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slovo n a ú vo d
Vážení čtenáři,
volební období je za námi, ráda bych touto cestou za redakci
Jirenského zpravodaje poděkovala všem voličům za vyjádření
svého názoru, pogratulovala všem nově zvoleným zastupitelům a popřála jim do nového volebního období hodně úspěchů. Těšíme se na další spolupráci.

Na základě několika dotazů našich čtenářů si dovoluji uspořádat touto cestou anketu, která umožní našim čtenářům vyjádřit

se, co a v jakém rozsahu by si
v budoucnu chtěli v našem zpravodaji přečíst. Prosíme tedy čtenáře, aby své nápady a názory
zasílali na e-mail:
zpravodaj.jirny@seznam.cz
v termínu do konce listopadu.
S těmito návrhy naše čtenáře seznámíme na našich stránkách.
Děkujeme.
Za redakci Šárka Hanušová

Volby do zastupitelstev obcí 05.10. - 06.10.2018

Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku
Zastupitelstvo obce
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Praha-východ
Obec: Jirny
Tabulka: Všechny kandidátní listiny

číslo
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3

4

4

Kandidátní listina
název

Sousedé
Sousedé
Sousedé
SNK JIRNY
SNK JIRNY
SNK JIRNY
SNK JIRNY
SNK JIRNY
SNK JIRNY
SNK JIRNY
Občanská demokratická
strana
Nezávislí s podporou
TOP 09
Nezávislí s podporou
TOP 09

poř.

číslo

Celkem zobrazeno kandidátů: 13

1
2
4
1
2
3
4
5
6
7

Kandidát

příjmení, jméno,tituly

Benáčanová Tereza Mgr.
Horák Martin Ing.
Benáčan Petr Ing.
Skořepa Stanislav
Hanušová Šárka Bc.
Rytíř Jindřich
Hrůza Jan Ing.
Červinka Milan Ing.
Kudrnová Hana Mgr.
Kopecký Václav

věk
35
47
41
60
48
50
72
64
55
45

2

Vodička Milan

54

5

Korejzová Jitka JUDr.

36

1

Lehečka Jan Ing.

46

Navrhující
strana
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

ODS

TOP 09
NK

Politická

příslušnost
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ODS

TOP 09
BEZPP

abs.
327
324
315
577
546
536
499
471
545
563

154

250

227

Hlasy

v%

8,98
8,89
8,65
8,50
8,04
7,89
7,35
6,94
8,03
8,29

10,07
11,12

10,10

Pořadí

zvolení
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7

1

1

2

Vážení občané, příznivci Sdružení nezávislých kandidátů a všichni slušní lidé.

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za Vaše odevzdané hlasy a Vaši podporu ve volbách do obecního zastupitelstva. Vaší důvěry si velice vážíme a o to spíše v dnešní nelehké době. Možná jste i vy zaznamenali lživou a špinavou antikampaň, která byla rozpoutána těšně před a ve dnech voleb, kdy skupinka občanů dokonce neváhala roznášet pomlouvačné
letáčky přímo do Vašich domácností.
Do této doby jsem nevěřil, čeho všeho je člověk schopen a na jaké dno odpadu jsou ochotni někteří z nás klesnout jen kvůli
tomu, aby zabránili zvolení určitého člověka a to člověka, který na rozdíl od jiných v obci již něco vykonal.
Tento pokus o ovlivnění voleb a špinění osob na kandidátní listině považuji za velice ostudné a neetické chování, kterému
není omluvy.
Vážení občané, za Sdružení nezávislých kandidátů Vám ještě jednou mnohokrát děkuji a dalším nově zvoleným budoucím
zastupitelům i z jiných stran gratuluji k získání mandátu do zastupitelstva obce Jirny. Zdravý rozum v naší obci zůstává.
Za sdružení NK Stanislav Skořepa
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zprá v y z o b c e
Semafory v obou částech obce se připravují

Vážení občané,
často se na nás obracíte s dotazy, týkajícími se bezpečnosti na našich silnicích. Obec se dlouhodobě snaží zajistit v obci úsekové
měření či semafory na přechodech. To však odmítal dopravní inspektorát policie ČR - odbor dopravy Středočeského kraje. Obec
přesto již s předstihem před položením nového asfaltového povrchu ulic Brandýská a Hlavní položila pod stávající komunikaci
chráničky, kterými bude možné vést vedení pro světelné semafory, aniž by bylo v budoucnu zasahováno do nových povrchů.
Po mnoha jednáních s dopravním inspektorátem Policie ČR Praha
- východ se konečně blýská na lepší časy.
V minulých dnech se po mnoha pokusech podařilo domluvit souhlas s umístěním semaforů v křižovatce ulic Brandýská, 5. května
a Brigádnická v místě, kde je již namalován nový přechod pro
chodce a v Nových Jirnech v ulici Hlavní u autobusové zastávky.
Samotné umístění semaforů však ještě chvilku potrvá, protože

i toto má určitý legislativní postup, který neumožní jejich umístění hned.
Složitější situace nastává právě v Jirnech, kde bude semafor umístěn v samotné křižovatce, která bude muset býti řešena kompletně,
nikoliv jen přechod. V Nových Jirnech je situace jednodušší, protože uvažovaný světelný přechod se nachází mimo hranice křižovatky. V každém případě je nutné vše projednat s ČEZ a zřídit
nová odběrná místa pro napojení semaforů. To bude probíhat po
zhotovení projektové dokumentace, kdy bude znám i předpokládaný odběr a kapacita jističů.
V současné době již probíhá příprava projektové dokumentace
a jsou připraveny další kroky.
Věříme, že se vše podaří v dohledné době a naše silnice budou
zas o trošku bezpečnější.
Držte nám palce i Vy.
Za obec Jirny Šárka Hanušová

kalendář kulturních akcí
KULTURNÍ DŮM
27. 10. 2018
3. 11.
10. 11.
24. 11.

