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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři,
právě dostáváte do rukou květnové číslo našeho zpravodaje. Tentokrát je náš časopis nabitý událostmi z minulého měsíce a to jak
ve školství, společenském životě v obci, tak i v činnosti jirenských
organizací a spolků a velmi mě těší, že přidaly své příspěvky i takové spolky, jejichž jména a činnost mnozí z Vás ani neznají.
Myslím, že kulturní život v naší obci také nezahálí, za což patří
dík všem, kteří se na něm podílí a doufáme, že bude v budoucnu
ještě lepší.

Vás, kteří zde žijete krátce a zatím jste nestačili naši obec poznat,
ale i Vy, kteří znáte naši obec jen jako místo, kde máte adresu nebo
byt či dům a přitom nevíte, co se ve vsi děje – Vás všechny bych
chtěla pozvat na akce, které se v naší obci konají, alespoň prostřednictvím tohoto zpravodaje. Všechno, co si v něm každý
měsíc přečtete, se skutečně stalo a dopředu jsme Vás o tom informovali právě na našich stránkách.
Často slýcháme, že se v naší obci nic neděje, že tu nic není, že
máme špatné silnice, špatnou vybavenost, žádnou kulturu, žádné

sportovní vyžití, špatně se o naši ves staráme a co všechno by se
tu mělo změnit. A o to víc mě mrzí, že ti, kteří to říkají, také nepřijdou mezi lidi, nezeptají se na obci, nepřijdou na pravidelná
veřejná zasedání, neinformují se na správných místech, nechodí
na akce, o kterých píšeme a na které všechny zveme, nepomohou
a nepřidají se k těm, kteří vymýšlí, organizují, pomáhají a snaží se
o to, aby se nám všem zde žilo lépe.
Je to jednoduché - namísto kritizování na ulicích před domem
nebo v restauračním zařízení – vymyslete, poraďte, zorganizujte
a udělejte jakoukoliv akci pro ostatní a věřím, že to většina ocení
a kdo ví, třeba se i taková akce stane tradicí, jakých už tu pár
máme. A možná se přesvědčíte, že naše ves není tak špatná a že
je tu spousta vyžití a možností realizace a náplně pro všechny,
kteří doopravdy chtějí.
A těm, kteří chtějí a ve svém volném čase dělají aktivity pro ostatní, patří velký dík!
Za tým redakce
Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e

Dne 7. dubna 2016 byly instalovány úsekové radary na Jirenské. Zprovozněny byly
během následujícího týdne.
Následovat budou úsekové radary na I/12
mezi křižovatkou Dobročovická x I/12
a přechodem Bulharská.
Za OÚ Michaela Vodičková
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události a novinky z naší obce
Jirenské čarodějnice

30. dubna 2016 se za kulturním
domem u Skautské klubovny konalo každoroční pálení čarodějnic,
které pořádal Sbor dobrovolných
hasičů Jirny.
Jako již každoročně byla připravena
hranice, děti z mateřské školky udělaly čarodějnici, kterou následně oblékla jedna z jirenských hasiček a v
17 hodin vše vypuklo. Sešlo se
spoustu dětí i jejich rodičů a zábava
trvala do pozdních nočních hodin.
Někteří odcházeli domů téměř za
svítání. Hasiči připravili tradiční občerstvení – točené pivo, klobásy, pečenou kýtu a k tanci a poslechu
hrála reprodukovaná hudba pod vedením D.J. Kuře a pro děti byl připraven oblíbený gumový skákací
hrad. Ten se dokonce pod náporem
dětí protrhl, ale hasiči okamžitě
zareagovali, zajistili jeho opravu
a mezitím se některé ženy z řad hasiček a maminek dětí postaraly
o soutěžní program pro děti do doby, než byl zase hrad funkční.
Protože tato jedinečná akce nikdy
nezklame, všichni byli spokojeni
a už teď se můžeme těšit na opakování v příštím roce.
Děkujeme Sboru jirenských hasičů
za skvělou organizaci celé akce.

