další úspěšný
školní rok.
Hana Kudrnová, ředitelka školy
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spolky a organizace
HASiČi NOVé JiRNy
V sobotu 26. května se družstva žen a mužů
zúčastnila Okresního kola v požárním sportu
okresu Praha - východ v Čelákovicích. Za velmi
slunečného počasí jsme si odpoledne užili
a všechny útoky se povedly. Děkuji členům obou
družstev za účast na této soutěži. Už teď se těšíme
na Okrskovou soutěž v září do Šestajovic.
Mladí hasiči se stejně jako v loňském roce zapojili do soutěže v požárních útocích Podlipanské ligy. Jedná se celkem o 9 soutěží, do kterých
jsou přihlášena 4 družstva mladých hasičů našeho sboru. Už po prvních dvou soutěžích je
na dětech vidět velká snaha a bojovnost o super
umístění. Obzvláště ti mladší, kteří jsou letos
na soutěžích poprvé.
Musím zmínit i tradiční soutěž v požárních útocích v Čelákovicích Memoriál L. Báči, která
proběhla 21. dubna. Poprvé mohli závodit dvě

družstva starších a jedno družstvo
mladších žáků. Tréma a nervozita
byla vidět na všech závodících, ale
s výsledky byl jejich vedoucí spokojen. i když jen o 17 vteřin nedosáhli
na třetí příčku v celkovém umístění,
odměna na hasičárně je neminula.
Děkuji tímto rodičům dětí, kteří nám
pomáhají s dopravou na soutěže, ale
také i některým našim členům, kteří
si ve svém volnu najdou čas a jedou
s námi.
Za SDH Nové Jirny
Marcela Hrubantová
a vedoucí mládeže Jan Siekel
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VeTeRAN cAR cLUB NOVé JiRNy
SLAVNOSTi SVOBODy PLZeŇ - cONVOy OF LiBeRTy 2018
Jako každoročně se členové našeho „Veteran car
clubu Nové Jirny“ účastnili tradičních Slavností
svobody – convoy of Liberty v Plzni. Se svými
8 vozy jsme byli součástí Konvoje svobody.
Slavnostní jízda vojenských historických vozidel
městem jako vzpomínka osvobození americkou
armádou "Konvoj svobody - convoy of Liberty"
coby součást 28. ročníku "convoy of Remembrance 1945" v Plzni proběhla dne 5.5.2018. Přehlídky se zúčastnilo cca 200 vozidel. Tradičně se
přehlídky zúčastnili váleční veteráni, v jejichž čele
byl George Patton Waters, vnuk generála Pattona.
Průjezd konvoje trval skoro hodinu.
Návštěvníci, vyhlížející konvoj, lemovali ulice od
Sukovy přes Klatovskou až po samotné centrum
města.
Nad konvojem přeletěly také dvě stíhačky Gripen
Armády České republiky a legenda druhé světové
války britská stíhačka Spitfire a cvičný letoun
Harvard.
Letošním Slavnostem svobody přálo slunečné počasí a byl to krásný zážitek jak pro nás členy Veteran
car clubu, tak pro všechny přítomné. Slavnostní víkend spojený s oslavami i v dalších obcích jsme si
velmi užili, stejně jako společnou cestu domů.
Za Veteran car club Nové Jirny
Šárka Hanušová
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SDRUŽeNí OTeVřeNýcH SRDcí
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sport
SK ViKTORie JiRNy
Výsledky květen
26. kolo, sobota 5. 5. 2018, 10:30

FK LITOMĚŘICKO - SK VIK TORIE JIRNY 2:1 (0:0)

Branky:64. Kacafírek (pen.), 80. Zbudil – 86. Parys. Bez karet
Rozhodčí: Novotný – Haleš, Šob. Diváků: 152
SK Viktorie Jirny: Kaa – Tokar, Procházka, Kejha, Čepelák – M.
Stockner (77. Parys) R. Stöckner, Mareš, Honcharenko
(71. Hruška) – Křeček – Vondráček.
První jarní porážku na hřištích soupeřů utrpěla Viktorie Jirny
v sobotu 5. května v Litoměřicích, kde prohrála 1:2. Až ve čtvrtém

33. kolo, středa 9. 5. 2018, 17:00

SK VIK TORIE JIRNY - FK SLAVOJ VYŠEHRAD 2:1 (1:1)

Branky: 35. a 57. R. Stöckner – 32. Hašek.
Rozhodčí: Šálková – cihlář, Štrincl. ŽK: 56. Šlegl (Vyšehrad).
Diváků: 150.
SK Viktorie Jirny: Alexandrov-Ridley – Procházka, Hruška, Kejha,
Čepelák – Tokar (75. Parys), R. Stöckner, Mareš, Honcharenko (80.

