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slovo n a ú vo d
Vážení a milí čtenáři!
I v prázdninových měsících pro Vás máme spoustu nových informací i událostí z uplynulého měsíce.
Přečtete si nové informace z obce, přehled kulturních akcí, co se událo v jirenské škole a jaké akce si pro Vás či Vaše
děti připravily jirenské spolky. A závěrem si dovolujeme pozvat Vás na akci „Rozloučení s létem“.
Doufáme, že Vaše letní a prázdninové dny jsou příjemně prožité, že si užíváte teplých letních dnů někde u vody či v
přírodě a že si uděláte čas i na přečtení našeho měsíčníku, kterým Vám chceme zpříjemnit volné chvíle.
Děkujeme, že nás čtete!
Za redakci Šárka Hanušová

zprá v y z o b c e

SLOVO STAROSTY
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ČINNOST OBCE ZA UPLYNULÝ MĚSÍC

V měsíci červenci obecní úřad zajistil a provedl následující práce:
 Úprava prostoru na změnu umístění sběrného dvora pro
Nové Jirny – vyasfaltování povrchu u ČOV.
 Sekání trávy + údržba hřbitova + úprava a zametání veřejného prostranství
 Jednání s architekty ohledně nového územního plánu obce
 Výběrové řízení na dodavatele nové školy
Zastupitelé obce Jirny

OSTATNÍ INFORMACE

Uzavření a přemístění SBĚRNÉHO DVORA
v Nových Jirnech
Od 4. 9. 2017 bude sběrný dvůr u hasičské zbrojnice, v ulici Dělnická čp. 303 v Nových Jirnech UZAVŘEN !
Kontejnery na odpad budou přemístěny do prostor k čistírně odpadních vod (ČOV).
Otevírací doba je stejná, jako byla, tj.:
STŘEDA
16.00 - 18.00 hod.
SOBOTA
09.00 - 12.00 hod.

ZMĚNA NOTÁŘE

NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ MGR. MARKÉTY KÁNINSKÉ
Od 1. 7. 2017 je jmenovaná pro Okresní soud Praha - východ nová
notářka Mgr. Markéta Káninská. Funkci převzala po JUDr. Vlastě
Lauermannové, která ke dni 30. 6. 2017 ukončila svou činnost.
Sídlo notářského úřadu: Mgr. Markéta Káninská – notářka
Plaská 623/5
150 00 Praha 5
Jak se k nám dostanete:
Tramvají: č. 15, 9, 12, 20, 25, 1, 18, 8, - zastávka Újezd
Autem – parkovací zóna Praha 5, parkování možné před domem
či v blízkém okolí za poplatek
Kontakty:

Úřední hodiny:
• Pondělí
• Úterý
• Středa

Tel: +420 212 245 750
E-mail: kaninska@mojenotarka.cz
ID datové schránky: vpekw7n
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00
08:30 - 12:00

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

• Čtvrtek
08:30 - 12:00
13:00 - 16:00
• Pátek
08:30 - 15:00
Mimo úřední hodiny dle přechozí dohody.
Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ Oddělení dopravně
správních agend Úseku evidence řidičů v Praze od
31. 7. 2017 do 11. 8. 2017
V době od 31. 7. 2017 do 11. 8. 2017 bude z technických důvodů
uzavřeno oddělení dopravně správních agend, úsek EVIDENCE
ŘIDIČŮ na pracovišti v Biskupské ulici 7 v Praze.
Náhradní provoz:
Veškerou agendu bude zajišťovat pracoviště ve Staré Boleslavi,
Mariánské náměstí 28.
Oddělení dopravně správních agend - Pracoviště Stará Boleslav
Úřední hodiny:
• pondělí, středa 8:00 - 17:00, polední přestávka 12:00 - 12:30
• úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00, polední přestávka 12:00 - 12:30

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ Oddělení dopravně
správních agend Úseku evidence vozidel v Praze
od 21. 8. 2017 do 8. 9. 2017

