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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři,
možná to mnozí nevíte, a proto je mou
milou povinností oznámit Vám, že obec
Jirny pro Vás znovuotevřela prodejnu potravin v nákupním centru na rohu ulice
Brandýská a Brigádnická v Jirnech.
Prodejna byla pronajata novému nájemníkovi a zaznamenala velké změny. Obchod
je naplněn potravinami, prostředí je na
první pohled čisté a udržované. Protože
mnozí z Vás prodejnu v minulosti nenavštěvovali, a to z důvodu její otvírací doby
či druhu sortimentu, prodejna v posledních
měsících ztrácela své návštěvníky, až byla
zcela uzavřena. Uvědomujeme si, že ne
každý má možnost dopravovat se pravidelně do vzdálenějších nákupních center

či potravinových řetězců typu Lidl či
Penny market a z tohoto důvodu jsme hledali pro prostory potravin nového nájemníka. To se také podařilo a od 4. května
2016 byla nově otevřena prodejna potravin na adrese Brandýská 317.
Otvírací doba:
Pondělí – Sobota : 7.00 – 19.00 hodin
Neděle:
9.00 – 18.00 hodin

Vás, kteří jste prodejnu doposud nenavštívili, srdečně zveme. Budeme též rádi za
Vaše reakce a podněty, protože bychom
chtěli prostředí naší obce co nejvíce zkvalitnit a doufáme, že prodejna potravin bude
tou první včeličkou.
Za tým redakce
Šárka Hanušová
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zprá v y z o b c e
SLOVO STAROSTY

- Výstavba dešťové kanalizace V Alejce
Firma MBM zahájila v měsíci květnu výstavbu dešťové kanalizace V Alejce, která měla být realizována již v loňském roce, ale
pro nutnou přeložku úseku 70 m plynovodu byla akce přeložena
do letošního roku. Součástí výstavby dešťové kanalizace bude
i vysazení odbočky a vybudování stoky mezi fotbalovými hřišti
pro objekt nové školy. Do dešťové kanalizace V Alejce budou též
svedeny dešťové vody z prostoru parkoviště před KD a části ulice
Brigádnická.
- Rekonstrukce místních komunikací

Do 3. 6. 2016 budou firmou Strabag položeny finální vrstvy živice v ulici Haškova, Smetanova, Cyrilovská a v části ulice Na
Jablonce. Následně bude dokončována pokládka zámkové dlažby
budoucích chodníků či vjezdů do jednotlivých přilehlých nemovitostí. Poté proběhnou ještě závěrečné terénní úpravy přilehlých
pozemků.
- Rekonstrukce dalších komunikací
Zastupitelé obce rozhodli o pokračování rekonstrukcí místních
komunikací a chodníků. Firma Strabag na základě vysoutěžených
položkových cen zahájí v druhé polovině června ještě práce v ulici
Horova, spodní části ulice Letenská v Nových Jirnech a v ulici
U Kaštanky? v Jirnech.

firma Pragoprojekt, a.s., dopracuje a řádně projedná dokumentaci
nového mostního objektu, o zřízení a osazení mostního provizoria, které zcela nahradí stávající porušenou nosnou konstrukci
mostu. Mostní provizorium je navrženo tak, aby nepřesahovalo
půdorysné rozměry stávajícího mostu. Doprava na mostním provizoriu je navržena jako jednosměrná a provoz na něm bude řízen
dopravními značkami. Po dobu výstavby bude průjezd veden po
objízdné trase (viz. obrázek níže), odhadovaná doba osazení mostního provizoria je cca 1 týden. Přesný termín akce (červenec či
srpen ?) není doposud znám, odvíjí se od řádného projednání
s orgány a institucemi.