27. kolo, neděle 13. 5. 2018, 17:00

SK Viktorie Jirny: Alexandrov-Ridley – Procházka, Hruška,
Kejha, Čepelák – Tokar (61. M. Stockner), Mareš, R. Stöckner,
Honcharenko – Křeček (79. Parys) – Vondráček.

Předehrávané utkání 33. kola ČFL ve středu 9. května vyšlo na výbornou Radku Stöcknerovi, který dvěma góly zařídil vítězství 2:1
nad Vyšehradem. V tabulce je Viktorie Jirny po 27 odehraných
kolech sedmá se ztrátou jediného bodu na pátý Písek.

Obě vzájemná utkání Viktorie Jirny s vedoucím týmem letošního
ročníku ČFL chrudimí skončila remízou. Na podzim na hřišti
soupeře 0:0, na jaře v Jirnech 1:1. V obou případech vyhrála penaltové rozstřely chrudim. V utkání 27. kola, které se hrálo v neděli 13. května v Jirnech, prohrával domácí tým ještě 6 minut před
koncem 0:1, pak ale vyrovnal kapitán Ondra Kejha. Na penalty
zvítězili hosté 3:2.

SK ZÁPY - SK VIK TORIE JIRNY 3:0 (1:0)

Branky: 13. Piták zpen., 65. Svoboda, 80. Jelínek.
Rozhodčí: Dujsík – Kvaček, Raplík. ŽK: 23. Novák, 83. Hron. – 31.
R. Stöckner, 38. Honcharenko, 69. Mareš. ČK: 55. Růžek (Zápy).
Diváků:284.
SK Viktorie Jirny: Alexandrov-Ridley – Procházka, Hruška,
Kejha, Čepelák – Tokar, Mareš (73. Parys), R. Stöckner, Honcharenko – Křeček – Vondráček.

29. kolo, neděle 27. 5. 2018, 17:00

M. Stockner) – Křeček (85. Mruvčinský) – Vondráček.

SK VIK TORIE JIRNY - MFK CHRUDIM 1:2 po. Pen.

Branky: 84. Kejha - 50. Kesner. Bez karet.
Rozhodčí: Urban - Novotný, Štuk.
Diváků: 80

28. kolo, neděle 20. 5. 2018, 17:00

vzájemném souboji připravil naše mužstvo tento severočeský soupeř o body, které sám nutně potřebuje k záchraně v ČFL. Po 26
odehraných kolech tak Jirenští klesli v tabulce ze 6. na 7. místo.
týdnem v Nymburku vyhráli 2:0 i proti Převýšovu a posunuli se
z osmého na šesté místo tabulky ČFL. Pře nadcházejícím anglickým týdnem s vloženou středou to je vítaná vzpruha. O góly se
tentokrát postarali Radek Stöckner s Jiřím Vondráčkem, navíc gólman František Kaa vychytal podeváté v sezoně čisté konto.

Derby se Zápy Jirnům v této sezoně nevyšla. Už na podzim Viktorie prohrála doma se svým lokálním soupeřem 1:3 a tři branky
dostala i v jarní odvetě. Utkání 28. kola ČFL se hrálo v neděli
20. května a Zápy doma zvítězily 3:0, přestože hrály od 55. minuty
jen v deseti. Jirny jsou pět kol před koncem i nadále na 7. místě
tabulky.