V době od 21. 8. 2017 do 8. 9. 2017 bude z technických důvodů
uzavřeno Oddělení dopravně správních agend, úsek EVIDENCE
VOZIDEL na pracovišti v Biskupské ulici 7 v Praze.
Náhradní provoz:
Veškerou agendu bude zajišťovat pracoviště ve Staré Boleslavi,
Mariánské náměstí 28.
Oddělení dopravně správních agend - Pracoviště Stará Boleslav
Úřední hodiny:
• pondělí, středa 8:00 - 17:00, polední přestávka 12:00 - 12:30
• úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00, polední přestávka 12:00 - 12:30
Děkujeme za pochopení,

Městský úřad
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Oddělení vnějších vztahů a informací
Ing. Bc. Monika JANÁKOVÁ, technická redaktorka

Tel.: +420 603 567 587
E-mail: monika.janakova@brandysko.cz
Brandýs nad Labem, Masarykovo nám. 34, 1. patro
www.brandysko.cz
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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Poslední možný termín svozu skla, kdy je možné odevzdat sklo jak v zelených plastových popelnicích tak v zelených pytlích, je
dne 5. září. Od měsíce října budou vyváženy VÝHRADNĚ zelené plastové popelnice a nádoby k tomu určené. Žádný jiný svoz
skla nebude možný.
Děkujeme za pochopení.
Obecní úřad

události a novinky z naší obce

KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ V OBCI JIRNY V ROCE 2017

25. 8.
2. 9.
4. 9.

15. 10.
28. 10.
11. 11.
25. 11.

1.– 3. 12.
4. 12.
15. 12.

Soukromá akce – KD
Soukromá akce – KD
Slavnostní zahájení školního roku – vítání žáků
1. a 6. ročníku – KD
Sdružení otevřených srdcí – KD
Soukromá akce – KD
Ples – Ing. Hnízdil – KD
Mikulášská zábava v KD – SDH Nové Jirny
+ Veteran car club Nové Jirny
Školení SDH Jirny – KD
Sdružení otevřených srdcí
Soukromá akce – KD

Kulturní dům 2018:
20. 1.
10. 2.
17. 2.
3. 3.
17. 3.

Ples MS Podlesí Jirny
Ples SDH Šestajovice
Ples Baráčníci
Obecní ples
Ples SDH Nové Jirny

Za OÚ Jirny Michaela Vodičková

základní škola
V červencovém Jirenském zpravodaji jsme čtenáře informovali o sportovních aktivitách žáků 4. ročníků. A zde je
slibovaná reportáž z pobytu páťáků. Oba pobyty finančně podpořil obecní úřad a my věříme, že po přečtení uznáte, že
si děti užily bezva sportovní zážitky a podaly výborné i odvážné osobní výkony.

Sportovní pobyt 5. ročníků v Malé
Skále

V posledním týdnu školy vyrazily obě 5. třídy na
tři dny sportovat do Malé Skály. A že to stálo za
to!
Kromě bezva bydlení, dobrého jídla, smíchu a písniček si zde děti vyzkoušely základy horolezectví
– lezení a slaňování. Nutno říci, že některé musely
doslova překonat samy sebe, ale o to větší pak
měly z úspěchu radost, vždyť zkuste viset na kolmé skále několik desítek metrů nad zemí!
Potom jsme se snažili ovládnout umění střelby
z luku a jako legendární Vilém Tell, hledali šípem
střed terče. Mezi námi, není to nic jednoduchého.