- Závora u Rewe
Elektronická závora nainstalovaná na rozmezí ulice Družstevní
a pozemku Rewe bude uvedena do provozu od 20. června. Občané s trvalým pobytem v lokalitě Na Výsluní a v lokalitě Nad

- Oprava mostku přes jirenský potok na silnici II/101

Z důvodu havarijního stavu mostu a zachování silničního provozu
na dotčené komunikaci rozhodl investor – Středočeský kraj, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, než projektová

Hřbitovem si mohou oproti podpisu na obecním úřadě vyzvednout čip, který jim umožní průjezd ( 1čip na 1RD).
Režim průjezdu pro ostatní obyvatele jedoucí po dálnici z Prahy,
do doby vybudování kruhového objezdu na poděbradské silnici
a tím ulehčení nájezdu na ní, se dále řeší a o jeho výsledku budete
informováni v příštím čísle Jirenského zpravodaje či na webových stránkách obce.
Stanislav Skořepa, starosta obce
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OSTATNÍ INFORMACE

OZNÁMENÍ RODIČŮM DĚTÍ ZŠ – důležité!!!!

Vážení rodiče
v poslední době se v obci šíří vlna dotazů ohledně stavby
II.stupně základní školy a otázky umístění dětí v překlenovacím období do její výstavby.
Pro školní rok 2016/2017 je zajištěna spolupráce se ZŠ Šestajovice v umísťování dětí v jejich školském zařízení stejně jako
v předchozích letech. Pro následující rok, který předpokládáme
jako překlenovací období, již Šestajovice umístění dětí z Jiren
nepřislíbili, a to z důvodu jejich vlastní nedostatečné kapacity.
Obec Jirny se tedy rozhodla pro následující krok, ke kterému
potřebuje spolupráci rodičů:

ZŠ Jirny otevře od 1. září 2017 II. stupeň ZŠ v Jirnech
v případě, že bude dodržen minimální počet 20 žáků, kteří
budou ve školním roce 2017/2018 navštěvovat 6. ročník ZŠ!
Žádáme tedy rodiče žáků budoucího 5. ročníku, aby závazně oznámili ředitelce ZŠ prostřednictvím informativního listu, který žáci v červnu obdrží ve škole, zda jejich
dítě ve školním roce 2017/2018 využije 6. ročník v ZŠ Jirny.
Děkujeme předem za Vaši spolupráci.

Za obec Jirny
Bc. Šárka Hanušová a Mgr. Hana Kudrnová, ředitelka školy

Obecní úřad Jirny zve občany na veřejné
zasedání zastupitelstva obce

dne 15. 6. 2016 v 19.00 hod.

v myslivecké chatě v Nových Jirnech,
ulice Lovecká, č.p. 333.
Program bude uveřejněn na úřední desce.

Za OÚ Michaela Vodičková

ODEČET VODOMĚRŮ NOVÉ JIRNY
[VaK Zápy, spol. s r.o.]
Vážení občané Nových Jiren, v červnu probíhá opět
odečet vodoměrů. Stav svého vodoměru můžete
nahlásit do 20. 6. 2016 následujícími způsoby:
• SMS: 704 471 876
(či volání: pouze mezi 19.00 -20.00) či
• E-MAIL: vak-zapy@seznam.cz nebo
• lístek, který můžete odevzdat v samoobsluze
v Nových Jirnech.
Ve formě: Vaše jméno, ulice, číslo popisné a stav
Vašeho vodoměru.
Děkujeme, VaK Zápy, spol. s r.o.

události a novinky z naší obce

MÁJOVÁ REPORTÁŽ

OBNOVENÁ MÁJOVÁ TRADICE – JIRNY 2016

Vážení čtenáři, nabízíme vám žhavou obrazovou reportáž z májové slavnosti. Slovem vás provází
jako obvykle hlavní postava májů - „Kecal“ (autentický text).