Šárka Hanušová ve spolupráci s SDH Jirny
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mat e ř sk á ško l a
Tento měsíc byl v naší Mateřské školce plný aktivit. Posuďte sami.

Návštěva knihovny

Děkujeme knihovně v Jirnech za ukázku a program pro děti z MŠ! Brzy doneseme obrázky
jako poděkování na výzdobu místní knihovny.

Pan Šusta ze ZOO Praha nám ukázal výcvik
svého psa a vysvětlil dětem, jak se mají chovat
k cizím pejskům.

Přidám příhodu ze své třídy nejmladších dětí: probíhá svačina a 3-letý Kryštůfek
mi přeje dobrou chuť, hezký den a ať se mi odpoledne daří. Nedá mi to a k poděkování za přání ještě dodám, že je moc hodný, když mi tak hezky přeje. Kryštof
chvilku sedí a pak pronese: „Abych já se ještě nezamiloval“ a s vážnou tváří si
ukousne chleba. Usměju se a odpovím v žertu: „Co bychom s tím dělali?“ A odpověď: „No právě, to by byl problém ...“
Martina Bilová z MŠ Jirny

Ve školce se kouzlilo a to
nejen úsměv na tváři :-)

i takový výcvik plyšového
kamaráda je obtížný……..

Dopravní hřiště i pro ty nejmenší „řidiče„ a „řidičky“. A rozdávaly se tu i pokuty ...

a to nejmilejší na závěr: kontakt se zvířátkem
……
Za MŠ Jirny Martina Bilová
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základní škola
KNIŽNÍ BAZÁREK

V minulém týdnu proběhla v naší škole akce pod názvem Bazárek knih. Všechny děti měly možnost přinést knihu, kterou
již přečetly a v knihovničce již na ni není místo. Všechny knihy
jsme shromáždili v pohybové místnosti, děti si určily cenu od
5ti do 20ti korun a nákup mohl začít. Akce by se mohla také
jmenovat: prodám starou a koupím novou :-) Zájem byl obrovský, většina starých, smutných knih našla nového majitele
a nyní se již vyhřívají na jiné poličce v novém domově a jsou
spokojené, protože přinesou radost zase někomu jinému.

DEN ZEMĚ

byl poučný, zábavný, pracovní, odpočinkový, zajímavý a hlavně jiný
než v předchozích letech.
Páťáci si připravili pečlivě úkoly, které děti plnily ve smíšených ročníkových skupinách na jednotlivých stanovištích v okolí školních
budov.
Za ZŠ
Mgr. Hana Kudrnová

A další ukázka z družinového časopisu Batůžek aneb U nás to žije

Batůžek

duben 2016

Družinové noviny
do každé rodiny

PERLIČKY Z DRUŽINOVÉ
KRABIČKY
Zdravá strava je důležitá
"Nemám rád buchtičky se
sodou!"
"Já taky nemám rád sodu, já
radši kolu!"

Dobrá rada nad zlato
Paní vychovatelka má nůžky a snaží se udělat otvor v mušli:
žák suše poznamená:
"Zdravotnice - a ještě ji budeme ošetřovat!!!"

APRÍLOVÉ FÓRKY

„Pane doktore, vždy když piju čaj nebo
kávu, píchá mě pod levým okem.“ stěžuje
si paní Horáčková. „Tak si zkuste vyndat
ze šálku lžičku.“

„Tati je pravda, že mrkvička je zdravá na oči?“ Ptá se malý Honzík. „Jistě Honzíku, už jsi snad viděl králíka s brýlemi?“

„Dědečku, máš ještě všechny zuby?“ „Bohužel, Milánku, už nemám.“ posteskne si stařec. „To je dobře, tak mi tady na chvíli prosím tě podrž čokoládu.“

„Slávku, co jsi koupil mamince k narozeninám?“ ptá se spolužák
svého kamaráda. „Fotbalový míč.“ „To je dobrej dárek, ale tvoje
máma přece nehraje fotbal?“ „To ne, ale ona mi taky k narozeninám dává knížky!“
Na ulici potká nula osmičku a povzdychne: „Tahle nové móda
s páskem!“