Druhý den nás čekala asi dvanáctikilometrová
cesta na raftech a takřka osmikilometrová cesta

Příprava na suchu
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zpět na koloběžkách. Mnozí drželi pádlo poprvé
v životě. Na raftech jsme se na vodním živlu udržovali v dobré náladě písničkami a vodáckými
pokřiky: Hledáme kapitána pro svou lodičku
AHOJ, AHOJ…

Třetí den nabitý program vrcholil cestou za pokladem, který měly skupinky objevit pomocí geocachingu.
Některé „kešky“ byly ukryté opravdu kardinálně
a daly nám zabrat. Nakonec, po bloudění v okolí
Malé Skály všichni šťastně dorazili do cíle a na
pokladu si zaslouženě smsli.
Celý pobyt si děti užily od začátku až do konce.
Rafťáci v akci

Lukostřelba

Mgr. Jana Nová

Střed terče zasažen
Koloběžková jízda pro děti i dospělé
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Základy horolezectví pod vedením lektora

Odvážný horolezec

Bez doprovodu rodičů si již nedovedeme představit organizování školních výjezdů. A co nás těší nejvíce, jezdí opakovaně a dobrovolně. Děkujeme nejen těm na fotografii, ale i všem ostatním.

spolky a organizace

HASIČI NOVÉ JIRNY

Začaly prázdniny a mladým hasičům i jejich vedoucím skončily
hasičské schůzky. Skončily tedy jen po dobu prázdnin, ale neskončily tím naše společné aktivity. Naopak se přiblížilo letní hasičské soustředění v Bilých Poličanech. A právě
o něm je dnešní příspěvek v Jirenském zpravodaji.
Ve středu 5. 7. 2017 jsme se sešli s dětmi v ranních
hodinách u hasičské zbrojnice v Nových Jirnech,
naložili všechny věci do auta, pak už jen rozloučení s rodiči a prarodiči a mohlo se vyrazit. Po příjezdu na místo nám správci objektu ukázali louku,
kde jsme si postavili stany a šlo se na oběd. Poté
následoval zbytek zabydlování v našem dočasném
domově. Vzhledem k tomu, že počasí nám přálo,
zbytek odpoledne jsme strávili u zámeckého rybníčka. K večeru jsme rozdělali oheň, opekli si buřty
a pomalinku se chystali ke spánku.

Druhý den, tedy ve čtvrtek dopoledne nás čekala
přednášku od pana Sedláčka, který je zasloužilým
hasičem SDH Bílé Poličany. Ten nás provedl po

garážích hasičské školy, představil nám různé vybavení pro hasiče, abychom měli představu, co třeba právě v naší hasičárně
chybí. Jeho povídání a ukázky se dětem moc líbily. Po obědě jsme
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využili rozlehlého zámeckého parku a rozmístili po něm stanoviště potřebná k ZPV. Po skončení jsme se odebrali do místní jídelny na svačinu, během které jsme s ostatními vedoucími
vyhodnotili všechny soutěžící. Po svačině jsme vyhlásili výsledky a rozdali sladké odměny.
Ve zbytku odpoledne jsme společně s dětmi hráli různé míčové
a společenské hry. Naše kuchařka Jiřinka využila tuto dobu k
vaření večeře. Po večeři přišlo pro naše děti veliké překvapení.
Vedoucí Honza a Janek se domluvili s p. Sedláčkem, že dětem
založí požár v zámeckém parku a děti si budou moci vyzkoušet,
jaké to je při opravdovém výjezdu.

Pátek měl téma zdravověda a první pomoc. Přijel za námi přednášející pan Bárta, který nám vše vysvětlil a ukázal - od popálenin, zlomenin až po resuscitaci člověka. Děti si mohly
vyzkoušet masáž srdce na figurínách, techniky obvazování
rukou a nohou na svých vedoucích. Věříme, že se toho od něj
naše děti hodně naučily a moc se jim to líbilo.
Odpoledne jsme vyrazili k nedalekému koupališti, kde už nás
čekal jen odpočinek a vodní hrátky.

louku od odpadků, poděkovali panu kuchařovi, jak se o nás
pěkně staral, a předali mu medaili.
A soustředění se uchýlilo ke konci a my vyrazili zpět k domovům.

Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným, že nám pomohli zrealizovat nápad soustředění v Bílých Poličanech. Patří
vám veliké díky!
A doufám, že se ve stejném počtu a na stejném místě sejdeme
i příští rok.
Vedoucí mládeže Kristýna Vančurová

V sobotu dopoledne děti trénovaly s několika vedoucími překážky v podobě kladin, bariéry s oknem a vysoké bariéry. Následovala štafeta 4x60m. Vedoucí mezi tím plánovali trasu na
noční bojovku. Odpoledne se děti vrátily znovu na štafety a my
dospělí s dalšími dvěma vedoucími realizovali kostýmy na bojovku.
Večer proběhlo bodování stanů. Rozhodli jsme se, že dáme
všem mráček a každý stan si tak bude muset připravit nějakou
scénku, kterou pobaví ostatní. Zábava na večer byla tedy zajištěna. Po scénkách jsme udělali celkové vyhodnocení soustředění a rozdali diplomy a medaile.
A začala další zajímavá část soustředění – slibovaná noční bojovka. Děti vycházely na bojovku přesně o půlnoci. Ač někteří
neradi, byli vypouštěni po jednotlivcích. Cesta byla lemována
svíčkami a vedla po louce, pak pokračovala lesem, kde děti narážely na různá strašidla - bílá paní, strašidelná smrtka, krvavý
dřevorubec nebo modlící se jeptiška v místní hrobce, která byla
osvětlena svíčkami a vyzdobena umělou krví. Po bojovce plné
zážitků jsme všichni ještě chvíli seděli u ohně, vyprávěli si o
prožitém večeru až nastal čas jít spát. Děti jsme uložili k spánku
do jejich stanů a naposledy se rozloučili s příjemným sobotním
večerem.
V neděli dopoledne jsme už jen rozebírali a balili stany, uklízeli
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BARÁČNÍCI

Červen byl pro jirenské Baráčníky velice významný měsíc, protože právě před osmdesáti lety naši otcové a dědové založili tento
dobročinný spolek v Jirnech, který pomáhal starým, nemocným
nebo velmi sociálně slabým občanům. Na počest tohoto spolku
pořádáme každých 5 let oslavu v KD za přítomnosti Baráčníků
z dalších obcí, Junáků, Spolku otevřených srdcí a našeho pana
starosty.
Po krátkém baráčnickém sedění s podáním pocty a zdravicemi
zúčastněných spolků nám taneční soubor, složený z členů místních

OBČANÉ OBCÍ JIRNY A NOVÉ JIRNY

V neděli 25. června 2017 proběhly v Jirnech
oslavy sv. Petra a Pavla. Oslavy začaly v půl
jedenácté dopoledne slavnostní mší svatou,
kostel byl zaplněn do posledního místa a někteří poutníci postávali i před kostelem.
Během slavnostní mše, kterou sloužil P.
ThMgr. Rafal Marcin Sulwestrzak, zazněly
písně v doprovodu varhan i rytmické skupiny
Holky v akci. Kostel byl vyzdoben květinami
v bílo-žlutých barvách a atmosféra byla velmi
slavnostní.
Odpolední program zahájily ve 14:00 hodin
fanfáry lesních rohů, kvarteta vedeného vedoucí pobočky jirenské ZUŠ Jana Zacha paní
učitelky Marcely Babkové. Následovalo vystoupení sboru Činelky pod taktovkou MgA.
Ladislavy Šťastné. Sbor vystupuje na jirenských slavnostech již od svého úplného začátku a je vidět, že profesionální práce paní