-

Slavnostní podvečer u příležitosti výročí 100 let vzniku republiky, zahájení v 16.30
Halloweenské odpoledne s večerní diskotékou a překvapením – Sokol Jirny
Svatomartinský ples
Mikulášská zábava – Veteran Car Club Nové Jirny + SDH Nové Jirny

27. 10. 2018 Slavnostní průvod u příležitosti vzniku ČSR
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15:00
16:00
16:20
16:30
17:10

Srdečně Vás zveme na oslavy

sraz u lípy, průvod k památníku 1. sv. války a k sokolovně
vysazení stromu svobody - lípy v parku
příchod ke KD
začátek kulturního programu v KD
společenské pohoštění pro přítomné a sousedské povídání

(Průvod vychází od památné lípy na rozcestí Jiren, Nových Jiren
a Šestajovic, poté ke škole, sokolovně, parku a dále ke KD)
Organizují jirenské spolky a obec Jirny

Akce začíná v 15.00 hodin u lípy na pomezí Jiren, Nových Jiren
a Šestajovic a pokračujeme směrem k památníku válečným obětem a do KD Jirny.
V 16:30 v KD Jirny kulturní program. Slavnostní podvečer k vý-

SÁL „KVAPÍK U ANTOŠŮ“

Pravidelné neděle a pondělí - Taneční pro dospělé.
Začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí. Taneční kurzy s výukou
společenských tanců, abyste na plese nezapadli! Probíhající kurzy
září až prosinec.
Ne 18:30-21:30, Po 19-20:30.
Více na www.artimo.cz
4.10. čtvrtek, 17:30, Taneční přípravka
Od 4. 10. 2018 otevírá TJ Sokol Jirny nový kurz tanečně-pohybové průpravy pro děti od 8 do 14 let! Vhodné jak pro první taneční krůčky, tak pro již mírně zkušené tanečníky.
Více na www.artimo.cz

5.10. pátek, 19:00 - Tančírna Kvapík každý první pátek v měsíci, do 22:00
Tančírna je pro všechny, kdo rádi tančí a chtějí si poslechnout i posedět s přáteli při krásné melodické hudbě, případně vyzkoušet
naučené kreace z tanečních. Reprodukovaná standardní i latinskoamerická hudba k tanci a poslechu. Oblečení: pohodlné pro
tanec, Vstupné: 50,- Kč/os.
Těšíme se na Vás. Pořádá: Spolek přátel tance a hudby

10.10. středa, 19:00, Loonadance Od 10. 10. 2018 – 15 lekcí
taneční meditace pro ženy. Více na www.loonadanceacademy.cz.
Pro registraci a další informace volejte
mob. 603871578 nebo e-mail: jana_opatrilova@hotmail.com

12.10. pátek, 19:00, Sousedské besedování
beseda Jiřího Pehe s hostem Vladimírou Dvořákovou. Občanská
beseda o věcech všedních i nevšedních. Aneb jak rozumět prostoru, kde žijeme a jak ho smysluplně ovlivňovat.
Dobrovolné vstupné s kávou a buchtou zdarma!

ročí vzniku ČSR. Jste srdečně zváni. Uniformovaní, krojovaní
vítáni.
Pro možnosti zapojení do příprav nás kontaktujte na telefonu:
731 423 325.
15.10. pondělí, 18:00, Latina pro ženy
Od 15. 10. 2018 – 10 lekcí latinskoamerických tanců.
Více na www.artimo.cz

16.10. úterý, 17:00-18:00, Bezplatná právní poradna.
Cílem právní poradny je podat bezplatnou radu a pomoc těm občanům Jiren, Nových Jiren a sousedních obcí, kteří potřebují pomoci s řešením různých problémových situací a kteří by zejména
z finančních důvodů nebyli jinak schopni svůj právní problém
konzultovat s advokátem. Lze přijít i bez objednání, ale ideální je
předem se objednat na adrese korejzova@email.cz.
Těší se na Vás, JUDr. Jitka Korejzová, advokátka
21.10. neděle, 15:00, Divadlo – pohádka, O strašidelném nádraží divadlo LáryFáry.
Kvapík U Antošů zve děti a jejich rodiče na nedělní pohádku.
Vstupné 80,- Kč.

1.11. čtvrtek. 19:00 – „Od kolébky ke hrobu – dušičkové setkání“.
Zveme Vás na besedu o věcech prvních a posledních. O významu
dušiček, smrtí, lidské důstojnosti, hospicové péči, doprovázení na
poslední cestě (hosté Julius Mlčoch – ředitel Pohřebního ústavu
hl.m. Prahy, MUDr. Renata Štěpánková – paliativní péče,
Mgr. Dita Brezováková – hospic Tempus, Dr. Ondřej Salvet – farnost Koloděje). Vstupné dobrovolné!

2.11. pátek, 19:00 - Tančírna Kvapík, každý první pátek v měsíci, do 22:00
Tančírna je pro všechny, kdo rádi tančí a chtějí si poslechnout i posedět s přáteli při krásné melodické hudbě, případně vyzkoušet
naučené kreace z tanečních. Reprodukovaná standardní i latinskoamerická hudba k tanci a poslechu. Oblečení: pohodlné pro
tanec, Vstupné: 50,- Kč/os. Těšíme se na Vás.
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Pořádá: Spolek přátel tance a hudby.

17.11. sobota, 19:00 – koncert Jiří Schmitzer, Kvapík U Antošů Jirny.
Předprodej vstupenek na Kvapíku, v hostinci U Antošů v Jirnech
a čerpací stanici Petr – Horoušánky a dále na
www.otevrenasrdce.cz. Vstupné 280 Kč
24. 11. 2018 14.00-16.00 Rudolf Desenský - kynologická beseda. Více informací a přihlášky na www.otevrenasrdce.cz

Tango Workshop Jirny – Termín odložen na 11. 11. 2018.
Tango Ballroom, Tango Argentino, Milonga - tančírna. To vše
a nebo zvlášť. Občerstvení zdarma. Přijďte se zdokonalit v tangu
a přijďte se naučit něco nového. Tango argentino přímo z Buenos
Aires ve spolupráci s Tangonexion. Jedinečná a cenově velmi
atraktivní příležitost zažít, naučit se a milovat Tango Argentino.
Jednodenní workshop je vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé. Registrace na www.artimo.cz