1 Přivítání u památné lípy

Vážení sousedé a sousedky, svobodná obecní chaso, velevážení přespolní, ale i domácí. Vítám Vás tady
u naší památné lípy na obnovené Májové slavnosti.
Zvláště vítám naše mládence a panny, pokud se ještě
najdou, vítám i slaměné vdovy a vdovce a hlavně vítám
všechny, kteří neváhali vylézt kopec z našich bratrských
obcí Nových Jiren, Šestajovic, Houroušan či Horoušánek. Vždyť tito velmi riskovali, když okolo hřbitova mašírovali, aby se dnešní slavnosti účastniti mohli a na
vlastní oči ten zázrak oživení staré tradice shlédli.
Májová slavnosti, vítej opět v naší obci. Buď tu
s námi navždy. Rozezpívej a roztanči každého, kdo je
srdce vlídného! Dnes tu vládne náš májový král! Svou

přítomností dnešní průvod obdaroval.
Ať žije král! ...tancujeme a jdeme dál….
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2 Setkání u obecního rybníka

V obci máme všeobecnou pohodu, školu, kostel i hospodu. Je to hospoda nová a paní
hostinská se před námi neschová. Švarná je
a milá také, pohostinnost z ní jen kane. Dobrý
den Vám vinšujeme, my vás dneska vytančíme. Ale vy nám za to něco dejte.
Proslov paní hospodské (z proslovu se toho
moc nedochovalo ☺).
Děkujeme za ta slova. Toť hostinská naše
nová! Hospodo nalej a muziko ty hrej.
Ať žije král! ... zatancujeme a půjdeme
dál….

3 Základní škola v Jirnech podporuje tradice

V obci máme školu starou, rodáky a
předky známou. Také paní ředitelka
Kudrnová. To je ale silná žena. Je to
paní velmi rázná, její slova však nejsou
prázdná. Je to člověk velmi dobrý, ať
nám také svůj vinš poví…. Paní ředitelko prosím…

Proslov paní ředitelky o historii a slavných jménech zdejší školy…
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Děkujeme za ta slova. Toť paní ředitelka Kudrnová!
Chaso zpívej, muziko ty hrej.
Ať žije král! ...zatancujeme a půjdeme dál….

4 Dramatický akt - Svolení starosty s večerní

zábavou…

Vážení a milí, vydržte ještě chvíli, než starosta
se objeví, zdali se objeví, a souhlas s konáním
májové slavnosti a dnešní večerní zábavou ráčiti projeví
(…čekání na starostu, dráb jde pro něj
na radnici)
Hlasem jako zvon, se srdcem ze zlata, starostova
kštice bílým vlasem bohatá, ráčiti nám udělí milost, že dnes všichni máme míti radost.
Starosto, táži se vás, souhlasíte dobrovolně
a neodvolatelně s obnovením tradice Májí
a s dnešní večerní májovou zábavou?
Starosta řekl ANO

Dobrá tedy souhlasíte, také vy tradici zachráníte. Starosto, listinu vám žádnou nedáváme, za ten souhlas
vám ale všichni zatleskáme.
Slavnostní přípitek
Starosto, děkujeme převelice. Pojďte s námi i vy dál,
navštívit náš velký bál a kulturní dění v této obci podporujte spravedlivě jako moudrý král. Bezprašné cesty
i chodníky nové, hlavně že kulturák opraven bude.
Divadlo, koncert ba i pantomima, tohle všechno naší
obec přec zajímá.
A nyní v čele s králem Májí, honem rychle do ústraní,
směrem k naší velké máji.
Ulice tato hlavní - dopravně je v obléhání. Děkujeme
policii za osobní nasazení, za pomoc a ochránění.
Ať žije král! ... pryč z Brandýské honem dál ...
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5 Přivítání májového průvodu u máje
v parku