organizací, předvedl besedu a přišel i kouzelník. Po výborném občerstvení pana Popelky následoval průvod Jirny v krojích za doprovodu hudby pana Lhotáka. Položili jsme květiny na významná
místa a vrátili se zpět do KD, kde byla oslava zakončena hudbou
a tancem.
Děkujeme všem zúčastněným občanům a organizacím a přejeme
krásné léto a bezstarostnou dovolenou.
Za Baráčníky Irena Vilímková
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učitelky přináší uchu lahodící výsledky. Nebyly by to
oslavy bez vystoupení dětí naší mateřské školky, tentokrát pod vedením paní učitelky Lucie Kolocové. Hemžení všech broučků a berušek všechny nadchlo. Jejich
kostýmy doplnila hudba a choreografie, která se čtyřletým dětem moc povedla.
Nadšený potlesk sklidili také žáci z prvního stupně základní školy, kteří vystoupili pod vedením Mgr. Petry
Ditrychové. Byli vybráni v rámci recitační soutěže a jejich výkony byly úctyhodné. Kulturní program zakončilo
vystoupení dvou skupin gymnastek pod vedením Martiny
Chlebkové. Množství gymnastek a obsáhlost cviků, to vše
vyvrátilo tvrzení o moderních dětech, kterým chybí
pohyb.
Přesně ve tři hodiny zahájilo divadlo KÁ KÁ své představení, které pobavilo nejen děti, ale též rodiče. Po představení si účastníci oslav užili různé soutěže, boje či
rukodělné dílny. Nechyběly sportovní či intelektuální sta-

noviště a ani hrátky s vodou. Zvláště muži pak ocenili
možnost si beztrestně zabojovat mečem či činkou. Dospělí i ti mladší si vyzkoušeli hrnčířský kruh, malování
na sádrové odlitky nebo navlékání korálků. Děti si zaskotačily ve skákacím hradě na školním dvoře. I letos
byly děti zkrášleny malováním na obličej paní učitelkou
Mgr. Janou Novou. A tak jste mohli potkat vílu, ale také
bojovníka.
Fotografie z oslav je možno shlédnout na
http://www.sdruzenijirny.cz

Jménem spolku Občané obci Jirny a Nové Jirny děkuji za
podporu a spolupráci ŘMK farnosti Jirny, OÚ Jirny, MŠ
Jirny, ZŠ Jirny, ZUŠ Jana Zacha, panu Lapáčkovi, manželům Chlebkovým a mnoha dalším dobrovolníkům.
Markéta Burdychová
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ČERNÍ KONĚ

ŠÍPKOVOU? NEBO SE ZELÍM?

Nezisková organizace Černí koně každoročně pořádá cyklovýlet
pro každého pod názvem Výprava na kance. Název akce je inspirován cílovým místem, Hájenkou v Kersku a slavným filmem
Slavnosti sněženek.

Letos se konal jubilejní 10. ročník, který byl opravdu slavnostní.
Svatba v Hájence, kde si své ano řekli Tomáš Pouch a Lenka Kubecová (Č. Budějovice).
Cyklistický peloton každoročně doprovází dobrovolní hasiči z
Nových Jiren a letos se přidal i Veterán Car Club. Milovníci

starých aut si tak přišli na své.

Akce pokračovala odpoledním programem v Nových Jirnech.
Každý si mohl odnést vlastní karikaturu, žasnout nad dovednostmi iluzionisty Toma Jaspera, zazpívat a zapařit v rockovém

stylu s kapelou Trio traktůrek, klepat si na čelo, když se jeden
„šílenec“ zapálil a s plameny nad hlavou se proháněl po návsi na
kole a vyvrátit si hlavu při pohledu na ohňostroj na temném nebi.