napsali jste nám
Vážení radní obce Jirny,
jistě jste všichni zaznamenali dlouhodobě, zejména v letních obdobích,
silný a velice nepříjemný zápach
hnoje a výkalů. Ti, co bydlí vzdáleněji od obce Jirny mají štěstí, ale ne
tak dlouho. Záleží, jak vane vítr
a jak silný je. Poněvadž toto parné
léto bylo již z hlediska zápachu nesnesitelné, dostaly od návštěvníků obce Šestajovice a Jirny punc
smradlavých obcí. Pochybuji, že by radní obce Šestajovice
a Jirny silný zápach hnoje necítili. Pochybuji, že dosud nebyla
poslána žádná stížnost, ale o čem nepochybuji, že nebylo uděláno nic k nápravě. Silný zápach pochází z odpadu společnosti,
která nese hrdý nápis Zemědělská obchodní společnost Šestajovice - Jirny, a.s., se sídlem Jirny, Zámecká 345. Po telefonické
rozmluvě jsem pochopil, že s nimi nikdo nehne, cituji: „Zápach
je normální. Proč jste se sem stěhovali, když jste už o zápachu
věděli“. hovoří za všechno. Další průběh hovoru nemohu, ani
nechci zveřejňovat.
Že nejde jen o nepříjemný pach obtěžující život občanů, ale
i škodlivé látky, které škodí nám všem a taky Vašim dětem.
Cituji z Ekologického centra Kralupy n.Vlt., které se zabývá studiemi, měřením a limity zápachu:
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší přistupuje k problematice pachových látek zcela odlišným způsobem, než předchozí zákon č. 86/2002 Sb.
V ustanovení § 2 písm. b) zákona je definována znečišťující
látka, jako „látka, která svou přítomností v ovzduší má nebo
může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí
anebo obtěžuje zápachem“.
„Zápach je nepříjemný čichový vjem, před kterým se lze těžko
bránit. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví
jako „stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody".
Pokud nám tedy zápach ubírá na pohodě, škodí zároveň našemu
zdraví. Pokud je člověk vystaven obtěžujícímu zápachu, mohou
se u něj projevit žaludeční problémy, nechutenství, zvracení
apod. Podle některých hypotéz může dlouhodobě obtěžující zápach ovlivnit náladu a emoce lidí, ale také imunitní a endokrinní
systém, v extrémním případě může i druhotně poškodit kardiovaskulární systém v důsledku psychického vypětí a stresu.“
Nutno podotknout, že po zaslání příspěvku 10. září 2018 na obec
Šestajovice a Jirny došlo ke zlepšení ovzduší – zápachu. To jen
dokazuje, že problém lze řešit, je jen otázkou, jak dlouho bude

Zemědělská obchodní společnost Šestajovice – Jirny dodržovat
předepsané postupy, zejména v letním období a jak budou občané obcí apatičtí k prostředí, ve kterém žijí.
Žádám o zveřejnění příspěvku !!
Děkuji.

Ing. Jaroslav Dykast, občan Šestajovic

Vyjádření obce k výše uvedenému příspěvku:

Obec kontaktovala na základě výše uvedeného dopisu telefonicky Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje
a odbor životního prostředí. Bohužel, odpověď nebyla příliš
uspokojivá. Hygienická stanice řešení zápachu ze zemědělského družstva nemá ve své kompetenci a životní prostředí nám
sdělilo, že měření bude neprůkazné, protože vždy bude
v okolí Prahy nějaký zápach naměřen.
Na základě místního šetření v ZOS byly obci předloženy doklady ČIŽP ( Česká inspekce životního prostředí), které prokazují, že činnost ZOS je v souladu s platným povolením provozu
a provozním řádem.
ZOS svojí činností neporušuje zákon č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší v platném znění.
ZOS má hnojiště v rámci svého areálu a hnůj odváží na pole,
které bude po sklizni plodiny hnojeno a je dostatečně vzdáleno
od stávající zástavby. Po samotném rozmetání je dána agrotechnická lhůta k zaorání chlévské mrvy, která je stanovena na
24 hodin, kterou musí ZOS dodržovat. Potom je vše v pořádku.
Zápach ze zemědělského družstva trápí naše obce od nepaměti,
protože družstvo bylo součástí obce mnohem dříve, než se naše
obce masivně rozrostly. V novém územním plánu již není počítáno s dalším rozvojem družstva, zemědělská výroba se postupně utlumuje a ubylo dobytka v živočišné výrobě. Plocha
pro zemědělskou činnost se v posledních letech výrazně zmenšila.
Bohužel letošní horké léto skutečně způsobilo, že zápach byl
silnější než kdy jindy. Ale není možné zakázat zemědělskému
družstvu jeho činnost stejně jako není možné ji zakázat žádnému jinému podnikateli, který v obci působil či působí. Jsme
si vědomi, že ne každý občan může zápach hnoje dobře snášet,
ale zároveň víme, že není možné jej zcela odbourat.
Obec bude dále se ZOS o možnostech snížení zápachu dále jednat a to ve spolupráci s obcí Šestajovice, kde je situace zcela totožná.
Děkujeme za pochopení.
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Vážení občané,
jsem tu tzv. starousedlík. Kdo projíždí Jirnami, řekne, že máme
pěknou obec. Opravdu se toho změnilo hodně, jsou tu však také
ještě místa, opravdu velké ostudy. Například obchod! Nemyslím v Nových Jirnech, tam pro změnu není žádný. V Jirnech vás
zásobují Vietnamci. Sice velkým sortimentem, ale co je venku
je nezajímá. U Antošů v bývalé cukrárně jsou na futrech pavučiny, o závějích prachu ani nemluvit. A samoobsluha? Jak v poválečné zóně. Proč není vstup, jak má být, přece je to spíše
hodno 21. století. O kousek dál je kulturní dům anebo snad odkladiště materiálu? Nevím, ale kulturnímu domu to důstojnosti
nepřidá.
To je jen můj dnešní postřeh.
S pozdravem Brettschneiderová

Vyjádření obce k výše uvedenému příspěvku:

Děkujeme čtenářce za příspěvek. Obec se bude čistotou v prostorách samoobsluhy zabývat, protože samoobsluha je obecní
prostor a má být řádně udržován. Prostor před kulturním domem
je bohužel jedním z mála obecních pozemků, proto je využíván
i k odkládání materiálu pro opravy komunikací, který obec
nemá kam v současné době umístit. I my chceme udržet naše
obce čisté a počítáme do budoucna s přesunutím tohoto materiálu jinam, v tuto chvíli však takové místo nemáme.
Bohužel čistota je obecným problémem, který nás všechny trápí.
Před samoobsluhou i kulturním domem, ale i dalšími místy se
schází mládež, která znečišťuje okolí odpadky. V nedávné době
dokonce došlo k zapálení rohožky na schodech před kulturním
domem a k pomalování zdi. Bylo by příjemné, kdyby se lidé
vážili veřejných míst a staveb a vedli k tomu i své děti a možná
bychom tyto problémy nemuseli řešit. Ale tohle neovlivní obec
jako instituce, ale občané sami svým chováním a jednáním.
Věřme, že se to do budoucna změní.