Pepíček přinese tatínkovi zažloutlé vysvědčení, ten je obrací ze
všech stran a povídá: „To je tragédie, něco tak děsného jsem ještě
neviděl!“ „Viď tati, já taky ne, to jsem našel na půdě v tvojí krabici.“

Chlapec potká sousedku na schodech a povídá jí: „Vy jste úplně,
jako z pohádky, paní Malinová.“ „Vážně, Vašíku, to jsi mě potěšil
a z jaké?“ diví se polichocená sousedka. „Z té o ježibabě.“
Děti a vychovatelky ŠD Jirny
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Sdružení otevřených srdcí
Kam zmizel kámen?

Možná jste si při své jarní procházce všimli, že u památné lípy
nedaleko Návesního rybníka něco chybí. Není to ovšem krádež,
jak by se v dnešní době mohl leckdo oprávněně domnívat, nýbrž
jen dotažení původní myšlenky, který měl spolek Otevřených
srdcí v úmyslu a minulý rok nezvládl již realizovat. Kámen totiž
v sobě obsahuje poselství, které se snad společně s panem Františkem Hausdorfem a jeho dcerou Miroslavou Strejcovou podaří
zanedlouho odhalit a my všichni se budeme moci těšit, že toto
místo tradičních vycházek získá ještě působivější atmosféru.

Vztyčení májky aneb obnovená májová tradice

Možná již nevíte, co jsou to „žajgruty“, jak se zdobí májový věnec
a slovo májka vám připomíná spíše masovou paštiku v konzervě.
Ale to nevadí, je tu malé připomenutí.

Májová slavnost se konala také kdysi v Jirnech a člověče div se,
májka tu stojí opět. V sobotu 30. dubna byla spolkem Junáků vztyčena symbolická máj na pozemku Sokola v cípu dnešního parku
mezi ulici Pražskou a Brandýskou.
Máje se staví již celá staletí a to nejen u nás v Čechách a na Moravě, ale i v zahraničí. Především to je oslava jara, lásky a plodnosti. Většinou májku mohli chystat svobodní mládenci, kteří
porazili v lese smrk, který zbavili kůry. Zatímco dívky na vdávání připravily ozdobený věnec. Chlapci donesli upravený kmen do
vsi a na náměstí nebo jiném významném místě byl vztyčen společně s věncem. Vysoký smrkový máj, kterému se říkalo také král,
byl ozdobený věncem a mladou břízkou a býval chloubou celé

vsi. Zdobily ho barevné fábory a bylo ctí krále hlídat ho ve dne
v noci, aby ho chlapci ze sousední vsi nemohli pokácet.
Některý další květnový nebo červnový den (zpravidla na letnice)
se konal průvod vsí, který doprovázela muzika a průvod mladých
krojovaných tanečníků v čele s májovým králem a jeho úhlavními
nepřáteli, jimiž byli „rychtář“, „dráb“, „konšelé“ a „policajti“.
Májový král v májové slavnosti hájil právo na zábavu, lásku a veselí před vrchností. Král byl ale nakonec popraven a průvod byl
zakončen odchodem do hospody na taneční zábavu. Cestou vsí
májoví tanečníci nebo ten nejlepší z nich vyváděl z domu mladé
svobodné dívky a uváděl je tak symbolicky do společenského života. Každá taková dívka však musela mít předem svým domem,
na plotě či zahrádce ozdobenou břízku na znamení, že se tohoto
zasvěcení účastní. Musela rovněž vlastnoručně upéci koláčky
a připravit pohoštění.
A jak tato májová slavnost probíhala v Jirnech? Kdy se konala
naposledy a vlastě víte, kdo zde byl nejčastěji v roli „kecala“ nebo
májového krále?
Zveme všechny obyvatele Jiren, mladé hochy a dívky, jejich rodiče, rodáky a pamětníky této tradice, aby přišli do májového alegorického průvodu, který se uskuteční
v sobotu 28. května 2016 ve 14. hodin se začátkem
u památné lípy (křižovatka ulic K lesu a Lipová, nedaleko
Návesního rybníka).
Dozvíme se totiž mnohem více o Jirnech, o této tradici a to přímo
od pamětníků a místních spolků. Mimochodem, dozvíte se také,
co že to vlastně jsou ty „žajgruty“. Koná se totiž „Nultý ročník
obnovené májové slavnosti v Jirnech“.
Ročník je to symbolický a jeho smyslem je především připomenutí této tradice tak, jak kdysi probíhala, aby se mohla již příští
rok spontánně uskutečnit.
Budete vítání zejména v krojích, uniformách, stejnokrojích, dobovém oblečení nebo maskách. Odměnou účasti v průvodu s několika zastaveními vám
bude veselí, zábava,
muzika, dražba májky
a výborné občerstvení.
Průvod slavnostně vyvrcholí u jirenské máje
v parku.
Tato akce vzniká z iniciativy většiny jirenských spolků a veřejných institucí, které se
takto na schůzce neformálního projektu Čtyři
múzy 7. dubna dohodly
v hostinci U Antošů.
Obec děláme my a jsme
tu, protože chceme žít
spolu a vytvářet společný prostor, kde se
budeme cítit doma.
Za Sdružení otevřených
srdcí
Martin Zuran
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4 MÚZY A SDRUŽENÍ JIRNY LIVING