SK VIK TORIE JIRNY - FK KRÁLŮV DVŮR 4:0 (0:0)

Branky: 51. Honcharenko, 57. Tokar, 64. R. Stöckner, 80. Kocourek.
Rozhodčí: Vaňkát – Teuber, Plzák. ŽK: 31. Kraus (Král. Dvůr).
Diváků: 150.
SK Viktorie Jirny: Kaa – Parys, Hruška, Kejha, Čepelák –
Tokar, J. Procházka, Vondráček, Honcharenko (62. M. Stockner)
– R. Stöckner (71. Mruvčinský), Křeček (76. Kocourek).

Fotbalisté Viktorie Jirny dosáhli v neděli 27. května na dosud nejvyšší vítězství v této sezoně. V utkání 29. kola ČFL porazili tým
Králova Dvora 4:0, když všechny čtyři góly nastříleli až ve druhém poločase během půlhodiny hrací doby. Postavení na 7. místě
tabulky se nezměnilo, stále je ale možnost posunout se výš. Čtyřikrát za poločas skóroval náš tým naposledy v září roku 2016
v utkání s Benešovem, které skončilo 8:0.
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34. kolo, středa 30. 5. 2018, 17:00 SK BENÁTKY NAD JIZEROU - SK VIKTORIE JIRNY 1:2 (0:2)
Branky: 65. Boček – 17. Mareš, 18. D. Kocourek.
Rozhodčí: Šťastný – Mrkáček, řeháček.ŽK: 76. Honcharenko (Jirny).
Diváků: 150.

Zápas předehrávaného 34. kola ČFL rozhodli červenobílí dvěma
„slepenými“ góly již v prvním poločase, které padly v rozmezí
pouhých 65 vteřin. V čase 16: 17 min. dal první gól Mareš a v čase
17:22 min. přidal druhý Kocourek. Páté vítězství venku a celkově
šestnácté v této sezoně pak již náš tým uhájil. Díky tomu se také
posunul ze 7. na 5. místo tabulky.

SK Viktorie Jirny: Kaa – Parys (65. M. Stockner), Hruška, Kejha,
Čepelák – D. Kocourek (80. Mruvčinský), Procházka, Mareš, Honcharenko (90. Pokorný) – Tokar, R. Stöckner.
TABULKA ČFL:
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.

Tým
Chrudim
Vltavín
Zápy
Domažlice
JIRNY
Písek
Štěchovice
Ústí n/O
Převýšov
Benešov
Kr. Dvůr
Dobrovice
Vyšehrad
Brozany
Litoměřicko
Benátky
Čížová
Nymburk

Z
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

V
20
19
17
15
16
13
13
11
11
11
12
12
11
10
10
8
2
2

VP
5
4
2
3
0
5
3
5
4
4
4
3
5
5
4
5
3
2

PP
2
3
4
2
5
3
7
5
6
6
3
1
0
2
4
4
5
4

P
4
5
8
11
10
10
8
10
10
10
12
15
15
14
13
14
21
23

G
70:24
65:37
52:38
80:55
47:37
54:39
59:58
35:44
56:52
38:38
43:51
44:39
52:55
53:63
43:55
44:56
30:73
18:69

B
72
68
59
53
53
52
52
48
47
47
47
43
43
42
42
38
17
14

NáSLeDUJící
UTKáNí:
30. kolo
sobota 2. 6. 2018,
Domažlice (17:00)
TJ Jiskra Domažlice
– SK Viktorie Jirny
31. kolo
neděle 10. 6. 2018,
Jirny
SK Viktorie Jirny
– Loko Vltavín
32. kolo
neděle 17. 6. 2018,
Benešov (17:00)
SK Benešov
– SK Viktorie Jirny