ma t eř sk á ško l a
Zprávičky z MŠ

Po prázdninách zahájila naše mateřská škola opět svůj provoz.
Přivítali jsme nejen nové děti, ale i děti, které mateřskou školu
navštěvovaly minulý rok.
U nejmenších dětí se začátek školního roku neobešel bez slziček,
ale nyní už z nich je správná parta, která se do školky těší.
S chutí se zapojují nejen do učení písniček, říkadel a rozpočítadel, ale také moc rádi cvičí s padákem nebo za doprovodu
hudby.
V tomto měsíci mohou rodiče zapisovat své děti do zájmových

kroužků, které se rozběhnou během října. Rodiče i děti si mohou
vybrat keramiku, angličtinu pro nejmenší nebo kroužek všestrannosti.
V rámci řízených činností učitelky každý den provádějí krátkou
logopedickou prevenci formou artikulačních, dechových, smyslových, rytmických, motorických a grafomoto- rických cvičení.
Tak jako v loňském roce, tak i v letošním, máme naplánované
velké množství kulturních akci. Jako první k nám hned na začátku října přijedou živá zvířátka. Děti se už moc těší.
Lenka Čejková

základní škola
JIRENSKÁ ŠKOLA PRO VÁS
PŘIPRAVUJE…



13. listopadu

JIRENSKÁ ŠKOLA BUDE SLAVIT …
13. 11. Den otevřených dveří 10-17
Brandýská 45, Navrátilova 69



17. listopadu

Slavnostní otevření nové budovy
Pražská, 13.00 -16.00 hodin

Školní akce věnujeme významnému 320.
výročí od prvního záznamu o naší jirenské škole.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Děti a zaměstnanci ZŠ Jirny

V sobotu 13. října
bylo teplo, slunečno a větrno,
počasí přímo objednané na pouštění draků. Dobroty od rodičů chutnaly
všem, dětem zbyl čas na soutěžení, rodičům na zpívání za opečený špekáček nebo na výrobu podzimní dekorace. Odpoledne všem příjemně
uteklo a my jsme rádi, že se naše školní akce vydařila.
Mgr. Hana Kudrnová
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spolky a organizace

SDRUŽENÍ OTEVŘENÝCH SRDCÍ
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HASIČI NOVÉ JIRNY

V sobotu 8. září 2018 se naše družstva mužů a družstvo žen zúčastnila okrskové soutěže a zároveň pohárové soutěže v požárním útoku
v Šestajovicích. Jako každý rok i letos byla účast z okolních sborů
veliká, ale i přesto jsme dokázali vybojovat pohárová umístění. Muži
mladší získali pohár za 2. místo a ženy za 3. místo. Díky skvělé
organizaci všechny útoky, až na malá zranění, proběhly skvěle. Děkujeme naší mládeži za jejich podporu.
Ani mladí hasiči po prázdninách nezahálejí. Poslední srpnový
víkend strávili na Slapech přípravou na podzimní kolo celoroční hry
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Plamen. V lese na připravené trati si zopakovali zdravovědu, topografii, uzlování a střelbu ze vzduchovky.
V září začaly požární útoky Podlipanské ligy, kterých se
účastnila dvě družstva starších žáků a jedno družstvo
mladších. V sobotu 15. září vyrazily děti na soutěž v
Brandýse nad Labem „Maxíkův pohár“ opět v plném nasazení. Závěrečná soutěž proběhla v Kostelci n. Č. lesy,
kam přijeli své ratolesti podpořit i někteří rodiče. Po návratu byla pro děti připravena malá oslava k zakončení
soutěžního roku, pochvala od vedoucích a nechyběl ani
velký dort.
za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová
Mladí hasiči z SDH Nové Jirny společně se svým vedoucím se během letních měsíců zúčastnili natáčení seriálu s hasičskou tématikou v hlavní roli s Bolkem
Polívkou (fotografie na titulní straně). Toto natáčení
bylo pro děti bezpochyby zajímavé a poučné.
za SDH Nové Jirny vedoucí mládeže Jan Siekel

Jménem výboru našeho sboru bych vás tímto chtěla pozvat na Mikulášskou zábavu, kterou připravujeme společně s Veteran Car Clubem Nové Jirny. Masky jsou
samozřejmě vítány a pro toho nejhezčího Mikuláše,
čerta nebo anděla bude připravena odměna. Nebude chybět ani překvapení, které vás opravdu pobaví.
Děkujeme tímto Obecnímu úřadu Jirny za jejich podporu naší činnosti a to nejen s mládeží.

JUNÁK JIRNY

První společnou akcí, která nás po táboře čekala, bylo zahájení skautského roku. To se konalo v pátek 7. září od 16:30 u klubovny, kam
se dostavilo i poměrně hodně nových členů. Na
samotném začátku jsme si nejprve domluvili,
kdy bude mít jaká družina schůzky a nováčci
byli přiřazení do družin svých vrstevníků. Nyní
nastal čas se seznámit. Na to funguje mnoho
způsobů, ale my máme nejraději ten, u kterého se baví naprosto
všichni. A tím byly hry, kterých jsme si zahráli nespočet, a protože po nich byly děti unavené a vysílené, přišel čas na zapálení
ohně a opékání buřtů. Bylo nádherné sledovat, jak všichni nabírají novou energii. Jelikož nás tlačil čas, nezbylo nám již nic jiného, než se s dětmi rozloučit a těšit se na nadcházející týden,
kdy začaly první družinové schůzky.
(Matyáš - Maty - Durčan)

za SDH Nové Jirny Marcela Hrubantová

Na konci září jsme se zúčastnili víkendové akce ,,Válka o Cintru'' konanou v okolí skautské základny Orlovy (poblíž Humpolce). Bojovali jsme měkčenými zbraněmi (meče, sekery,
kladiva, luky apod.) na straně císařství Nilfgaard proti alianci
třem královstvím. Celá akce byla na motivy ságy o zaklínači, a
tak na herním poli bylo možno potkat trubadúra Marigolda, čarodějku Triss, zaklínače Lamberta, dryády, skupiny nemrtvých z
divokého honu, obchodníky, alchymisty a nemohli chybět ani
hospodští povaleči, se kterými jste si mohli zahrát kostky a sledovat různá divadelní představení. První den hráči plnili u zmíněných postav nejrůznější úkoly, za jejichž vyřešení získávali
lektvary a bonusové životy. Od druhého dne se začaly vést urputné boje mezi jednotlivými stranami. Třetí den pak proběhla
závěrečná bitva, ve které bylo císařství Nilfgaard poraženo a království Redania, Temeria a Kaedwen tak oslavovala své vítězství.
(Radek Fürbach)
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sport
Výsledky a rozlosování ČFL:
1. kolo:
2. kolo:
16. kolo:
3. kolo:
4. kolo:
5. kolo:
6. kolo:
17. kolo:
7. kolo:
8. kolo:
9. kolo:
10. kolo:
11. kolo:
12. kolo:
13. kolo:
14. kolo:
15. kolo:

Karlovy Vary – Jirny 1:0
Jirny – Dobrovice
2:4
Benešov – Jirny
2:0
Převýšov – Jirny
0:1
Ústí nad Orlicí – Jirny 2:1
Jirny – Brozany
3:2
Štěchovice – Jirny
5:0
Jirny – Velvary
1:0 po pen.
Jirny – Písek
0:3
Vyšehrad – Jirny
3:0
Jirny – Živanice
(neděle 7. 10. 16.00 h)
Litoměřicko – Jirny
(sobota 13. 10. 14.30 h)
Jirny – Olympia Radotín (neděle 21. 10. 15.30 h)
Zápy – Jirny
(neděle 28. 10. 14.30 h)
Jirny – Loko Vltavín
(neděle 4. 11. 14.00 h)
Domažlice – Jirny
(sobota 10. 11. 14.00 h)
Jirny – Králův Dvůr
(neděle 18. 11. 13.30 h)

Dva body ze souboje s Velvary

Fortuna ČFL pokračovala ve středu 19. září vloženým 17. kolem.
Viktorie Jirny hostila nováčka z Velvar a do zápasu šla s odhodláním odčinit nedělní debakl 0:5 ze Štěchovic. Sice ani tentokrát
se nepodařilo soupeři vstřelit gól, velký rozdíl byl ale v tom, že
z tohoto zápasu získal náš tým dva body. Utkání totiž skončilo remízou 0:0 a na penalty vyhráli Jirenští 5:4. Rozhodující branku
v rozstřelu zařídil David Zoubek. Dvoubodová injekce posunula
Viktorii ze 17. na 16. místo tabulky.
17. kolo, středa 19. 9. 2018, 17:00

SK Viktorie Jirny - TJ Slovan Velvary

1:0 PO PENALTÁCH

Rozhodující penalta: Zoubek.
Rozhodčí: Šťastný - Martínek, Řeháček.
Žluté karty: 32. Obrtlík, 75. Vopat (oba Velvary)
Diváků: 110.

Foto: Petr Sloboda

Jirny: F. Kafka – Parys, Jeníček, Kozel, Tokar – Borek – Honcharenko, Skuhravý (77. Pokorný), Holík (59. Zoubek) – Klein,
R. Stöckner (87. Andrle).

Domácí porážka 0:3 od Písku

Fortuna ČFL pokračovala v neděli 22. září úředně sedmým a celkově devátým kolem. Viktorie Jirny hostila FC Písek, který přijel
s pomyslným skalpem Domažlic ze středečního vloženého 17.
kola. Jihočeský tým zvítězil 3:0, a tak Jirenští klesli na 17. místo
tabulky.
7. kolo, neděle 23. 9. 2018, 16:30

SK VIKTORIE JIRNY - FC PÍSEK

0:3 (0:2)

Branky: 26. Voráček, 34. Januška, 78. Holý.
Rozhodčí: Hányš – Tvrdík, Melničuk.
Žluté karty: 64. Klein (Jirny).

str. 16

Foto: Petr Sloboda

Diváků: 62.
Jirny: Kafka – Parys, Jeníček, Klein, Kozel – Borek – Honcharenko (86. Michal Held), Skuhravý (54. Pokorný), Tokar – Zoubek (44. Andrle), R. Stöckner (73. Holík).

Trenér Hradecký: Měl jsem vždy štěstí na
lidi okolo sebe

Trenér Viktorie VÁCLAV HRADECKÝ přišel do Jiren počátkem
roku 2016, a od té doby až dodnes odkoučoval z lavičky Viktorie
celkem 94 zápasů. V ročnících 2015/16 a 2016/17 byl u triumfů
našeho mužstva v ČFL. A ve čtvrtek 27. září oslaví 70. narozeniny.

Trenére, blíží se Vám sedmdesátiny. Bude to příležitost vhodná k osobnímu bilancování?
„Mohu říct jen tolik, že jsem měl vždy štěstí na lidi okolo sebe.
Jednak u nás v Brandýse nad Labem, kde mi byl vzorem skvělý
trenér Manda Linhart. Dotáhli jsme to až do druhé ligy, kde jsme
také měli dobré výsledky. Ale i na ostatních působištích, s Viktorií Žižkov, kam mě přivedl Ivan Horník, a Bohemians 1905, jsem
se v roli asistenta dostal do první ligy. Na Žižkově se mi moc líbila i práce s dorostem. No a tady v Jirnech jsme také zažili velmi
úspěšné roky.“

Trenérem jste už 36 let!
„V pětačtyřiceti jsem skončil s civilním zaměstnáním, udělal jsem
si trenérskou licenci a pak se do toho vrhnul naplno. Zažil jsem
postupy i pády, přičemž mou zásadou vždy byla pokora a slušnost.“

Připomeňme, že z jirenské lavičky jste dosud odkoučoval 94
zápasů s bilancí 54 výher – 18 remíz – 22 porážek.
„Znovu zopakuji, co jsem už řekl: nechci moc mluvit o sobě. Výsledky dělají hráči na hřišti. Ano, byli tu Melechovský, Dubský,
Vandas i další a vyhrávali jsme, proto tahle bilance. Ne pokaždé
je ale posvícení a teď jsme zkrátka v jiné situaci.“

