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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři,
leden je za námi a právě on odstartoval v naší obci novou
taneční sezónu. První ples v jirenském kulturním domě se
konal 23. ledna 2016 a zahájilo ho myslivecké sdružení.
V únoru a v březnu se můžete těšit na další plesy, které organizuje Vlastenecko - dobročinná obec baráčníků „Podlesí“ Jirny, SDH Šestajovice, Obec Jirny a SDH Nové Jirny.
Kromě plesů Vás zveme na další akce a jedna z nich bude
právě v měsíci únoru a bude to houslový koncert Pavla

Šporcla, který organizuje Sdružení otevřených srdcí. Protože náš kulturní dům je v širokém okolí jedinou podobnou
budovou, využívají ho již několik let ke svým akcím i sousední obce Šestajovice a Zeleneč, budeme rádi, když budete
naše kulturní akce hojně navštěvovat a pomůžete tím rozvíjet kulturní život v naší obci.
Přijďte se pobavit, zatančit či jen tak poslouchat a kulturně
žít.
Za tým redakce
Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e
VYMETENÍ KOMÍNŮ

Zájemci o vymetení komínů se přihlásí na Obecním úřadě Jirny
(osobně nebo telefonicky – 281 962 945) nejpozději do 8. března
2016.
Dohodnutý termín s kominíkem p. Javůrkem z Třebohostic je na
11., 13., 19., a 20. března.

Ceník:
 vymetení komínu na tuhá paliva 200,-Kč
 kontrola komínové vložky kamerou (plynové kotle) 400,-Kč
 pokud není zajištěn bezpečný přístup k ústí komína – příplatek 200,-Kč

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Upozorňujeme rodiče nově narozených dětí s trvalým pobytem

v Jirnech a Nových Jirnech, že je mohou nahlásit k vítání občánků
na úřadě. Údaje o dětech (jméno, příjmení dítěte datum narození
a adresu bydliště) zašlete e-mailem na obec.jirny@jirny.cz nebo
je nahlaste osobně v podatelně úřadu, nejlépe rodný list dítěte vzít
s sebou.
Nyní se mohou přihlásit jen 2 děti resp. jejich rodiče. Kapacita je
omezena na 15 dětí. Termín bude zveřejněn na úřední desce a přihlášeným rodičům bude poslána pozvánka s časem a místem konání. Přihlášky naleznete na webových stránkách www.jirny.cz
v sekci obecní úřad - formuláře.

PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ K TRVALÉMU POBYTU

Žádáme rodiče novorozených dětí, kteří nevyplnili přihlašovací
lístek k trvalému pobytu svého dítěte v Jirnech, aby se dostavili na
úřad a učinili tak. Děkujeme
Za OÚ Michaela Vodičková

události a novinky z našíobce
Myslivecký ples

V sobotu 23.1.2016 se uskutečnil v Kulturním domě Jirny myslivecký ples, tzv.
Poslední leč. Vzhledem k velmi mrazivému počasí i častým nemocem v tomto
období měl ples velkou účast, za což jménem Mysliveckého sdružení a Honebního
společenstva Jirny děkuji. K poslechu a
tanci hrála již 9. sezonu kapela HITOS
pana Zdeňka Stibora, která až do brzkých
ranních hodin dokázala v tanečnících
vzbudit chuť se bavit na parketu. Bylo mi
velkou ctí, že jsem tento ples mohla uvádět a zúčastnit se tak po delší době zábavy
a tím podpořit i „jirenskou kulturu“. Myslím, že se daří opět probudit v Jirnech trocha společenského života a věřím, že
další letošní plesy nebudou výjimkou.
Tombola skýtala přes 600 cen, a i když se
ne každému jistě podařilo odnést si domů zajíce, bažanta, srnu či dokonce divočáka, věřím, že byli přítomní spokojeni a dokázali se
patřičně pobavit. Děkuji tímto všem zúčastněným a těším se na shledanou někdy příště.
Ing. Lucie Proroková, MBA
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Přišla zima

Ač jsme už ani nedoufali, přišla zima i k nám do Jiren. A byla to krása!