Sousedé, sousedky, svobodná chaso, vítám
Vás
z celého srdce ještě jednou zde na májových
oslavách. Vy, co jste nepřišli průvodem s
námi, ale dostavili se pěšky, koňmo v kočá-ře,
hasičským vozem, veteránem, na kole, či koloběžce. Jsem velmi rád za váš velký zájem o
dění v obci.
A že je tu dnes hluk a veselí, za to mohou dvě
kapely. Nyní tu bude hrát Morava, ta s českým srdcem vždy zamává.
(zajuchání muziky, fanfára)
Vy starší ale neremcejte. Však nebyli jste nikdy
lepší, než je dnešní omladina, vždyť je vaším
pokolením, připusťte to s dovolením. Proto
nezáviďte, radujte se také, hlasitě se smějte a
důvody nesváru v sobě hledejte.
Všichni, co ještě neviděli naší máj, žasněte

nad její krásou. Prohlédněte naše silné krásné koně, povozte
se, zatančete a popijte. O čtvrté si na Staročeskou besedu počkejte. Je to tanec májový a na dnešní den jako dělaný.
Na závěr našeho setkání bude bitva a utkání. Strhne se tu
dražba máje, kdo jí získá, není na mě.
Ať žije král! ...vy se bavte a muziko ty hraj ...

6 16.00 Beseda

Páni, dámy, Beseda začíná, páni dámy
Bese-da je. Přivítejme naše úžasné sousedy
z obce Záryby, protože kdyby nebyli, moc
by nám tu chyběli.
Ať žije král! ...Ať žijí Záryby. Jejich Staročeská
Beseda je totiž bez chyby.
Besedu jsme ještě stihli u máje, ale díky přicházející bouřce jsme se museli přesunout o něco dříve
do nedalekého hostince.
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7 Dražení máje

v hostinci U Antošů

Ještě jednou velké díky,
co dnes vůbec ještě
chtíti, nežli májku vydražiti. Dámy a pánové, lidé
dobré vůle, podpořte nás
dražbou touhle. Májka
je to výstavní a krásné
dřevo bude z ní.
Dražba tedy začala. Pět
stovek je jen začátek,
přihazujte padesátek. Ruku zvedne každý ten, kdo chce zvýšit příhozem. Buď to
řekne rovnou částku, nebo beze slov zvedá o padesátku.
Přistupte blíže, přistupte blíže, tato úžasná máj se nabízí po pěti stovkách …Kdo
dá více, kdo dá více, vždyť nechceme po vás statisíce.
Gratulace veliká, májka mění vlastníka.

8 Poděkování

Dražby jedinečné májky obnovené májové tradice se zúčastnilo mnoho zájemců. Dokonce i jeden
anonymní dražitel na telefonu. Májku však po napínavém a nervy drásajícím boji nakonec úspěšně
vydražil pan Michal Kříž. Těžko ale říci, kdo z pánu byl přesvědčivější. Zda „Kecal“ nebo pan Kříž ☺

Milí hosté, dámy, páni. My jsme rádi, že byli jste tu s námi.
Tradice je obnovena a zábava starostou povolena. Než zas
kousek popojdeme a U Antošů popijeme, sluší se díky říci
všem, co pomohli stvořit tento den. Už jen tak stručně bez
rýmu - poděkuji každému.
Děkujeme našim jirenským spolkům, děkujeme všem zapáleným lidem, děkujeme našim oběma školám, oběma našim
hospodám, děkujeme spřáteleným Jirenským a Novojirenským hasičům. Děkujeme obci Záryby za besedu. Děkujeme
rychtářovi baráčníků panu Holerovi. S veterány přijel pan
Joch z Nových Jiren, s koň-mi přijely paní Kašparová z Mukařova a paní Sklenská ze Semic, děkujeme folklornímu sou-
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boru Mateník a jejich muzice Fidlovačka, děkujeme muzice
„A JE TO“, děkujeme řeznictví Marešovi ze Šestajovic,
panu Bláhovi za ozvučení a v neposled-ní řadě děkujeme
všem lidem dobré vůle.