TeNiS JiRNy
V sobotu 19.5 se na tenisových kurtech v Jirnech konal další ročník
turnaje – čtyřhry žen. Pořadatelem byl Tenisový klub Jirny pod organizátorským vedením pana Jaromíra Bednaříka, který to dělá
skvěle a vždy se na tento turnaj moc těšíme. Je toho důkazem i rekordní účast – 16 žen!
Každá se chtěla kulinářsky vytáhnout, takže jídla bylo tolik, že i cateringové společnosti by nám mohly závidět a některé z nás se díky
tomu množství lekly, že turnaj bude trvat několik dní!!! Ale my
známe naše drahé polovičky.
Pod záminkou fandění sice za námi přišli, ale jinak než s plnou
pusou a skleničkou vína v ruce je vidět nebylo.
Tenisové výkony byly obdivuhodné a všechny jsme se maximálně snažily i proto, že na nás čekaly hodnotné ceny díky „voňavému“ sponzorovi.
Po vyhlášení jsme krásný turnaj zakončili diskotékou. Známé
songy jako „Být stále mlád“ od K. Gotta nebo „Pár přátel“
od M. Davida zněly v našem podání do pozdních večerních hodin.
Vše se maximálně vydařilo, včetně počasí, nálada byla výborná
a už teď se všichni těšíme na příští ročník.
Nadšené tenistky
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kdy a kam
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Čtvrtek 14. června v 19:30
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
KINO
Romantická komedie/ ČR
Režie: Milan Cieslar
Hrají: Lanka Vlasáková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov,
Sára Sandeva, Jiří Lábus, Filip Blažek, Pavel Kříž a další.
Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí. Josef svou ženu miluje, ale má
slabost i pro mladší a krásnější ženy. Jejich manželství,
spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu
řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta, která má šílený plán, jak krachující manželství i nakladatelství zachránit. Jako zkušená psycholožka pracující v manželské
poradně naordinuje manželům nevěru – musí se přistihnout
in ﬂagranti….
Délka představení: 92 minut, vstupné: 80 Kč
Sobota 16. června v 16:00
20 LET TAEKWON-DO SONKAL PRAHA
Součástí večera, jehož výtěžek bude věnován na dobročinné účely, je pohled do historie taekwon-do, promítání
videa, ukázky taekwon-do a raut.
Vstupné: 100 Kč (pronájem přístupný veřejnosti)
Neděle 17. června v 15:00
NAŠI FURIANTI
Ladislav Stroupežnický
Divadlo pod Petřínem
Režie: Bohumil Gondík
Česká národní klasika tentokrát v pojetí sokolského Divadla
pod Petřínem.
(Zadané představení)
Pátek 18. června v 19.30 hod.
MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY
Filip Malý
MUZIKÁL LÁSKA MEZI ŘÁDKY
Režie: Filip Malý
Hrají: Roman Macháček, Marie Soldátová, Lukáš Veřtát,
Hajk Kočaryan, Kateřina Krocová, Filip Malý, Adéla Zouharová, Tereza Kozová, Martin Merhaut, Magdalena Jakubová, Petr Antoň.
Nový původní muzikál plný známých písní, legrace
a záhad.
Hlavní postavy příběhu jsou zamotaní láskou samy do sebe.
Přátelé, kteří je příběhem provázejí, jim pomáhají situaci
řešit. Nebude to však jednoduché. Alice potká někoho třetího. Kdo to bude? Jaké tajemství skrývá?
Do představení jsou zapojeni i diváci a mohou sami rozhodnout, jak příběh dopadne. Z představení si kromě zážitku můžete odnést také výhru, která je připravena vždy pro
jednoho z diváků.
Délka představení: 108 minut, vstupné: 200 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)
Úterý 19. června v 19:30
Michael Engler
Divadlo Palace
Režie: Martina Krátká

ZNOVU A LÍP

Hrají: Marek Daniel. Kristyna Frejová, Vašek Vašák/Luboš
Veselý, Marcela Holubcová/ Klára Cibulková, Jana Kozubková/ Klára Cibulková
Svižná situační komedie o lásce, manželství a přehodnocování.
Marek je populární spisovatel, má rád drahé pití, mladší
ženy a obdiv. Věra je jeho manželka a už toho má dost.
Co přijde? Rozvodové řízení, dělení majetku, právnická
bitka a praní špinavého prádla! Co by se ale stalo, kdyby
ti dva smazali dvacet let manželství a byli zase na začátku
– mladí, zamilovaní a plní ideálů?
Délka představení: 120 minut, vstupné: 320, 300, 280 Kč