Největší radost z ní měly určitě naše děti, ale i dospělí se na malou chvilku
zaradovali ze sněhové nadílky. Okolní krajina na všechny dýchla romantikou, lidé vyrazili na procházky do ulic i do okolních polí a luk. Domy, zahrady i cesty dostaly jiný nádech a všichni se těšili z téměř pohádkové
atmosféry.
Zimní období ještě nekončí, tak si budeme přát, abychom podobné fotografie viděli v letošní zimě ještě alespoň jednou.

na psa l i j s t e n á m
Můj nejhezčí dárek pod stromečkem

I letos jsem se těšila a prožívala Vánoce jako každý rok a nezapomněla na již tradiční krásnou akci v lese zpívání u kapličky.
Domluvila jsem se s kamarádkou Zuzkou, která žije krátce v Nových Jirnech a na tuto akci šla poprvé. Vzala rodinku, psa a punč
a vyrazily jsme. Přímo ke kapličce jsme se nedostaly, bylo
opravdu hodně lidí, ale nevadilo nám to a stály jsme opodál. V
průběhu zpívání ke mně chodili rodiče s dětmi - přáli a děkovali
za péči o jejich děti. Jeden tatínek řekl, že i když je jejich Patrik
již školák, na školku rád vzpomíná a vypráví o mně. Školka jsem

zákl a d n í ško l a
SBÍRKA, KTERÁ NIC NESTOJÍ

Vážení rodiče, přátelé školy a děti, naše škola se opakovaně společně s vámi zapojuje do sbírkových akcí. S novým
rokem pořádáme sbírku plastových víček od PET lahví na
pomoc pro kamaráda Tondu, který loňské léto utrpěl těžký
úraz. Sbírka je pořádána ve spolupráci s nohejbalovým klubem TJ Spartak Čelákovice. Děkujeme.

pro něj já. Tento rozhovor si budu vždy pamatovat a byl to pro
mě dárek nevyčíslitelné hodnoty! Znovu jsem si uvědomila, že
jsem si vybrala správně svoji profesi a setkání s dětmi a jejich rodiči je pro mě obrovskou motivací do další práce. Děkuji za ta
slova uznání a za příjemné setkání u kapličky. Kamarádka Zuzka
si sice se mnou moc nepopovídala, ale řekla mi, že je vidět, že
dělám svoji práci s láskou. Je dobré se umět i v této uspěchané
době zastavit, umět poděkovat a pochválit. Já děkuji za tento
krásný dárek a za akci „zpívání u kapličky“.
Martina Bilová, Nové Jirny
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VÝSLEDKY VE SBĚRU ODPADOVÉHO PAPÍRU
Pořadí tříd:
1. 2. C
2. 2. B
3. 4. B

46 kg/1 žáka
45 kg/1 žáka
37 kg/1 žáka

Celkem naše škola za I. pololetí šk. roku 2015/2016 nasbírala
celkem 4 464 kg starého papíru. Pokračujeme i ve II. pololetí a děkujeme všem, kteří se sbírání zúčastnili.

mat e ř sk á ško l a
Fotograﬁe z vystoupení cirkusu Cecilka v mateřské škole Jirny.

spolky a organizace
Milí Jireňáci,
opět se hlásí 4 múzy! Tedy otevřený projekt jirenských a přespolních spolků a vlastně všech lidí, kteří chtějí s čistými úmysly
podporovat kulturu a soužití v našem regionu. Určitě Vás zajímá,
jak dopadla anketa inzerovaná v předminulém čísle zpravodaje
směřovaná k otázkám na využití kulturního domu a Vaší ochotě

navštěvovat a podporovat kulturu v Jirnech.
Mohli jste na ní odpovídat elektronicky přes
internet nebo anketními lístky vhozenými do
sběrné schránky u obecního úřadu.
Upřímně, musíme říci, že z pohledu statistického není tato anketa nikterak závazná. V ter-
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mínu, kdy došlo k jejímu vyhodnocení, se Vás do ní zapojilo
pouze 39, což je zhruba 1,57 % obyvatel Jiren. Pokud předpokládáme, že za každou domácnost hlasoval pouze jeden člen (do
každé domácnosti byl doručen pouze jeden anketní lístek a elekt-

ronické hlasování bylo omezeno na 1 krát z jedné IP adresy) znamená to účast 3,47 % domácností. Přesto je tento vzorek pro nás
dostatečným vodítkem. Všem, kteří se zúčastnili ankety, velmi
děkujeme.