ČFL čeká už od příští sezony reorganizace, podle informací z
fotbalového svazu se ale postupový a sestupový klíč ani letos

nemění. Mohou tedy spadnout až čtyři mužstva!
„Takhle nepřemýšlíme, přestože dnes vstupuje podzimní část do
své druhé poloviny a my jsme s osmi body třetí od konce tabulky.
Nezbývá než trénovat, trénovat a ještě jednou trénovat. A věřit, že
vydřeme body i v dalších zápasech. Potřebovali bychom klasického útočníka i středního záložníka, ale to se bude řešit nejspíš až
během zimní pauzy.“
Narážíte na fakt, že Viktorie dala zatím jen sedm branek, nejméně ze všech týmů v ČFL?
„Narážím především na to, že pokud už nějaký ten gól dáme, tak
je to většinou ze standardky nebo po ní. Dali jsme třeba gól ze
hry v Převýšově, ale to byla spíš výjimka. Stačil nám tam však
k vítězství 1:0.“
V posledních dvou zápasech se ale našim hráčům nepodařilo
vstřelit žádný gól…
„Před týdnem ve Štěchovicích jsme inkasovali góly, které v této
soutěži prostě nesmíme dostávat. Nebyli jsme důslední, nefungovala komunikace hráčů mezi sebou a nezahráli nám ani ti, kteří
by měli být za normálních okolností oporami. Výsledkem byla
prohra 0:5. Ve středečním zápase doma s Velvary, a to musím přiznat, při nás stálo sportovní štěstí, podobně jako koncem srpna ve
zmíněném utkání v Převýšově. Velvary nastřelily třikrát břevno
Kafkovy brány, zápas skončil 0:0 a pak jsme vyhráli penaltový
rozstřel. Se dvěma body jsem tak určitě spokojen.“

Diváci zde ale byli dlouhodobě zvyklí na výhry…
„Samozřejmě bychom rádi vyhrávali, ale prostě tu nemáme hráče
kvalit Maradony. I tohle je tedy cesta, jak se dostat k bodům: trénovat, v zápase pak dřít, uhrát alespoň tu remízu a potom uspět v
penaltovém rozstřelu. Předtím jsme v něm devětkrát za sebou v
ČFL neuspěli, teď jsme ho konečně zvládli: poprvé od dubna loňského roku a tehdejšího domácího utkání s Převýšovem. Od té
doby zbyli v mužstvu jen Michal Parys, Radek Stöckner a můj
asistent Vláďa Pokorný, který ale teď ve středu proti Velvarům
nastoupil do závěrečné čtvrthodiny hry.“
Nebylo by dobré to zakřiknout, ale co se zde dlouhodobě daří,
je výběr brankářů. Jen namátkou: Ducheček, Fendrich, Otá-
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hal a teď Kafka.
„Franta Kafka je naší jednoznačnou oporou, ale má to těžké a je
pod značným tlakem.“

Co obránci?
„Kapitán a pravý bek Michal Parys podává ustálené výkony, je to
poctivý kluk. Stoper Martin Klein, kromě zápasu ve Štěchovicích,
který ani jemu nevyšel, je také velkou oporou, je to zkrátka profík
s velkým přehledem. Zkušenosti a solidnost představuje i Petr
Jeníček. Na postu levého beka to střídáme, hrál tam i mladý
Honza Kozel, který má velkou perspektivu.“

Záložníci?
„Zkušený Tomáš Borek, profík s bohatou prvoligovou historií,
jinak vesměs mladí hráči, kteří mají třeba jednu přednost, ale celkově musejí přidat a snažit se zlepšit.“

A útočníci?
„Nemáme, myslím tím klasické útočníky typu Melechovského či
Vondráčka. Alternují zde Radek a Marek Stocknerové, kteří k nám
přišli jako záložníci. Nebo také David Zoubek a naposledy proti
Velvarům i Martin Klein. Potřebujeme dávat víc gólů, vždyť máme
průměr méně než jeden na zápas.“

V neděli 23. září je na programu další domácí utkání s Pískem, který ale může být těžším protivníkem než Velvary. Výborný výkon tady podal už na jaře.
„Ano, v dubnovém zápase, který skončil remízou 1:1. Momentálně
má Písek jedenáct bodů, ale mohl jich mít klidně také osmnáct.
Trenér Grossmann má stále velmi kvalitní a fotbalově vyspělý tým,
což dokázal ve středu výhrou 1:0 nad Domažlicemi. I já očekávám, že to bude ještě těžší, ale hrajeme doma a chceme znovu vyválčit body.“

Václav Hradecký
narozen: 27. září 1948 (Brandýs nad Labem)
bydliště: Brandýs nad Labem
původní civilní povolání: obor polygrafie
fotbalový vzor: Miroslav Linhart
hráčská kariéra (v roli záložníka): BSS Brandýs nad Labem,
Viktoria Žižkov, Spolana Neratovice, Spartak Čelákovice, SK Zápy
trenérská kariéra: BSS Brandýs nad Labem, Spolana Neratovice, Viktoria Žižkov, Xaverov Horní Počernice, Viktoria Žižkov,
Bohemians 1905, Viktoria Žižkov (dorost), SK Zápy, Viktorie
Jirny
mimofotbalové zájmy: aktivní sport – běhání, tenis
Rozhovor pro vás připravil: Denis Postler.

kdy a kam
Vážení,
i letos Vás zveme do jirenské knihovny (v areálu samoobsluhy) na

TRŽIŠTE DROBNOSTÍ

Od 15 - 18 hodin

15. listopadu, 6. prosince

zde můžete objevit a zakoupit drobnosti jen tak pro radost nebo dárky k pomalu
se blížícím vánočním svátkům.
Najdete zde:

šperky, knižní záložky, dárkové jmenovky, bločky, polštáře, přívěšky na klíče, šály,
věnce…

Pokud máte zájem o prodej, informujte se na tel. čísle: 603 244 491.
Poplatek za prodej 50 Kč.
Část výtěžku poputuje na nákup knih.
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Klánovický 1/2 maraton se blíží

Čtvrtý ročník Klánovického terénního 1/2 maratonu se koná v neděli 21. 10.
O tom, že závod v největším pražském lese, je považován za jeden z nejkrásnějších závodů podzimu a těší se čím dál tím větší
oblibě jak u českých i zahraničních běžců, svědčí beznadějně naplněná kapacita hlavního závodu již dva měsíce dopředu.
Trasa závodu má minimální převýšení, vede přes Klánovický les
a běžci se mohou po cestě kochat krásnou přírodou, užívat si měkkou půdu pod nohama a využívat zázemí a komfortu odpovídající
profesionálním závodům.

Kromě hlavního závodu na 21 km, opět nabídne závod na 10km,
stále vyhledávanější canicross aneb běh se psem a ani nejmenší
účastníci nepřijdou zkrátka, pro ně jsou připraveny dětské trasy
v několika kategoriích. Novinkou letošního ročníku je štafeta
11+10 km.