Skvělý program končil ve 22 hodin. Ti, co nechtěli jít ještě spát,
se přestěhovali do dvora novomanželů, kde se téměř do 3. hodiny ranní filozofovalo nad „chytrými skleničkami“. Vše proběhlo v dobré atmosféře, a tak bylo pro
všechny velké překvapení, když se zjistilo,
že někdo si suverénně
v pět ráno přišel do
domu pro klíče od nového auta, které neziskové organizaci
Černí koně věnoval
Globus.
Auto, dodávka Ford
Tranzit, byla odcizena
v neděli kolem 5. hodiny, Tomáš odcizení
zjistil a hlásil policii
až v pondělí kolem 9
hod. Ještě v noci natočí a sestříhá video,
ve kterém žádá veřejnost o pomoc s nalezením auta.
Tuto výzvu vidělo
více než milion lidí,
o této skutečnosti informovaly 3 televizní stanice a odcizené auto
se během jednoho dne stalo nejznámějším autem v Čechách.
V úterý kolem 17. hod bylo auto nalezeno v Mostě.
Na tomto příběhu je krásné to, že ať se o lidech a naší národní
povaze říká mnohé, pravdou je to, že se spojilo opravdu hodně
lidí, více než milion na facebooku sdílelo informaci o ukradeném

autě a z večerních zpráv se informace dostala k dalším 5 milionům lidí. A ti všichni
sledovali silnice.
Tomáš Pouch,
zakladatel nadace Černí koně
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ZAHRÁDKÁŘI JIRNY
Svaz zahrádkářů Jirny pořádá dne 25.
srpna 2017 jednodenní výlet do
Lužné – muzeum historických vlaků,
návštěva hradu Křivoklát.
Odjezd autobusu z Nových Jiren I 06,50 hod, Jirny - 7,00 hod. od autobusových zastávek. Cena za autobus
200,- Kč, vstupné si hradí každý
zvlášť. Není podmínkou členství v organizaci.
Případné dotazy a přihlášky přijímá
Václav Jelínek,
tel. 728 375 011.
Eva Pilátová

placená inzerce

str. 12

Pozvánka na akci
Rozloučení s létem !
kultura v obci

Sobota 2. září 2017 od 14 hodin
areál Junáka Jirny, ul. Pražská

Zábavné odpoledne určené pro děti.
Děti si budou moci zahrát hry, vyzkoušet šikovnost svých rukou
v kreativním koutku a především užít poslední chvilky prázdnin
se svými kamarády.

Těším se na Vás Jana Fialová www.krouzkyuniky.cz
Za deštivého počasí se akce konat nebude!
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kdy a kam
Divadlo Horní Počernice – program na září a říjen 2017
Pokladna divadla je otevřená vždy od pondělí do pátku
od 16:00 do 19:00.
Vstupenky si můžete koupit nebo zarezervovat kdykoliv
na našich webových stránkách
www.divadlopocernice.cz.

poručujeme vstupenky přímo zakoupit na
http://vstupenky.divadlopocernice.cz/kulturni-centrum-horni-pocernice/list
(vyberte si možnost Evstupenka nebo Cool ticket).

Délka všech představení je uváděná včetně přestávky.
Věnujete pozornost omezené délce rezervace, vstu- Pořady do 90 minut se hrají bez přestávky, pokud není
penky je nutné do týdne vyzvednout v pokladně divadla. uvedeno jinak.
Pokud víte, že vám naše otvírací doba nevyhovuje, do-

Neděle 10. září od 15:00
ZAHÁJENÍ SEZÓNY
Příjemné odpoledne pro všechny naše diváky, velké i malé, i pro
ty, kteří si do počernického divadla zatím nenašli cestu.
Během odpoledne uvidíme pohádku Divadla Harmonika. Prasečí
cirkus předvedou Bratři v tricku, protože kdyby prase mělo křídla,
byl by svět mnohem krásnější. Stejně jako v loňském roce si zazpíváme s Palečkem. Připravili jsme také bubenický nebo žonglérský workshop...