A teď pozor, kvíz: Nejeden zvídaví čtenář nebo dítko školou povinné si může na základě výše uvedených údajů zjistit, kolik že to Jirny
mají vlastně registrovaných obyvatel a kolik je zde oficiálně obydlených domů.
Správná odpověď: 2473 podle Územně identifikačního registru ČR
(k 28.1.2016) v 1125 oficiálně obývaných domech a to v obou částech
obce Jirny (údaj k 29.1.2016 dle MVČR

Vidíte, podle počtu obyvatel jsou Jirny stále jen větší vískou, nicméně i zde se dříve pravidelně hrálo ochotnické divadlo a dokonce
zde bývalo kino! Společenský život zde byl a doufáme, že opět bude velmi bohatý.
No ale nyní zpět k vyhodnocení ankety a otázek, na které jste mohli odpovídat. Grafy tyto výsledky bohatě ilustrují a je zřejmé, že
není potřeba k interpretaci jednotlivých výsledků nic dodávat.

Chtěli byste se ke 4 múzám přidat? Věděli byste, jakým způsobem
podpořit kulturu v regionu? Můžete pomoci s propagací, grafikou, osvětlením či ozvučením, dekoracemi? Nebo máte jen prostě nápady, čas a chuť je sdílet? Ozvěte se prosím na
4muzy@email.cz.
Jste spolek, který pořádá v KD Jirny nebo v okolí svoji akci (ples,

SDH Nové Jirny

V sobotu 9. ledna 2016 se konala valná hromada našeho sboru.
Sešli jsme se opět po roce a ve zprávě o činnosti sboru zhodnotili
celoroční činnost za uplynulý rok. Pozvání přijali zástupci z okolních sborů našeho okrsku, zástupce z OSH Praha - východ
a místostarosta Obce Jirny. Někteří členové byli za svoji práci ve
sboru oceněni. Po krátké diskusi, závěrečném poděkování sponzorům a členům, byla oficiální část valné hromady ukončena. Děkuji tímto všem, co se na organizaci této akce podíleli.
Po delší odmlce bych ráda připomněla schůzky mladých hasičů,
které začínají v pátek 12. února 2016 od 16 hod. Začneme se pravidelně připravovat na soutěže v požárních útocích a také na blížící se „mukařovské uzlování“. Zkoušky na vedoucí mládeže
úspěšně složily další dvě naše členky, které se na děti moc těší.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

zábavu, koncert, divadlo…)? Chcete uveřejnit zdarma tuto akci
v kalendáři akcí na stránkách www.4muzy.cz? Ozvěte se na
4muzy@email.cz a můžeme začít spolupracovat. Těšíme se na
Vás!
Za projekt 4 múzy
Stanislav Lehký, Jirny Living a Sdružení Otevřených Srdcí
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něco málo o zdraví
Antiperspiranty a naše zdraví

Antiperspiranty jsou v poslední době běžnou součástí hygieny
v civilizovaných zemích. Jsou to přípravky, které snižují tvorbu
potu. Lze si je splést s deodoranty, což jsou prostředky, které snižují tělesný zápach.
Základní funkcí pocení je snižování tělesné teploty v případě přehřívání organismu. Pot je odváděn malými potními žlázami (jsou
nejvíce na dlaních a ploskách) a velkými potními žlázami (podpaži, genitál).
Pot samotný nepáchne, pach vznikne až po jeho rozkladu bakteriemi, které jsou v okolí potních žláz. Proto deodoranty obsahují
antibakteriální látky, které brání rozkladu potu. Naproti tomu základní účinnou složkou antiperspirantů jsou hliník a málo známé
zirkonium, které ucpávají vývody žláz na kůži a tím omezují pocení.
Pokud jde o zdravotní účinky antiperspirantů, jednoznačně existují místní reakce po jejich použití a to především podráždění kůže
většinou u lidí s „citlivou kůží“ nebo nějakou závažnější kožní
chorobou.
Pokud jde o úvahy o souvislosti mezi rakovinou prsů, nebo některými neurologickými onemocněními jsou ve stadiu hypotéz,
které se ověřují. Neexistuje přesvědčivý důkaz, vyplývající ze se-