Krásná panna z Hukakulu…

Haló, prosím vás, nevíte kde je Hukakulu? No říkám Hukakulu,
ostrov Hukakulu… Slyšel o něm někdo někdy?
Tak nějak začínala první pohádka „O třech námořnících“, kterou
na 17. duben připravil nejen pro jirenské děti a jejich rodiče spolek Jirny living pod záštitou projektu Čtyři múzy. Pokud jste tam

také byli, jistě víte, kde se tento bájný ostrov nachází a jak to nakonec všechno dopadlo. Dětská fantazie nemá hranic a bůh ví, jak
by to bývalo bylo dopadlo, nebýt pevného scénáře a silného hlasu
herců. Děti překvapily nejenom svými radami a doporučeními,
které během pohádky nahlas a vtipně pronášely, ale také svojí
kázní a pozorností a především hojnou účastí, kterou byli všichni
organizátoři velmi mile překvapeni.

Doufejme, že stejně úspěšné budou nejenom tradiční, ale i ostatní
nové akce a počiny spolků, které se v Jirnech rozvíjejí. Další pohádka „Sůl nad zlato“, kterou připravil tentokrát spolek JUNÁKSVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR, sice již v neděli 1. května
proběhla, ale srdečně vás zvu na další pohádku „Kouzla a čáry tajemné Prahy – 15. května 2016 od 15.00 v hostinci A. Basaře
v Horoušanech.
Za finanční podporu pohádkových setkání v KD Jirny děkujeme
firmě Petr Požárek – čerpací stanice Nové Jirny – Horoušany,
firmě Haken – potraviny Nové Jirny a dále všem ostatním, kteří
přispěli nejenom finančně, ale i osobní pomocí při organizaci. Poděkování patří samozřejmě i obci Jirny.
Za Jirny living a Čtyři múzy
Bohdan Nejedlý

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI JIRNY
Informace o činnosti ZO SPCCH JIRNY

Základní organizace Jirny sdružuje starší občany Jiren,
Šestajovic a Zelenče a snaží se pro ně zajistit kulturní,
společenský i sportovní program a tím jim umožnit účast
na veřejném životě.
2. dubna se konala výroční členská schůze, která zhodnotila naši
práci v uplynulém roce a seznámila přítomné s tím, co chceme
udělat v roce 2016. Na schůzi bylo přítomno 80 členů, starostové
Jiren a Zelenče a zástupci místních organizací zahrádkářů a Baráčníků.

