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BYLINKY  
I PLEVELE 
POMOHOU 
POSÍLIT 
IMUNITU
Rady pro 
posílení 
organismu

ZPRÁVY 
 Z OBCÍ

mimořádná 
opatření

TIPY JAK SE 
UČIT DOMA 
Nový režim pro 
učitele, rodiče  
i děti. Výuka  
v domácím prostředí 
nás prověřuje; 
přináší nové 
poznatky, možnosti.

Manželé 
Heřmánkovi

JAK SE JIM ŽIJE V JEVANECH  
A CO CHYSTAJÍ ZA PROJEKTY  

V DIVADLE BEZ ZÁBRADLÍ
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Vážení čtenáři,
zajímat se o aktuální situaci a dodržo-
vat vydaná doporučení, to je univerzál-
ní rada, kterou se lze řídit nejen v době, 

kdy se ocitáme v nouzovém stavu, 
máme nucené prázdniny, nebo svět 
válcuje koronavirus a jeho postupné 
následky. Nezapomínejme však, že 
neustálé vstřebávání negativních 
informací nevede k ničemu dob-
rému. O to více se snažme využít 
náš čas, věnujme se své rodině, 
zájmům, pečujme o sebe po stránce 
fyzické i psychické. 
  S námi se v dubnovém čísle můžete 
vypravit za smírčími kříži v příspěv-
ku Kamenná svědectví minulosti, 
nebo se dozvědět, jak se v Jeva-

nech a také v divadelním prostředí žije 
manželům Heřmánkovým. Nezapo- 
mínáme ani na příchod jara a zahrád-
kářskou sezónu – začtěte se třeba do 
článku o bylinkách a zvýšení imunity. 
Zajímá vás, jak se s nuceným volnem 
vypořádaly školy v našem regionu? 
I to zde najdete. Primárně jsme však 
časopisem inzertním, tudíž na našich 
stránkách objevíte kontakty na řeme-
slníky, firmy, informace o službách, 
projektech či různých akcích. Chcete 
být mezi nimi? Dejte nám o sobě vědět.

Hodně sil a pevné zdraví všem
Alena Kvasničková

Jaké to je, UČIT SE DOMA,
když je škola uzavřená?

Matyáš K., 13. let
ZŠ Mukařov 
Není to škola ne- 
jsou to prázdniny. 
Trochu chaos. Nej- 
horší je, přinutit se 
zadané úkoly dělat 

včas. To mi bez dohledu fakt moc 
nejde. 

Barbora M., 
16 let, víceleté 
gymnázium 
Říčany
I když se může 
zdát, že to bude 
jednoduché 

a výhodnější, než chodit do 
normální školy, tak doma mi učení 
zabírá daleko více času. Je náročné 
se zorientovat ve všech úkolech co 
dostávám. 

Barbora S., 46 let
3 děti, Jesenice
Skloubit práci, 
domácnost, nastavit 
dětem jiný režim 
a dělat kontrolu 
školních zadání 

je občas dřina. Naštěstí naše škola 
úkoluje přiměřeně.

ANKETA ÚVODNÍK

WWW.FACEBOOK.COM/ZAPRAZI.EU
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DISTRIBUCE DUBNOVÉHO ZÁPRAŽÍ
S ohledem na současná opatření Česká pošta s. p. omezila roz-
sah svých služeb. To se týká také roznosu tiskovin; tj. i časopisu 
Zápraží, který jste neadresně nalézali ve schránkách, příp. vy-
zvedávali na výdejních místech. 

Z výše uvedeného důvodu dubnové 
vydání Zápraží (4/2020) bude dopra-
veno naším závozem, a to ve čtvrtek 
2. 4., pouze na výdejní místa. Tady 
ho naleznete ve větším počtu výtis-
ků, než obvykle dodáváme. Seznam 
výdejních míst viz www.zaprazi.eu/
distribuce a zde na s. 20.
 Nelze předem odhadnout, která 
naše výdejní místa budou v dané 
období veřejnosti k dispozici –  
informujte se (web, Facebook).
 Věříme, že nám zachováte svou 
přízeň a časopis vám i nyní přinese zajímavé články, potřebné infor-
mace a kontakty. Děkujeme za pochopení.

Všem čtenářům Zápraží, partne-

rům, spolupracovníkům bychom 

chtěli poděkovat za přízeň a podporu 

v uplynulých několika týdnech při 

přípravě dubnového vydání, proži-

tých v mimořádné celostátní situaci. 

Velmi si toho vážíme a je to pro nás 

i ukazatel, že regionální časopis 

Zápraží má svou důležitost a všichni 

v něm shledáváme určitý smysl. 

Děkujeme!