k ult u ra v o b ci

riózní vědecké studie, která je pro současnou vědu přijatelná.
A třeba již je a já o něm ještě nevím.
ALE!!! Současné vědecké poznání není konečné. Jaké bude za
tolik a tolik let, nevím. A proto.
Z pohledu citlivých jedinců nebo lékařů homeopatů či akupunkturistů lze najít souvislosti mezi zdravím a používáním antiperspirantů. Jinými slovy ti lidé tu souvislost cítí a pro ně je platná.
Pro jiného člověka, s jinou reaktivitou platná být nemusí. Ve
stavu, ve kterém je. Není mým cílem tuto otázku reaktivity dále
rozvádět.
Z pohledu psychosomatické medíny je nadměrné pocení úleva
přetížené psychice, ať je zdroj na vědomé či nevědomé úrovni.
Nejčastěji jsou to skryté, hlubinné, prvotní strachy a úzkosti provázené i změnou teploty v potivých oblastech.
Pozor, nutno vždy myslet již na somatizaci do těla i jiného závažného onemocnění.
Pro sebe jsem si otázku osobní hygieny v této oblasti vyřešil používáním jednoho ověřeného deodorantu, který u mě částečně
funguje i jako antiperspirant. Cítím při jeho používání, že je
mému zdraví prospěšný.

MUDr. Libor Novák
Dermatovenerologická ordinace CZP Jirny

ČTVRTEK
25. 2. 2016
OD 19 HODIN

V KULTURNÍM
DOMĚ JIRNY
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Jirny - Samoobsluha Haken,
Hostinec U Antošů;
Nové Jirny - Samoobsluha Haken;
Šestajovice - Řeznictví Marešovi;
Nehvizdy - Restaurace U Drástů;
Úvaly - Cukrárna Pod Kaštany;
Zeleneč - Obecní úřad;
Horní Počernice - OK Cukrárna;
Klánovice - Restaurace Babiččina
Beseda
a také přes internet na
www.otevrenasrdce.cz
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S blížícím se termínem námi pořádaného hasičského plesu – viz pozvánka, bych Vás chtěla informovat o možnosti zakoupení vstupenek. V sobotu 12. 3. 2016 v dopoledních hodinách Vás jako každý rok přijdeme na ples pozvat. Rezervace stolů bude možná pouze
na tel. čísle 602 968 403 u pí. M. Hrubantové. Už nyní se na Vás moc těšíme!
Za SDH Nové Jirny Hrubantová Marcela

kdy a kam
podobitelná, navazuje na nejlepší tradice
českého písničkářství.
dostaví, ale samozřejmě, jak to bývá,
Pro koncerty je charakteristická bezstazrovna ve chvíli, kdy není doma správná
rostná, humorná atmosféra. Publikum se
inzerentka. A tak sledujeme složité eska- ocitá ve společenství obyčejných věcí,
pády jednotlivých zájemců, kteří sice při- popsaných neobyčejným způsobem. Plíšli na správnou adresu, ale chtějí se po
hal umí být stručný, to co chce říct,
nich nebo se jim naopak nabízejí prapovtěsná do několika vteřin.
divné věci.
Také po hudební stránce patří k nadprůHrají: Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíměrným folkovým umělcům. Ač platí už
ková, Ivana Andrlová / Veronika Jeníková, od 80. let za velmi schopného multiMarcela Nohýnková / Vlasta Žehrová,
instrumentalistu, především co se hry na
Lucie Svobodová / Olga Želenská, Martin kytaru týče, stále roste (sám se netají
Zounar, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůtím, že v posledních letech cvičívá až šest
ček, Filip Tomsa / Martin Sobotka
hodin denně).
I když je pro něj příznačné neustálé huVstupné 300, 280, 260 Kč
dební hledačství, v jedné věci se nemění.
I po všech letech strávených na koncertČtvrtek 18. února v 19:30
ních pódiích působí stále až roztomile
KAREL PLÍHAL
Plíhal je zřejmě nejcitlivějším a nejpoetič- nesměle a roztržitě a přitom z něho vyzařuje obrovský klid a spousta pozitivní
tějším folkařem současné české scény.
Jeho tvorba je velmi originální a těžko na- energie, která se automaticky přenáší na