Letošní závod opět nabídne zajímavé souboje. V mužské kategorii uvidíme například loni celkově druhého Jiřího Petra 000000a
v ženské známou vytrvalkyni Radku Churaňovou (mimo jiné
letos zaběhla 100 km za méně než 7,5 hodiny), loňskou vítězku
Danielu Havránkovou nebo favoritku Moniku Preibischovou-

Hlouškovou.
Klánovické závody mají také jednu zajímavost: místo medailí
v cíli účastníci dostávají koláče. „Ty však nejsou bez práce“, žertuje ředitel závodu Ondřej Brouček a dodává: „Klánovický 1/2
maraton si získal za poslední tři ročníky pozici zavíráku běžecké
sezóny. Stále se dá přihlásit na dětské závody nebo dorazit podpořit stovky běžců do největšího a jistě i nejhezčího pražského

Foto: Jakub Nedbal

lesa. Bude to opět krásná běžecká neděle“.
Klánovický 1/2maraton je pořádán spolkem 3+, které již 12 let
pořádá různé typy závodů v okolí Klánovic. Tato akce se koná za
podpory Hlavního města Prahy a městské části Praha 21 a Praha
Klánovice. Více informací o závodu naleznete na www.klanovickypulmaraton.cz.
Kontakt pro média:
Barbora Kalvach

Tři pro zdraví, z. s.
Email: barbora.kalvach@gmail.com
tel: 731 585 975

Divadlo Horní Počernice – program na říjen a listopad
ŘÍJEN
úterý 16. října v 19:30
UCHO
Jan Procházka/ Lenka Procházková
pořádá Místní veřejná knihovna – Horní Počernice
režie: Světlana Lazarová
hrají: Andrea Jeřábková, Marian Škorvaga, Jan Bartoška j.h.
Dramatický příběh o odposleších komunistického režimu v 50.
letech. V domě náměstka ministra Ludvíka a jeho ženy Anny
vládne těžká, bezesná noc. Strach ze všudypřítomného „ucha“
paralyzuje jejich manželské vztahy.
Představení je uváděno v rámci Dne slovenské kultury
délka představení 80 minut, vstupné zdarma (nutná vstupenka)
středa 17. října v 17:00
DEN SLOVENSKÉ KULTUR
pořádá Místní veřejná knihovna – Horní Počernice
Komponovaný podvečer. Vystoupí folklórní soubor Limbora,
přednáška - Slováci v Praze, hudební produkce,ochutnávka
slovenské kuchyně a jiné lákadla
plánovaný konec v 19:00
vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

čtvrtek 18. října v 19:30
KONCERT
DVOJKONCERT JAHELKA A PALEČEK
Písničkáři představí své vlastní nejznámější písničky i společnou tvorbu. Jejich písničkám nechybí melodičnost, nadhled,
humor a svérázný pohled na svět, který posluchačům sdělují
kultivovaným a srozumitelným jazykem.
délka představení 120 minut, vstupné 230 Kč
sobota 20. října v 15:00
NA SALAŠI DRACI JSOU
DS Fr. Kreuzmanna
Půvabná, laskavá a hlavně humorná valašská klauniáda, která
pobaví nejen děti, ale i jejich rodiče.
Prožijte celý rok na salaši. Jsou tu bačové, ovečky, vlci, ale zabloudí sem i drak a vy uvidíte, jestli si s ním naši kamarádi poradí. Pak ještě uvidíte jak pekli koláče, jak slavili Velikonoce
a Vánoce a vůbec se dozvíte hodně o lidových zvycích, na
které si pamatuje už jen málokdo.
délka představení 60 minut, vstupné 100, 80, 60 Kč
úterý 23. října v 19:30
KINO
ESCOBAR
thriller/ Španělsko/přístupné od 15 let/originální znění s titulky

str. 21
režie:Fernando León de Aranoa
hrají: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard
Escobar, brutální zločinec, bezohledný vrah, narkobaron
a vládce kokainového impéria, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety. A jeden z nejnebezpečnějších. Pablo, táta,
ochránce chudých, manžel a také pozorný milenec. Jednoho
musíte nenávidět, druhého můžete milovat. Dohromady Pablo
Escobar, kterému jeho rozporuplnou tvář propůjčil Javier Bardem.
Délka ﬁlmu 123 minut, vstupné 80 Kč
středa 24. října v 19:30
REBELOVÉ NOVÉ GENERACE
režie: Matěj Čumpelík
Studenti hudebně dramatického oddělení školního klubu Gymnázia Chodovická vytvořili vlastní úpravu muzikálu Rebelové.
Obsah muzikálu je vázán na školní prostředí, maturitu, první
lásky. Zároveň zmiňuje vstup vojsk na naše území 21. 8. 1968
– letos je tomu právě 50 let.
Délka představení 100 minut, vstupné 80 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)
čtvrtek 25. října v 19.30 hod. ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Michael Parker
DS Háta
režie: Roman Štolpa
hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr/ Pavel Nečas, Filip Tomsa,
Radka Pavlovčinová, Mahulena Bočanová a další.
délka představení 135 minut, vstupné: 370, 350, 330 Kč
(částečně zadané představení)
pátek 26. října v 19.30 hod.
NEBUĎ KONZERVA
Emil Ajar/ David Prachař
ŽIVOT S KRAJTOU
režie: David Prachař
hrají: David Prachař, Jakub Prachař
Život s krajtou v humorné formě popisuje příběh osamoceného
úředníčka. Šedivý zaměstnanec statistického úřadu si svůj
nudný život ozvláštňuje jednak návštěvou vykřičených domů a
jednak chovem krajty, jež obývá jeho byt zcela na volno. V
hlavní roli exceluje David Prachař, kterému výrazně napomáhají jeho syn Jakub a hudebník Pavel Fajt. Oba hrají vedlejší
postavy a dále kus doplňují vydařenými, naživo podanými hudebními vstupy.
délka představení: 90 minut
vstupné: 300, 250, 230 Kč (studentská sleva 20%)
sobota 27. října v 15:00
KINO
KRÁLÍČEK PETR
animovaný/USA/ přístupný/ dabing
režie: Will Gluck
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život s ostatními
zvířátky. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor odmítá dělit – a už vůbec ne se zvířaty. Začíná bitva mezi ním a
obyvateli zahrady.
délka ﬁlmu 95 minut, vstupné 80 Kč
neděle 28. října v 19.30 hod.
Pavel Kohout/ Karel Čapek
DS Právě začínáme
režie: Klára Šimicová