Milá chaso obecní, sousedé, k Antošům nás nyní průvod zavede. Dnešní zábavě zdar a muziko ty hraj.
Ať žije král…!!!
V roli Kecala: Stanislav Lehký, herec a člen Městských
divadel Pražských.
Májovou slavnost připravili: Sdružení Otevřených Srdcí,
TJ Sokol Jirny, z.s., Junák - Svaz skautů a skautek ČR,
Jirny Living, ZŠ a MŠ Jirny a Stanislav Lehký v rámci projektu 4 múzy.
Na slavnosti se dále podíleli: starosta obce Stanislav Skořepa, SDH Nové Jirny, SDH Jirny, Jan Bláha, Pavel Joch,
hostinec U Antošů, Beer Club 53, Řeznictví Marešovi,
manželé Sklenští ze Semic, Vladimíra Kašparová z Mukařova, muzika A je to!, muzika Fidlovačka a mnoho dalších
lidí s dobrým srdcem.
Všem velmi děkujeme!

POLÁRNÍ VÝPRAVA DO MONGOLSKA

Po roční odmlce se sešla bezmála stovka příznivců cestování a dobrodružství 26. května 2016 v 18 hodin v KD Jirny na přednášce dvou významných českých polárníků Václava Sůry a Petra Horkého.
Nejednalo se o nudnou přednášku, jak by mohl název „přednáška“ napovídat, ale o poutavé a vtipné vyprávění doplněné spousty obrázků a filmových záběrů. Polárníci nás na tu chvíli vzali s sebou na výpravu po
zamrzlém mongolském jezeru Khuvzghul v blízkosti Bajkalského Jezera
na Sibiři. A jako již tradičně proběhla v Jirnech premiéra vyprávění z polární výpravy před chystanou šňůrou přednášek po celé republice. Jirny
měly další premiéru, když na pódiu kulturního domu vyrostl autentický
tábor polárníků včetně stanu a kompletního polárnického vybavení. Jen
led a mráz chyběl, i když z vyprávění občas i mrazilo.
Výprava zaujala nejen nás, ale i mongolské obyvatele a tak na přednášku
v Jirnech dorazil i zástupce Mongolské ambasády, kterého uvítal pan starosta a předal mu knihu o historii Jiren. O přestávce a po skončení před-

nášky polárníci ochotně odpovídali na dotazy návštěvníků a statečně pózovali před objektivy fotoaparátů.
Většina z nás si užívá jaro a těší se na léto, ale našim polárníkům už se rodí v hlavě nový plán na další výpravu.
Máme se na co těšit.
Václav Kopecký
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mat e ř sk á ško l a
Den se želvou Filípkem

Dětem jsme udělali radost a celé dopoledne s námi byl ve třídě
želví kamarád Filípek, který s námi šel i na zahrádku. Povídalo
se o tom, co rád jí, kolika let se dožívá a před spaním se četla pohádka o želvičce. Bylo to pro děti zpestření. V červnu se těšíme
na projekt s názvem "Motýlí zahrádka" při kterém budeme pozorovat přímo na třídách líhnutí motýlů a koncem června motýlky
vypustíme do volné přírody.

I u nás v MŠ Jirny jsme podpořili dobrou věc nákupem kytičky!

Martina Bilová z MŠ Jirny

základní škola
SBÍRÁME …
Vážení rodiče a přátelé školy,
sběr starého papíru končí v tomto školním roce
ve středu - 29. června 2016.
Po tomto datu už prosím starý papír nevozte,
o zahájení sběru v příštím školním roce budete
včas informováni.
Děkujeme všem, kteří se našeho sbírání zúčastnili a zároveň děkujeme rodině Kašparových
a Závorkových, za jejich vstřícnost a ochotu.

POMÁHÁME …
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SOUTĚŽÍME …
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spolky a organizace
HASIČI NOVÉ JIRNY

Konečně nám přeje počasí a na schůzkách mladých hasičů můžeme s těmi staršími trénovat požární útoky. Díky pomoci dospěláků vyrážíme běhat na louku i s vodou a terči jako při
soutěžích. Ti mladší zatím zkouší spojovat a balit hadice a učí se
spoustu nového z hasičského oboru. V neděli 15. května jsme
uspořádali výlet na Pražský hrad, zakončený prohlídkou korunovačních klenotů. Navštívili jsme s dětmi také Muzeum hraček.