DIVADLO HORNÍ POČERNICE – únor a březen
Pondělí 15. února v 19:30
Marc Camoletti
BYT NA INZERÁT
Divadelní společnost Háta
Režie: Marie Lorencová
Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací a dialogů. Jistou
pikantnost přitom zvládá s pověstným
francouzským šarmem.
Odkvétající varietní umělkyně Georgette
pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje.
A tak spolu na jedné adrese bydlí ještě
klavíristka Jeanine, malířka Jacqueline
a služebná Marie-Louisa. Soužití žen rozdílných temperamentů není jednoduché.
Všechny obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit
život a všechny (opět bez vědomí těch
ostatních) si podají inzerát. Zájemci,
čtvero mužů nejrůznějšího ražení, se brzy
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publikum. Karel Plíhal má cit pro míru,
a co je důležité, rozhodně mu nechybí
smysl pro (sebe)ironii. Jeho tvorba je
nadčasová a nadgeneračně srozumitelná
a vlastně i nadžánrová.
Jednotné vstupné 250 Kč
Pořad není vhodný pro děti do 12let
Sobota 20. února v 15:00
KRYSÁCI
Divadlo D5
Scénář a režie: Libor Jeník
Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový
trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která
zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic
jedno dobrodružství za druhým. Zrovna
teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž,
Ludvík se ztratil! Začíná nebezpečná pátrací akce.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Neděle 21. února v 19:30
Keith Huﬀ
DEŠTIVÉ DNY
Divadlo Ungelt Praha
Režie: Janusz Klimsza
překlad: Pavel Dominik
Americké drama je hrou o síle přátelství
a zároveň kriminálním příběhem. Drsní
chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském
předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské
policie. V americké a zároveň světové
premiéře této hry hrály mladé policisty
světové ﬁlmové hvězdy Daniel Craig
a Hugh Jackman. V české premiéře se
v Divadle Ungelt v těchto rolích představují Richard Krajčo a David Švehlík.
Richard Krajčo získal za ztvárnění role
Dennyho cenu Thálie 2012, David Švehlík
se umístil v širší nominaci.
Upozorňujeme diváky, že v rámci představení opakovaně zazní hlasité výstřely
z plynové pistole.
Vstupné 450, 400, 350 Kč

Rozdělují je dvě generace a co začíná
jako komedie kontrastu kultur se vyvíjí ve
vyhrocený příběh o riziku osamělosti,
předsudků a netolerance. Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují se lidské vztahy a odhalují se tajemství.
Hrají: Stanislav Zindulka a Matěj Hádek
Z diváckých ohlasů:
Tak takhle příjemně bych se v divadle
chtěla dojímat častěji.. Obdivuhodně vitální Stanislav Zindulka podává mimořádný výkon, každé slovo a gesto dávkuje
s milimetrovou přesností, „hodinářská“
herecká práce, při které je mu Matěj
Hádek dobrým spoluhráčem. To vše pod
režijní taktovkou Vladimíra Michálka,
který opětovně dokazuje, že téma generačních nedorozumění a porozumění
a „vrtochů stáří“ umí citlivě zpracovat.
Relativně všední příběh a zápletka s každou spoluprožitou minutou krystalizuje
v jedinečný divácký zážitek.
(Helena Grégrová)
Představení není vhodné pro děti do 15
let.
Vstupné: 300, 250, 230 Kč