Vyorálek, Emília Vašáryová, Eva Herzigová, Martin Hofmann, Zuzana Kronerová
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. V jeho
srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou úředníka, diplomata. Českými lvy ověnčený ﬁlm
věnovaný dramatickému osudu velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka.
Délka ﬁlmu: 113 minut
Vstupné: 80 Kč
Sobota 16. září v 15:00
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Kristýna Cincibusová, Klára Šimicová
Pohádkový příběh plný písniček
a tanečních vystoupení. Těšit se
můžete na půvabnou a hodnou
Popelku, zamilovaného prince a celé hejno holoubků.
Délka představení: 55 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč

POPELKA

Úterý 19. září v 19:30
NAPROSTÍ CIZINCI
KINO
Režie: Paolo Genovese
Hrají: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea a další.
Skupina dlouholetých přátel si zpestří společnou večeři návrhem,
že všichni dají na stůl své telefony a každý příchozí hovor, zprávu
či fotograﬁi budou sdílet společně – vždyť před sebou už dávno
nemají co skrývat. Brzy se ukáže, jak málo o sobě vědí.
Délka ﬁlmu: 97 minut
Vstupné: 80 Kč
Bude toho ještě mnohem víc. Přijďte se podívat, pobavit a zahájit s námi již 12. divadelní sezónu Divadla Horní Počernice.
Vstup volný
Čtvrtek 14. září v 19:30
MASARYK
KINO
Režie: Julius Ševčík
Hrají: Karel Roden, Hanns Zischler, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Jiří

Středa 20. září v 18:00
KAREL FRONTZ – fotograﬁe
VERNISÁŽ
Výstava fotograﬁí ze studijní cesty
po Keni.
Vstup volný
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Pátek 22. září v 19:30
CRY BABY CRY
Sabina Krátká
Švandovo divadlo
Režie: Martina Krátká
Hrají: Michal Dlouhý, Klára Cibulková, Bohdana Pavlíková,
Kristýna Frejová, Réka Derzsi/
Eva Vrbková, Blanka Popková
Komedie o tom, jak pět žen
hledá návod na štěstí. V módním
kurzu life coachingu se pokusí
zjistit, jak by měly změnit svůj
život. Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být šťastný?
Upozorňujeme diváky, že při představení se na jevišti kouří.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Neděle 24. září v 15:00
PANÍ LÁRY FÁRY
Betty MacDonaldová a Eva Čechová
DS Na Radosti Horní Počernice
Režie: Eva Čechová
Hrají: Z. Staňková a děti
Znáte někoho, kdo si po sobě neuklízí? A víte, že zřejmě chytl
čurbesajdu? Pošlete ho za paní Láry Fáry, ta zná lék na všechny
dětské nemoci a navíc je s ní legrace.
Délka představení: 65 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč
Pondělí 25. září v 19:30
Rob Backer
Agentura Point
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Jan Holík/ Jakub Slach

placená inzerce

CAVEMAN

Obhajoba jeskynního muže představuje humorné přemýšlení
o rozdílech mezi muži a ženami
a o tom, jak často tyto rozdíly vyvolávají nedorozumění.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 400, 370, 350 Kč
Částečně zadané představení

Středa 27. září v 19:30
ŠPUNTI NA VODĚ
KINO
Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková, Tatiana Vilhelmová, Jiří
Langmajer, Pavel Liška a další.
Tajně sjet Sázavu s vlastními dětmi může být dobrodružnější než
se původně zdálo. Česká letní ﬁlmová komedie vám připomene
prázdninovou atmosféru.
Délka ﬁlmu: 83 minut
Vstupné: 80 Kč
Sobota 30. září v 19:30
Pavel Kohout
(Čechův divadelní podzim)
DS Jiřího Voskovce – Sázava
Režie: Martin Kovářik
Napínavá komedie se skoro sedmi mrtvolami.
Délka představení: 90 minut

inzerce
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OSTRAHA
Hledáme muže i ženy pro práci
v ostraze v Jirnech.

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

- jednoduché činnosti na vrátnici
nového objektu
- hlavní pracovní poměr, dlouhodobá spolupráce
- firemní benefity, certifikát
zdarma, náborový příspěvek
- praxe nerozhoduje-zaškolíme
- vhodné pro osoby se zdravotním
omezením
ZÁJEMCI VOLEJTE: 777 218 003, nebo
pište na e-mail: trvaj@scsgroup.cz