Členové naší výjezdové jednotky se zúčastnili školení dýchací
techniky ve Vyšehořovicích.
Stále probíhají přípravy na dětský den, tak si přijďte se svými
dětmi zasoutěžit a vyhrát nejenom sladké odměny!
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

k ult u ra v o b ci

Sbor dobrovolných hasičů

Nové Jirny
Vás zve na

Tradiční dětský den
v sobotu 11. června 2016 od 13,00 hod
v Nových Jirnech „v louce“
(od kapličky ulicí V Dubinách až na konec)

občerstvení pro děti zdarma
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kdy a kam
Pozvánka
Srdečně Vás zvu na již devátou výpravu na kance do hájenky v Kersku dne 2.
července od 10 hodin. Startujeme nedaleko hospody U Lípy
v Nových Jirnech v 10 hodin. Více informací na našich www stránkách
popř.facebooku Černí koně. Pojďte se i Vy přidat a užít si skvělý den na kole!
Váš černý kůň
Tomáš Pouch

46. ROČNÍK FESTIVALU DIVADLO V PŘÍRODĚ
11. května byl zahájen již 46. ročník festivalu Divadlo v přírodě. Počernické ochotnické soubory si i letos pro diváky připravili několik premiér, ale zahrají i oblíbené kusy z let předchozích a nebudou chybět ani hostující soubory. Jako každoročně bude festival probíhat až do konce června v přírodním divadle v areálu zahrady základní
školy ve Svépravicích (ulice Spojenců 1408). Vstupné na všechna odpolední představení pro děti do 12 let 30 Kč,
všichni ostatní diváci 50 Kč. Jednotné vstupné na večerní představení 50 Kč.
Pátek 10. června ve 21.00
Sobota 11. června v 17.00
Jaroslav Foglar a Vlastimil Peška
RYCHLÉ ŠÍPY
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Legendární komiks Jaroslava Foglara převedený do jevištní podoby.
Hrají: P. Beneš, V. Procházka, J. Spitzer,
J. Hohenberger, V. Duben, A. Dufek,
S. Spitzer, P. Kříž, A. Holcová, B. Bartošová, J. Povolná, A. Moudrá, M. Moudrá,
A. Herianová/D. Herianová
Hlas Jaroslava Foglara: Vladimír Stoklasa
Sobota 11. června ve 21.00
Oscar Wilde
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
DS Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Duch siara Simona je vytržen z poklidné
existence na anglickém zámku Canterville, kde už po staletí úspěšně děsí generace svých potomků. Nový majitel je
osvícený muž, který nemá pro astrální
jevy nejmenší pochopení. Hra je úsměvným hororem i romantickou komedií,
plnou laskavého humoru.
Hrají: J. Špaček, M. Král, L, Hendrychová,
J, Keilová, N. Balamotisová, P. Beneš,
R. Sýkorová, A. Stružková, K Pařízková,
N. Sýkorová, S. Tomek
Neděle 12. června ve 21.00
Giulio Scarncci, Renzo Tarabusi
OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI
DS Výtečníci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Situační komedie o tom, jak je těžké opa-

třit si vyhovujícího otce. Výtečníci se v ní
představí ve zcela jiných rolích, než jste
zvyklí a než očekáváte.
Hrají: P. Sůva, N. Sýkorová, K. Márová/
L. Kožíšková, O. Hrubeš, E. Králová,
T. Matyska, T. Procházka, D. Špaček,
K. Cvrčková, M. Hadáčková/ D. Dongresová, M. Klich j.h., J. Procházka, F. Vohralík j.h., P. Kříž, M. Vaněčková, A. Červená,
Š. Sýkora, D. Sedláček