Divadlo v přírodě
Horní Počernice
– Program na červen
Pátek 15. června ve 21:00
Sobota 16. června v 17:00 a ve 21:00
Neděle 17. června v 17:00
BARON PRÁŠIL
Gottfried August Bürger
DS Počerníčci
Proslulý baron Prášil a jeho fantazie. Nikdo ho nebereme
vážně. Ale co kdybychom měli možnost okusit jeho těžko
uvěřitelný svět? Toník, kterého omylem baron Prášil považuje za Měsíčňana, s ním prožije ta nejneuvěřitelnější dobrodružství a zamiluje se do krásné princezny Biancy.
Nechme se i my pozvat do světa nekonečných možností
a prožijme nezapomenutelný večer.
režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
hrají: Matyáš Šimice, Tomáš Koníček, Alexandra Reljićová,
Dominik Hanuš, Štěpán Sýkora, Jakub Rubáček, Jan Čarvaš, Michal Jarolím,, Adéla Červená, Liliana Richterová,
Barbora Erbová, Zdeňka Horváthová Tereza Nezbedová
Čtvrtek 21. června ve 21:00
Pátek 22. června ve 21:00
Sobota 23. června ve 21:00
Neděle 24. června ve 21:00 NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY
Friedrich Dürrenmatt
DS Právě začínáme
Tragikomedie o neprodejnosti spravedlnosti odehrávající se
ve městě s dávnou humanistickou tradicí a hledající základní hodnoty(nejen) švýcarské společnosti od roku
1956.Jinde nevídaná inscenace připravená exkluzivně pro
festival Divadlo v přírodě, při které se amﬁteátr na čtyři večery v roce promění v ospalé městečko Güllen.
režie: Ondřej Krásný
hrají: Jana Keilová, Michal Pivarči, Michal Klich, František
Vohralík, Václav Hanák, Jarda Spitzer, Standa Spitzer, Michal Král, Klára Šimicová, David Urban, Jindra Havel, Jan
Hrudka / Filip Minařík, Pavel Sůva, Ondra Hrubeš, Lukáš
Cejnar, Tonda Matyska, Eliška Králová, Nikola Sýkorová,
Eva Bartoňová, Jan Šimice, Kristýna Márová, Jan Procházka, Jan Hohenberger, Tomáš Sýkora

str. 18
inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Na tomto místě může být Váš inzerát.
Jeho zadání a kontakt na Vás posílejte na:
zpravodaj.jir ny@seznam.cz

PRÁCE PRO OZP

Přijímáme pracovníky OZP (I. – III. st.)
pro ostrahu objektu v Jirnech.
-

mzda od 80,-Kč/hod + příplatky
kontrolní činnosti na vrátnici nového objektu
hlavní pracovní poměr, dlouhodobá spolupráce
firemní benefity, certifikát zdarma, náborový příspěvek
praxe nerozhoduje-zaškolíme
vhodné pro muže i ženy,
příležitost pro zdravotně znevýhodněné osoby
- žádné vynucené polohy a dlouhé stání – běžná vrátnice
- odměna za přivedení spolupracovníka

ZÁJEMCI VOLEJTE: 725 516 240 ,
nebo pište na e-mail: kolar@scsgroup.cz

Solvent ČR, s.r.o.
(Poděbradská 1162, 250 92 Šestajovice)

Hledáme brigádníky do skladu
-

Platové ohodnocení 120 – 140 Kč
Mimořádné odměny navíc
Ranní směna 6:30 – 15:00
Vychystávání zboží dle objednávek
Práce s ručním paletovým vozíkem

Hledáme skladníky na HPP
-

Platové ohodnocení 21 000 – 29 000 Kč
Náborový příspěvek 10 000 Kč
Stravenky, narozeninové poukázky
Ranní směna od 6:30
Vychystávání zboží dle objednávek
Práce s ručním paletovým vozíkem
Požadujeme čistý trestní rejstřík a výborný zdravotní stav

V případě zájmu zašlete životopis na email:

personalni@pksolvent.cz nebo volejte 296 335 511

CHCETE KAMEROVY
SYSTEM?

VAS PC
DOSTAL
RYMICKU?

PC NEPRACUJE
JAK MA?

NEVITE
SI RADY?

POTIZE S WIFI?

VOLEJTE
776 578 779
SERVIS PC OD A DO Z
AJTYCOMPANY.CZ

SPRÁVA SÍTÍ

INFO@AJTYCOMPANY.CZ

KAMEROVÉ SYSTÉMY
WWW.AJTYCOMPANY.CZ