Poděkování patří tanečnímu kroužku dam z Jiren, které nás potěšily tanečním vystoupením, které se velmi líbilo.
V roce 2015 jsme navštívili 2 divadelní představení, pravidelně
každou sobotu od října do května jezdíme plavat do bazénu Vysoké školy pedagogické v Brandýse. Byli jsme na 4-denním zá-

jezdě v lázních Sarvár a koncem srpna
se týdenní rekondiční pobyt povedl tak,
že jej v letošním roce zopakujeme s počtem 45 účastníků. Kromě rekondice ještě
letos absolvujeme týdenní pobyt v Harkánech, pojedeme na 2 jednodenní výlety a opět zajistíme návštěvu 2 divadelních představení. Pravidelně gratulujeme členům k životním výročím a zúčastňujeme se veřejného života v obci dle možností jednotlivců ve všech 3 obcích.

I když je o naše akce značný zájem, občas nějaké místo na zájezdu, výletě apod. zůstane volné. Máte-li zájem, můžete jet
s námi.
INFORMACE o našich připravovaných akcích najdete na nástěnkách ve všech jmenovaných obcích.
Za výbor

Ing. Zdena Havlová
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SDH Nové Jirny

Náš sbor se zapojil do akce „Ukliďme Pošembeří“. V sobotu 2. dubna jsme se
spolu s mladými hasiči vydali pomoci od nepořádku novojirenským ulicím.
V příkopech podél lesa a v přilehlých prostorách směrem k Vaňáku jsme nasbírali
několik plných pytlů odpadků. Děti si odpoledne užily a už se moc těší na další
ročník této akce.
V dubnu členové výjezdové jednotky absolvovali školení na motorové pily a v Bílých Poličanech kurz se základy první pomoci. Sami si vyzkoušeli postup při ošetření a transportu zraněných
osob. Složení zkoušky se skládalo z ústní a praktické části,
po jejímž absolvování obdrželi účastníci osvědčení. Vrátili
se s velkým nadšením a chutí,
předvést to, co se naučili, i ostatním členům sboru.
Aktivně pracují i mladí hasiči.
Vzhledem k dosavadnímu nepříznivému počasí trávíme většinu našich schůzek v hasičské
klubovně. Trénujeme uzlování, opakujeme zdravovědu se
základy první pomoci a topografii. Všichni se těšíme na lepší počasí, abychom mohli začít trénovat požární útoky a připravovat se na soutěže.
V sobotu 11. června uspořádáme pro děti jako každý rok dětský den – viz pozvánka. Nebudou chybět soutěžní disciplíny, skákací hrad, oblíbená pěna a ukázky
hasičské techniky. Občerstvení pro všechny návštěvníky bude zajištěno a snad
vyjde i objednané počasí.
Za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová, Kristýna Vančurová – ved. Mládeže

Ukázka z výcviku první pomoci

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 nakonec)

občerstvení pro děti zdarma
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kdy a kam
Program DIVaDLa HorNÍ PoČErNICE – kVětEN 2016
Pondělí 9. května v 19.30
Michaela Doležalová a Roman Vencl
ANI ZA MILIÓN!
Divadlo v Rytířské
Režie: Petr Hruška
Atraktivní a netradiční prostředí přímořského majáku, brilantní dialogy, strhující
tempo, inteligentní humor a originální
zápletka.
Hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer
Vstupné 320, 300, 280 Kč

Pátek 13. května v 16.00
Sobota 14. května v 15.00
POPELKA
Taneční studio Balletina
Dětské baletní představení
Vstupné 170 Kč
Neděle 22. května v 19.30
John Murrell
BOŽSKÁ SARAH
Divadlo Kalich

Režie: Alice Nelis
Příběh posledního léta světově proslulé
herečky a skandalistky Sarah Bernhardtové.
Hrají: Iva Janžurová a Kryštof Hádek
Vstupné 450, 400, 350 Kč
Pátek 27. května v 19.30
DUOMY
Petr Brousil a Jan Beran
Koncert pop-folkové kapely.
Vstupné 100 Kč