předprodeje.
Sobota 5. března v 15.00
OBUŠKU Z PYTLE VEN
Divadelní společnost Julie Jurištové
Klasická pohádka v muzikálovém podání
na motivy K. J. Erbena.
Co svět světem stojí, někteří lidé touží
jen po bezpracném životě, bohatství
a moci. Napravit všechny špatnosti je
velká práce i pro kouzelné bytosti.
Buďme proto rozvážní a opatrní. Když
chudý švec Matěj dostane zázračný
ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky,
v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojice
hostinských, která ho nestydatě okrade.
Tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. Teprve když je po starostech,
mohou si všichni oddechnout. Příběh
plný písniček a komických situací je
určen pro dětské diváky od 3 do 10 let i
pro dospělé.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 7. března v 19.30
Irena Dousková
HRDÝ BUDŽES
Neděle 28. února v 15:00
Divadlo Příbram
Na motivy knížek Ondřeje Sekory
Režie: Jiří Schmiedt
BROUK PYTLÍK
Inscenace je exkursem do naší nedávné
Docela velké divadlo Litvínov
historie a přibližuje tragikomiku prvních
Pokračování příběhů z palouku, kam se
roků husákovské normalizace v podání
do jezírka, kde bydlí statečný a hodný,
zvídavé žákyně druhé třídy ZDŠ v Ničíně,
i když trochu jedovatý Pavouk Vodouch,
Helenky Součkové. Výborně napsaný text
přistěhuje zlý Potápník s půvabnou
a mimořádná herecká kreace Barbory
Splešťulí Blátivou a začne všem poroučet. Hrzánové v hlavní roli (cena Thálie 2003)
Ferda a jeho kamarádi - Cvrček, Ploštice
jsou garantem dobré nálady i podnětem
Ruměnice, Škvor policajt, Luční Koník
k zamyšlení. Přijďte se zasmát, zastydět
a samozřejmě Brouk Pytlík se společně
a zavzpomínat.
snaží palouček zachránit. Objeví se i Be- Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková,
ruška a Housenka Pepina. A protože je
Libor Jeník
Ferda už z práce hodně unavený, rozVstupné 350, 320, 280 Kč
hodne se ho zastoupit Brouk Pytlík.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Pátek 11. března v 19.30
Debbie Isitt
Úterý 1. března v 19:30
ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANRené Fallet
ŽELA
Čtvrtek 25. února v 19:30
ZELŇAČKA
Produkce, scéna a režie: Petr Kracík
Jeﬀ Baron
Agentura Familie
Překlad: Jakub Škorpil
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Komedie podle slavného francouzského
Kostýmy: Samiha Maleh
Producent FDA
ﬁlmu s Luisem de Funes v hlavní roli z vi- Velmi originální a vtipná černá komedie
Režie: Vladimír Michálek
nařského kraje sladké Francie. Senioři
je exkurzí do světa žárlivosti, zrady, nePřeklad: Benjamin Kuras
Chérasse a Ratinier řeší nad skleničkou
věry, klamů a ponížení a ukazuje nový výProvozovací práva pro Českou republiku vína „problémy světa“, ale především své znam rčení, že „láska prochází žaludkem“.
náleží KS
Autorka zároveň rozvíjí velmi peprné
každodenní soukromé trable.
Legrační, dojímající příběh lásky a odpou- Hrají: Oldřicj Vízner, Otakar Brousek ml. a vtipné situace, ve kterých nabízí velký
štění.
a další
prostor pro hereckou exhibici. Toto origiNáhodná automobilová nehoda přivádí
Vstupné 300, 250, 230 Kč
nální řešení manželského trojúhelníku,
do styku dva muže, kteří by se jinak nikdy Vzhledem k termínu konání bylo toto
které by měli shlédnout všichni, kdo
nesetkali a navždy změní jejich život.
představení zahrnuto do únorového
někdy manželským trojúhelníkem prošli,

str. 10
právě procházejí nebo budou procházet…
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová,
Otmar Brancuzský
Vstupné 260, 230, 200 Kč
Sobota 12. března v 18.00
Jaroslav Foglar/ Vlastimil Peška
RYCHLÉ ŠÍPY
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hudba: Alena Jelínková
Výprava: Kristýna Altmanová, Petr Kořínek, Filip Minařík
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora,
Mirek Novák
Legendární komiks Jaroslava Foglara převedený do jevištní podoby.
Mirek, Jarka, Jindra, Červenáček, Rychlonožka… kdo by neznal slavný klub Rychlých šípů. Chlapce statečné, hrdé, čestné,
veselé a podnikavé. Nebo raději dáváte
přednost plantážníkům z Bratrstva kočičí
pracky? Ať je to tak či tak, neváhejte a vydejte se s námi zpět do doby, kdy každá
dívka byla dámou a muži pravými gentlemany.
Vstupné: 90, 70, 50 Kč

od 5 let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

vidí do talíře. Ale někdy i tito milí lidé dovedou pěkně zavařit…
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Středa 16. března v 19.30
Jaroslav Gillar
BLÁZINEC
Green Production a Bohumír Starý
Režie a hudba: Jaroslav Gillar
Napínavá groteska o světě, ve kterém se
vlády zmocní blázni z jednoho psychiatrického ústavu. Téma ovládnutí společnosti šílencem je stále aktuální.
Nečekané zvraty a konﬂikty jsou doprovázeny crazy situacemi jako z němého
ﬁlmu. Hra je inspirována mimo jiné motivy E. A. Poea, sugestivní scény strachu
a hrůzy jsou protkány typickým Poeovským humorem a vytvářejí pro diváka
velký jevištní zážitek.
Hlavní roli, jakož i všechny další, ztělesňuje Miroslav Táborský
Vstupné: 300, 270, 240 Kč