A. Vytlačilová, M. Rutner/ D. Urban,
J. Sůvová, F. Vohralík

Sobota 25. června
a neděle 26. června ve 21.00
Vladislav Vančura
ROZMARNÉ LÉTO
DS Právě začínáme
Režie: Alexandra Ptáčková, Michal Pivarči
Nasajte chřípím atmosféru líné plovárny
na břehu řeky Orše a náladu lázeňské
Pátek 17. června ve 21.00
městečka Krokovy Vary. Oblibte si tři
Sobota 18. června v 17.00 a ve 21.00
stárnoucí přátele: lázeňského mistra, maNeděle 19. června v 17.00
jora a abbého, kteří tráví chladné dny neSNĚHURKA
vydařeného léta v přátelském hašteření.
DS Počerníčci
Stejně jako oni se na moment zastavte
Režie: Jana Sůvová, Kristýna Cincibusová a nechte se očarovat krásnou Annou
Klasická pohádka o hodné Sněhurce, zlé
a magickým světem kouzelníka Arnoštka.
maceše, trpaslících a lesních zvířátkách
Hrají: J. Špaček, I. Ptáčková, M. Král, F.
pro ty nejmenší děti.
Minařík, M. Pivarči, L. Kožíšková, N. SýkoHrají: M. Růžička, A. Čada, P. Brenkusová, rová, Š. Sýkorová, J. Keilová, A. Stružková,
B. Šípková, J. Koucký, S. Mosleh, M. Růžič- D. Procházková, O. Hrubeš, T. Matyska, P.
ková, V. Douša, Š. Moravcová, T. VančuBeneš
rová, V. Ryšavá, J. Jarolím, F. Vondráček,
Neděle 26. června v 17.00
N. Spilková, M. Vlčková, A. Brenkusová,
O KLUKOVI CO UTEKL S CIRKUSEM
A. Nechutová, T. Maršíková, E. Železná,
Ivo Vrba
J. Doušová, N. Večeřová, K. Nezbedová
Interaktivní hudební pohádka. Ivo přijde
Čtvrtek 23. června
s hromadou chrastítek, bouchátek, zvoa pátek 24. června ve 21.00
nečků, dřívek, tamburínek a dalších rachIva Ptáčková a Klára Šimicová
tátek. Nástroje rozloží hraje, vypráví,
SOUSEDÉ JSOU POŽEHNÁNÍ
tleská, dupe, hraje s diváky pohybovou
DS Právě začínáme
hru a postupně rozdá nástroje dětem
Režie: Iva Ptáčková, Klára Šimicová
i dospělým a hrají všichni.
Myslíte si, že když se odstěhujete na ven- ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
kov, budete moci v klidu psát a věnovat
se zahradě? To byste se divili. Nikdy totiž Divadlo v přírodě najdete na adrese:
nevíte, na jaké sousedy narazíte.
zahrada ZŠ Svépravice, Spojenců 1408,
Hrají: K. Šimicová, J. Špaček, Z. Víznerová, Praha 20 – Horní Počernice
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sport

Termín: 10.–16. 7. 2016

Místo: sportovní areál Třemošnice (www.tremosnice.cz),
v areálu se nachází 6 tenisových kurtů, 3 fotbalová hřiště,
atle cká dráha, plážové volejbalové hřiště, ﬁtness-centrum,
minigolf, stolní tenis, sportovní hala a 50- metrový venkovní
bazén.
Co cena zahrnuje? Zahrnuje výuku tenisu 4-5 hodin denně,
videoanalýzu techniky, ubytování, stravu formou plné penze,
kondiční přípravu, míče a jiné pmůcky pro výuku, ostatní
sportovní vyži! v areálu, turnaj o věcné ceny.

Bližší iínformace najdete na našich stránkách h"p://www.tkola.cz/cs/letní kempy a soustredeni-1/,
na tel. čísle: 720 380 800 nebo na emailu: info@tkola.cz

placená inzerce

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

KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění,

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