Lenner Motors s.r.o., Černokostelecká 2096/16, 251 01 Říčany, Czech Republic, + 420 601 313 661, www.lennermotors.cz
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Mnoho křížů po-
tkal nejednoznačný 
osud. Jak čas míjel 
a generace prochá-
zely kolem, kříže 
mizely. Zbyly po 
nich zmínky v kro-
nikách, příběhy tra-
dované v rodinách. 
Možná se kříž hodil 
někomu na zahrád-
ku, zmizel během 
stavby nové silni-
ce, při rozšiřování 
obytné výstavby. 
Kdo ví? Kamenné 
kříže lze nalézt po 
celém území naší 
republiky; někde 
jsou jejich výskyty 
hojné, jinde je jich 
pomálu. To je i pří-
pad našeho regionu.
 Označení smír-
čí kříže získaly na 
základě dříve sepi-
sovaných tzv. smír- 
čích smluv. Ty byly vedeny mezi 
viníkem (vrahem) a rodinou po-
škozeného. Laicky řečeno, šlo 
o jakési vyrovnání, a usmířené 
duše a životní potřeby. Viník, 
nebo rodina, zaplatil odškodné, 
a na místě činu nechal vztyčit 
kamenný kříž; symbol pokání, 
usmíření, lítosti. Ne každý ka-
menný kříž je však prokazatelně 
smírčí, mnohé si svá tajemství 
bedlivě střeží.

Tři kříže našeho regionu
První z kamenných smírčích křížů 
lze nalézt v obci Ondřejov. U cesty 
za domky stojící kamenná deska 
o rozměrech zhruba 85 x 60 cm 
má oboustranný vysoký reliéf la-
tinského kříže. Podle pověsti se 
zde pobili dva žebráci o almužnu.
 Druhý kříž stojí ve Všestarech. 
Jde opět o kamennou desku, ten-
tokrát z červeného pískovce, o roz-
měrech ca 110 x 70 cm. Dnes je 
kříž z roku 1585 umístěn v centru 

obce, u zdi Požárního domu. Na 
rozdíl od předcházejícího známe 
více informací: V pondělí před sv. 
Havlem v Šestařích, když křčmář 
ožralý domů šel, ukázal se mu zlý 
duch v spůsobu jeho svině, kterau 
on uzřev, domlauval manželce své, 
že ji do stáda nevyhnala, jemuž 
ona odpověděla, že jest ji vyhnala; 
a mezi tím když ho trestala, že se 
tak vožírá, on rozhněvaje se, oštip 
do ni vrazil a ji zabil. Tolik Poselky-
ně starých příběhův českých. 
Díl 2, sv. 1, s. 345, Praha 1879.

 Poslední z trojice křížů do na-
šeho regionu patří a zároveň i ne. 
Je to kříž stojící ve Velkých Popo-
vicích. Je umístěn v bývalé zahra-
dě u stavení, kde měl léta ateliér 
sochař V. Preclík (1929-2008). 
Kříž, na kterém je vysekán symbol 
sekery, je o rozměrech 80 x 60 cm. 
Není však místní, přemístěn sem 
byl z Dlouhé vsi u Rychnova nad 
Kněžnou.  (ak) ■

ČESTLICE – Tramvaj v poli 
hned za svodidly u D1 zde byla 
zaparkována loni v květnu. Nej-
prve obalena černou fólií, po opa-
kovaných zásazích vandalů z ní 
vlály jen cáry, dočkala se tak pře-
balu. Proč tu je? Patří majiteli po-
zemků, developerské firmě, která 
zde chce budovat za 1,5 miliardy 
korun obchodní zónu. Dlouhodo-
bě je však projekt v řešení, zabý-
vají se tím i soudy; ve hře je změna 
územního plánu, ochrana orné 
půdy, vyjádření obcí atd.

MIROŠOVICE D1 – V průbě-
hu roku 2020 se má v rámci mo-
dernizace dálnice D1 opravovat 
sedm úseků v délce zhruba 72 
km. U Mirošovic se jedná o úsek 
02 (7,7 km) mezi exitem 21 a 29 
km (Hvězdonice). Hlavním před-
mětem prací je jednak rozšíření 
stávající dálnice a také kompletní 
rekonstrukce cementobetonového 
a asfaltového krytu. Úsek bude 
zprovozněn v celé délce 30. 11. 
2020 vyjma úseku u mostu SO 02-
206 v km 26,868–28,048 (vlevo – 
směr Praha).

MUKAŘOV – Až do konce května 
budou na silnici I/2 směrem na 
Kostelec nad Č. lesy probíhat prá-
ce na silnici; čištění silnic a příko-
pů, a to během dne od 7 do 17 h. 

ŘÍČANY – Při-
pomenout si Bo- 
ženu Němcovou, 
jednu z nejzná- 
mějších českých 
spisovatelek, mo- 
hou školáci a před- 
školáci i za pomo-
ci soutěže, o kte- 
ré jsme přinesli 
informace v minulém čísle Zá-
praží. Výtvarnou soutěž vyhlásila 
k 200. výročí narození spisova-
telky ZŠ a MŠ v Olivově dětské 
léčebně v Říčanech pod názvem 

“Božena Němcová očima dětí”. 