VÁLKA S MLOKY

Divadelní parafráze známého Čapkova románu.
délka představení: 160 minut
vstupné: 120, 100, 80 Kč
pondělí 29. října v 19.30 hod.
HVĚZDNÉ MANÝRY
Michael Mc Keever
DS Háta
režie: Roman Štolpa
hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková,
Vlasta Žehrová, Ivana Andrlová a další.
Dvě známé umělkyně se nesnášejí a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít až k fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Ředitel hotelu připraví přesný plán, který ale od
začátku selhává. Vydrží jeho nervy až do konce?
délka představení 135 minut, vstupné 370, 350, 330
středa 31. října v 19:30
KINO
DÁMSKÝ KLUB
komedie/ USA / do 12 let nevhodné / dabing
režie: Bill Holderman
hrají: JaneFonda, Diana Keaton, Alicia Silverstone, Mary Steenburgen a další
Čtveřice dlouholetých kamarádek pojí kromě pevného přatelství společná záliba v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém
dámském knižním klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě
erotického románu Padesát odstínů šedi. Tahle volba se ukáže
více než inspirativní.
Délka ﬁlmu 103 minut, vstupné:80 Kč

LISTOPAD
sobota 3. listopadu v 19:30
ŽENSKÉ NEBE
ČDP
ŽAS Homole
Režie: Stanislava
Kočvarová
Název Ženské nebe
odkazuje na České
nebe Divadla Járy
Cimrmana. Zatímco
České nebe je
kromě babičky (neboť „Božena Němcová je neprůchodná“)
ryze mužská záležitost, Ženské nebe je plné vzácných a výjimečných žen. A proč kabaret? Protože nikdy není pozdě začít
zpívat, tančit a hrát.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (sleva pro studenty 20%, pro seniory 50%)
neděle 4. listopadu v 15:00
O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
Divadlo za 2
Pohádka podle klasického námětu Boženy Němcové.
vstupné: 100, 80,
60 Kč
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úterý 6. listopadu v 19:30
KINO
JAN PALACH
drama/ČR/Slovensko/do 12 let nevhodný
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Viktor Zavadil,
Zuzana Bydžovská,
Denisa Barešová,
Kristina Kanátová,
Jan Vondráček a další
Film sleduje posledních několik měsíců života Jana Palacha na
základě dostupných faktických pramenů a zároveň zvažuje, co
tomu mladému muži táhlo hlavou.
Délka ﬁlmu 124 minut, vstupné 80 Kč
středa 7. listopadu v 18:00
VLASTIMIL SOBOTA - MADE IN HEAD
Zahájení výstavy
vstup volný

VERNISÁŽ

čtvrtek 8. listopadu v 19:30
NEBUĎ KONZERVA
Yasmin Reza
BŮH MASAKRU
Chrudimská beseda
Režie: Petr Štindl
Hrají: Anna Polívková, Viktor Dvořák, Kristýna Kudrnáčová, Miroslav Novotný
Dva manželské páry se sejdou, aby vyřešily následky rvačky
mezi jejich dětmi, při které jeden z chlapců přišel o zuby. Divadelní hra představuje příklad chytré jiskřivé zábavy, která je založena na postupném odkrývání lidských charakterů čtyř na
první pohled civilizovaných a solidních lidí.
vstupné: 280, 260, 240 Kč (studentská sleva 20%)
neděle 11. listopadu v 15:00
Divadlo Pohádka
Klasická výpravná činoherní pohádka.
vstupné: 100, 80, 60 Kč

ZLATOVLÁSKA

pondělí 12. listopadu v 19:30
SKOŘÁPKA
Marcin Szczygielski
Divadlo Ungelt
režie: Pavel Ondrucha
hrají: Alena Mihulová, Petra Nesvačilová
V zapadlé knihovně
se schází nesourodá
dvojice. Zakřiknutá knihovnice a suverénní zlatokopka. Co přinese toto setkání? Komedie o nečekaném přátelství a cestě ke
svobodě.
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
úterý 13. listopadu v 19:30
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
drama/komedie/ČR/
režie: Dan Svátek

hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Simona Babčáková, Jaroslav Plesl, Taťjana Medvecká
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů,
kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno,
odkud vede už jen cesta vzhůru.
délka představení 92 minut, vstupné 80 Kč
čtvrtek 15. listopadu v 19:30
VE DVOU TOUR
Osobitá zpěvačka
s nezaměnitelným
sametovým altem
Lenka Nová, navázala spolupráci
s klavíristou a skladatelem Petrem
Maláskem.
vstupné: 300 Kč

KONCERT

neděle 18. listopadu v 15:00
POHÁDKA O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH
Divadlo Láry Fáry
Námořnická pohádka o čestném
a dobrém kapitánu
Hromovi, který se na
své lodi Bublině vydává za svým snem
...
vstupné: 100, 80,
60 Kč
úterý 20. listopadu v 19:30
KINO
CHATA NA PRODEJ
komedie/ ČR/ přístupné/ do 15 let nepřístupné
režie: Tomáš Pavlíček
hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Jana Synková, Jan Kačer, Zuzana Kronerová a další
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití.
Před předáním chaty novému majiteli se však matka rozhodne
uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy
dost náročná.
Délka představení 77 minut, vstupné 80 Kč
sobot a 24. listopadu v 15:00
Divadlo Krapet
Dobrodružství velryby v českých vodách. Výpravná
pohádka.
vstupné: 100, 80,
60 Kč

VELRYBA LÍZINKA

KINO
neděle 25. listopadu v 17:00
KINO
SNOW FILM FEST
Celovečerní pásmo špičkových ﬁlmů o extrémním lyžování,

str. 23
zimním lezení, skialpinismu a dalších
zimních radovánkách.
délka cca 5 hodin,
vstupné 80 Kč

pondělí 26. listopadu v 19:30
Marc Camoletti
DS Háta
režie: Marie Lorencová
hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová,
Roman Štolpa, Filip
Tomsa a další.
Komedie plná záměn
a omylů, které jsou
zdrojem vtipných nedorozumění.
vstupné: 370, 350, 330 Kč

středa 28. listopadu v 19:30
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
drama/komedie/ČR/

KINO

BYT NA INZERÁT

inzerce

režie: Dan Svátek
hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, Simona Babčáková,
Jaroslav Plesl,
Taťjana Medvecká
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru.
Délka představení 92 minut, vstupné 80 Kč
změna programu vyhrazena

KOMINICTVÍ NĚMEC

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

Oplanská 2614
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance
na pozice:
Obchodník s technikou
Servisní koordinátor
Servisní technik
Kontakty:

www.awcool.cz
j.civin@awcool.cz

281 867 578
775 213 201