46. roČNÍk FEStIVaLU DIVaDLo
V PŘÍroDě
11. května zahájíme 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 13. května ve 21.00
MNOHO POVYKU PRO NIC ANEB SIR
WILLIAM BY SE DIVIL
DS Mrsťa Prsťa - Kouřim
Režie: Martin Drahovzal a Mrsťa Prsťa
Uvidíte, co jste ještě neslyšeli a uzříte, co
zříti možná ani nechcete! Klasiku v neklasickém hávu! Velkého Alžbětince ve
světě karet! Teatro grando Šejkspíro vás
přesvědčí, že pro komedianty není nic nemožné a chce vás pobavit tutti bene
špektáklem, kde nechybí opravdová
láska, nefalšovaná zrada, okřídlená fáma
a přízemní negramotnost policejního
sboru. Představení bylo nominováno na
prestižní přehlídku Jiráskův Hronov 2016.
Hrají: členové DS Mrsťa Prsťa
Sobota 14. května ve 21.00
BROUK V HLAVĚ
DS Klicpera – Chlumec nad Cidlinou
Režie: Jaroslav Málek
Divadelní fraška založená na triviálním
příběhu neuskutečněné nevěry. Vypráví
o tom, co všechno může způsobit zprvu

nevinný, ale vzápětí málem zkázonosný
nápad prověřit manželskou věrnost.
Hrají: Členové DS Klicpera
Neděla 15. května ve 21.00
LIMONÁDOVÝ JOE
DS Jirásek – Nový Bydžov
Režie: Zdena Vašková j.h.
Limonádový Joe - pistolník, vybavený
přesnou muškou, zářivým úsměvem a lahodným tenorem, muž pijící pouze Kolalokovu lihuprostou limonádu a na druhé
straně gangster, hledaný ve čtyřech státech neštítící se ani těch nejhanebnějších
zločinů (zvláště pak na nevinných dívkách). Pobaví i dnes diváky „od devíti do
devadesáti let“. Takže: „Rány, šoky, kuří
oka, vše vyléčí Kolaloka!“
Hrají: členové DS Jirásek
Sobota 14. května
a neděle 15. května v 17:00
ZPÁTKY DO AFRIKY
Rodinné divadlo Na Radosti
Režie: Eva Čechová

Zvířata z pražské ZOO Troja dokázala
využít osudové náhody, ukořistí zapomenuté klíče klece a vydají se na dobrodružnou cestu z Prahy do Afriky.
Hrají: děti z divadelního souboru
RD Na Radosti
Pátek 20. května ve 21.00
Sobota 21. května v 17.00 a 21.00
Neděle 22. května v 17.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
DS Počerníčci
Režie: Klára Šimicová, Jana Sůvová
Pohádkový příběh o dívence Alence
a jejím světě fantazie známý z knihy
Lewise Carolla.
Hrají: děti z DS Počerníčci
Pátek 27. května ve 21.00
Sobota 28. května v 17.00 a 21.00
Neděle 29. května v 17.00
TŘI PŘÁNÍ
DS Právě začínáme
Režie: Roman Chlup a Eva Bartoňová
Veselá pohádka o kouzelném prstýnku,
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který dokáže plnit tři přání a o dívce,
která chce s jeho pomocí najít své štěstí.
Hrají: členové DS Právě začínáme
Pátek 3. června ve 21.00
Sobota 4. června v 17.00 a 21.00
Neděle 5. června v 17.00
NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
Pohled do kouzelného svět hmyzí říše
a jejich krás. K tomu všemu nechybí
spousta legrace a sem tam nějaké ty karamboly, které hmyzí kamarádi svými nápady dokážou natropit.
Hrají: O. Zabilka, P. Krejcar, T. Matějka,
K. Zavadský, L. Pištěk, K. Fotrová, L. Fotrová, N. Balamotisová, M. Kozáková,
K. Žáková, A. Moravcová, D. Jiroušková,
S. Spilková, M. Hlavatá, E. Lesková
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 opatřit 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
Pátek 17. června ve 21.00
Sobota 18. června v 17.00 a ve 21.00
Neděle 19. června v 17.00
SNĚHURKA
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Kristýna Cincibusová
Klasická pohádka o hodné Sněhurce, zlé
maceše, trpaslících a lesních zvířátkách
pro ty nejmenší děti.
Hrají: M. Růžička, A. Čada, P. Brenkusová,
B. Šípková, J. Koucký, S. Mosleh, M. Růžičková, V. Douša, Š. Moravcová, T. Vančurová, V. Ryšavá, J. Jarolím, F. Vondráček,
N. Spilková, M. Vlčková, A. Brenkusová,
A. Nechutová, T. Maršíková, E. Železná,
J. Doušová, N. Večeřová, K. Nezbedová
Čtvrtek 23. června
a pátek 24. června ve 21.00
Iva Ptáčková a Klára Šimicová
SOUSEDÉ JSOU POŽEHNÁNÍ
DS Právě začínáme
Režie: Iva Ptáčková, Klára Šimicová
Myslíte si, že když se odstěhujete na venkov, budete moci v klidu psát a věnovat
se zahradě? To byste se divili. Nikdy totiž
nevíte, na jaké sousedy narazíte.
Hrají: K. Šimicová, J. Špaček, Z. Víznerová,
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
městečka Krokovy Vary. Oblibte si tři
stárnoucí přátele: lázeňského mistra, majora a abbého, kteří tráví chladné dny nevydařeného léta v přátelském hašteření.
Stejně jako oni se na moment zastavte
a nechte se očarovat krásnou Annou
a magickým světem kouzelníka Arnoštka.
Hrají: J. Špaček, I. Ptáčková, M. Král, F.