Sobota 19. března v 15.00
Podle knihy Jiřího Trnky
ZAHRADA
Divadlo Krapet
To šlo jednou pár kluků do školy. Tak šli
a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamene
starou železnou branku, celou rezavou…
Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí.
A co teprve, když se ocitnou v takové tajemné Zahradě plné překvapení. Hlídá ji
zlomyslný kocour, mluvící trpaslík, v jezírku plave sečtělá velryba a když už je nejhůř, tak pomůžou legrační sloni. A právě
do takové zahrady se zatoulají tři zvědaví
kluci. A s nimi se můžete zatoulat i vy.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 30. března v 19.30
Ondřej Sokol
Pátek 18. března v 19.30
CELEBRITY
SOUSEDÉ JSOU POŽEHNÁNÍ
Studio DVA
1. repríza
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje
Scénář a režie: Iva Ptáčková, Klára ŠimiSokola!
cová
Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje
Neděle 13. března v 15.00
DS Právě začínáme
Sokola a téměř všech umělců v České reVODNÍK Z ČERTOVKY
Myslíte si, že když se odstěhujete na ven- publice.
Cylindr
kov, budete moci v klidu psát a věnovat
„…stand up je disciplína, kde je člověk
Pohádka inspirovaná legendami Malé
se zahradě?
sám za sebe, a tím pádem je to něco mezi
Strany. Příběh tří vodníků o nejmocnějTo byste se divili. Nikdy totiž nevíte, na
románem na jevišti, epickým vyprávěním,
ším kouzle na světě - o lásce. Podle staré jaké sousedy narazíte. Překvapení tak če- a zvláštním, odlehčeným hraním….“,
pražské legendy žije v potoce Čertovka
kalo v jedné nejmenované vesničce i na
Ondřej Sokol
vodník Vrbina. Chcete se s ním setkat?
Vivien, která tady chtěla o samotě hlavně Vstupné 300, 280, 260 Kč
Tak si přijďte poslechnout jeho vyprávění psát.
o velké lásce sirotka Aničky a mladého
A tak si nachází vlastní způsob, kterým si Čtvrtek 31. března v 18.00
vodníka Vlnky, také o zlé tetě a kouzelném chce klid zajistit. Na malé vesnici bývají
EXPEDIČNÍ KAMERA – ﬁlmový festival
puškvorcovém elixíru. Vhodné pro děti
sousedé milí a přátelští a jeden druhému Cestován, dobrodružství, divoká příroda
Vstupné 80 Kč

sport
SK Viktorie Jirny
Česká fotbalová liga 2015/2016
5.
6.
7.

Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice, o.s.
Viktorie Jirny
FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.
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I.A třída dorostu odd. C 2015/2016
1.
2.
3.

SK Český Brod
Viktorie Jirny
FC Velim

Více informací na http://www.viktoriejirny.cz

Hledáme pronájem louky, pole a pod k proběhnutí dvou psů přibližně hodinu denně
v dosahu do 20 km z Nových Jiren.
Cena dohodou, prosím o kontaktování na
telefon 728 911 111,
popř. e mail: sigermac@me.com

KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění,

tel.: 775 132 921, www.kominictvinemec.cz
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
placená inzerce

Zde může
Zde může
být
být
i vaše
i vaše
reklama!
reklama!

Kontakt:
z p r a v o d a j @ j i r n y. c z

hry, hračky, výtvarné
potřeby, kreativní sady,
doplňky do pokojíčku

www.jinohratky.cz
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

P ů j č k y a ú v ě ry
Chcete:
- koupit, rekonstruovat nebo modernizovat nemovitost
- snížit splátky úvěru
- reﬁnancovat stávající úvěr nebo hypotéku
- půjčku bez prokazování příjmů
- spořící účet se zhodnocením až 3,5% p.a.
VOLEJTE: 608 373 475,
ing. Iveta Čechurová, ﬁnanční poradce