Minařík, M. Pivarči, L. Kožíšková, N. Sýkorová, Š. Sýkorová, J. Keilová, A. Stružková,
D. Procházková, O. Hrubeš, T. Matyska,
P. Beneš
Neděle 26. června v 17.00
O KLUKOVI CO UTEKL S CIRKUSEM
Ivo Vrba
Interaktivní hudební pohádka. Ivo přijde
s hromadou chrastítek, bouchátek, zvonečků, dřívek, tamburínek a dalších rachtátek. Nástroje rozloží hraje, vypráví,
tleská, dupe, hraje s diváky pohybovou
hru a postupně rozdá nástroje dětem
i dospělým a hrají všichni.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Divadlo v přírodě najdete na adrese:
zahrada ZŠ Svépravice, Spojenců 1408,
Praha 20 – Horní Počernice
Dopravní spojení:
do Divadla v přírodě dojedete z konečné
metra B Černý Most autobusy linek:
296 do stanice Krahulčí (1 minuta od divadla)
223 do stanice Vysokovská (cca 5 minut
od divadla)
221, 261, 273, 303, 304, 323, 353 do stanice
Vojická (cca 15 minut od divadla)
Vstupné
Odpolední představení:
děti od 3 do 12 let 30 Kč, všichni ostatní
50 Kč, rodinné vstupné 120 Kč ( 2 dospělí
+ 2 děti nebo 1 dospělý + 3 děti)
Večerní představení: jednotné vstupné
50 Kč
Permanentky:
250 Kč na všechna představení pro veřejnost pro jednu osobu
Pořadatel festivalu
Kultrurní centrum Horní Počernice
Votuzská 379/11
193 00 Praha 20 – Horní Počernice

tel.: 281 920 326
www.divadlopocernice.cz
e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
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sport
Klánovický MiniAdventure – spojení sportu se zábavou

Zveme Vás do Klánovic na zážitkový závod dvojic, při kterém během tří hodin skloubíte sportovní výkon, orientační
smysl a dovednostní um.
Většina účastníků nejde ani tak na závod,
ale spíš prožít den s parťákem a vyzkoušet mnoho zážitkových disciplín.
Podstatou závodu je dosažení stanovišť
vyznačených v mapě, na kterých se plní
různé disciplíny. Mezi stanovišti se dvojice závodníků pohybují na kole. Pořadí
stanovišť si volí každý sám, důležité je
pouze vrátit se do cíle v limitu 3 hodin
a nasbírat co nejvíce bodů.
Disciplíny plní vždy oba z dvojice a získavají za ně body. Na stanovištích se závodníci můžou těšit např. na jízdu na
kánoi, střílení z kuše nebo „hledání pokladu“.
Vítězí dvojice s nejvíce body a nejrychlejším časem. Dvojice můžou být tvořeny

dvěma muži, ženami nebo být smíšené.
Závod se koná již 15. května, registrujte se proto co nejdříve na
www.triprozdravi.cz, kapacita je omezena na 200 týmů. Zde
najdete i bližší informace o závodě a doprovodném programu.

Kominict ví němec
opravy, revize, čištění,

placená inzerce
Běh naděje v Klánovicích

Zveme na devátý ročník charitativního Běhu
naděje, který pořádá Masarykova ZŠ a Místní
úřad Klánovice v neděli 22. 5. 2016.
Tratě dlouhé 1 000 - 4 000 m jsou vhodné pro běžce,
chodce, rodiče s kočárky či cyklisty (trasa 10 000 m).
Čeká na Vás občerstvení, doprovodný program, hudební
doprovod, výtvarná dílna a nebude chybět také oblíbený
knižní bazar pořádaný klánovickou knihovnou. Veškerý
výtěžek z Běhu bude předán na výzkum a léčbu rakoviny,
jehož celostátní výtěžek 500 000 Kč byl v loňském roce
předán dětské onkologii Motol. Zápisy začínají od 8.30
hodin na dvoře ZŠ Klánovice, samotné běhy od 10 hodin.
Za přípravný výbor
Jolana Fuchsová

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

Úklidový servis Action Time, s.r.o. přijme
pracovníka úklidu
v Pro Logis Parku Jirny. Hlavní náplní je úklid
a obsluha mycího stroje.
Pracovní doba po-pá, výjmečně v so. 8,5 hodiny denně.
Požadujeme: Vyučení, nebo maturita, spolehlivost,
dochvilnost, kladný vztah k práci a kolektivu.
Nabízíme: Stabilní zaměstnání, práci v mladém kolektivu,
dobré platové ohodnocení.
Kontakt: Karel Smělý 736 489 510

Zveme Vás do naší NOVÉ PRODEJNY

pobočky v Úvalech ul. 28. října 242 - přímo naproti budově
vlakového nádraží a do KVĚTINÁŘSTVÍ Jasmín v Újezdě
n.L. (vedle Penny Marketu) na stále bohatou nabídku řezaných a hrnkových květin, nyní hlavně letní sadby bylin od
českých zahradníků, dárk. předmětů, jarních dekorací.
Každý týden máme pro Vás nové AKČNÍ zboží. PŘIJÍMÁME
OBJEDNÁVKY NA CELOROČNÍ DEKORACE do interiéru
i exteriéru. Velice rádi Vás u nás uvítáme a těšíme se na
Vaší návštěvu.
Provozní doba v Újezdě n.L.: Po-Pá 8-19.30h. So-Ne 8-17h.
Provozní doba v Úvalech: Po-Pá 8-19h. So-Ne 8-15h.
Máme otevřeno NEPŘETRŽITĚ 364 DNŮ v roce.
ZAVŘENO máme pouze 1. ledna 2017
Mob.č.: 773 679 393, 608 982 711, www.kvetiny-jasmin.cz,
www.facebook.com/kvetinyjasmin
PŘIJMEME prodavače-čku,floristu-tku do KVĚTINÁŘSTVÍ
s minimálně 2 letou praxí v kvetinářství na plný ,částečný
úvazek i brigádně do Úval a do Újezda n.L. na Prahu 9.
Požadujeme zodpovědnost, samostatnost, kreativitu,odbornost v oboru, letitou praxi, pracovitost, slušné chování
a chuť stále se vzdělávat v oboru, pracovat s úsměvem
a s radostí. Nabizime hezké, příjemné prostředí, slušné chování, příjemný vstřícný kolektiv, pomoc při zaučení a dobré
platové podmínky dle vykonu.
Po-Pa volejte 8-19h. na mob.č. 608 982 711