Uzávěrka soutěže je 30. dubna, 
slavnostní vyhlášení by se mělo 
konat 28. května. A jak a v čem 
soutěžit? Vyhlášeny jsou tři vě-
kové kategorie, fantazii a použití 
technik se meze nekladou. Info 
www.olivovna.cz

REGION – Omezování provo-
zu veřejné dopravy v návaznosti 
na situaci posledních týdnů po-
kračuje. Nejprve došlo k redukci 
autobusové dopravy, omezení 
nočních linek, přechodu na 
prázdninový režim, od druhé po-

loviny března a pak od 28. břez-
na se úpravy dotkly i jízdních 
řádů železniční dopravy. Aktu-
ální informace poskytuje např. 
mobilní aplikace Lítačka, infor-
mace ověřujte také na interneto-
vých vyhledávačích dopravního 
spojení.

REGION – Úklidy v obcích 
a v krajině, ať je již organizují 
místní spolky, OÚ, MAS apod. 
připadají každoročně na jarní ob-
dobí. Akce se většinou neruší, ale 
dochází k posunům jejich termínů. 

REGION – Před sto lety (v únoru 
1920) byl Národním shromáždě-
ním schválen zákon rozhodují-
cí o připojení 8 čtvrtí a 37 obcí 
k hlavnímu městu. Tak byla vytvo-
řena tzv. Velká Praha. Zákon ofi-
ciálně vešel v platnost roku 1922. 
Praha se rozrostla na 172 km2 
a žilo v ní 676 000 obyvatel. Zá-
roveň s tím se řešil i generální re-
gulační plán, který měl usměrňo-
vat dosavadní živelný růst města 
a také se podílet na přeměně Pra-
hy z provinčního města v centrum 
mladého Československého státu.
 Byla proto ustanovena Stát-
ní regulační komise pro hlavní 
město Prahu a okolí, která do své 
působnosti zahrnula také dalších 
78 obcí tzv. zájmového okolí; mezi 
ně přináležely již od roku 1920 
např. Dolní Břežany.                       ■ 

Často se jim říká smírčí kříže, křížové kameny nebo 
jednoduše kamenné kříže. Dnes je považujeme za drob- 
né památky v krajině, důvod jejich vzniku a umístění je 
nutné hledat v minulosti, v křesťanství i víře.

Kamenná svědectví 
minulosti

Zaujaly vás kamenné kříže? Chcete vědět více? 
Kontaktujte Společnost pro výzkum kamenných křížů se 

sídlem v Aši. www.muzeum-as.cz/kamenne-krize 

Kříž ve Všestarech

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍHISTORIEROZHOVOR

Svůj život však kromě Prahy spo-
jili také s naším regionem, žijí 
v Jevanech. Jak se daří jednomu 
z nejoblíbenějších párů z kruhů 
české kultury, kde se cítí dobře 
a co plánují? Zeptali jsme se za vás. 

Žijete už téměř dvě desítky 
let v Jevanech. Proč jste se 
rozhodli z Prahy přesunout 
právě sem? 
H: Několik let před tím, než se 
nám podařilo získat pozemek 
v Jevanech, jsme měli pronajatý 
letní byt v nedalekých Louňovi-
cích. Zdejší kraj jsme si doslova 
zamilovali. Snili jsme o tom, že si 

tady jednou postavíme dům. Sen 
se nám před dvaceti lety splnil. 
Všechna léta, která jsme tu proži-
li, byla krásná a vždy na ně bude-
me s láskou vzpomínat. Vychovali 
jsme tu naše děti, které zde měly 

úžasné dětství. Dva starší synové 
vystudovali gymnázium v Říča-
nech a nejmladší letos maturuje. 
 
Která místa tady máte oblíbená? 
K: Jevany a okolí Říčan jsou 
opravdu nádhernými místy pro 
život. My i naše děti jsme zde na-
šli řadu přátel, máme i oblíbené 
restaurace; třeba Jureček, Čajov-

nu nebo louňovickou hospodu 
U Henců, kam často jezdíváme na 
kolech. V bučinách jsou pak krás-
né procházky s pejskem Timem, 
které často končívají v našich ob-
líbených jevanských hospůdkách 

– Na statku a Chaťák. Ke všemu 
musí být motivace, k procházce 
i výletu na kole (úsměv).

Co vám za ta léta strávená 
v těchto končinách nejvíce 
přirostlo k srdci? 
K: Jednoznačně klid, příroda 
a soukromí.
 
Máte spolu velkou rodinu a fun-
gujete spolu i na poli pracovním 
a obojí jde ruku v ruce. Byly 
někdy chvíle, kdy se zkrátka 
nedařilo? 
K: V současné době se nám po-
chopitelně nedaří, vzhledem 
k tomu, že divadlo nehraje. Ale 
nejsme sami, každý má spoustu 
problémů. Obáváme se, že bude 
trvat ještě nějaký čas, než se situ-
ace znormalizuje a lidé k nám do 
divadla budou chodit stejně, jako 
tomu bylo doposud.
 
Čím chtějí být vaši synové? Jdou 
ve vašich šlépějích?
H: Kája je herec a Pepa režisér. 
Nejmladší František se snad na-
šim šlépějím vyhne.

Na co jste v životě nejvíce pyšní? 
K: Na Hanku.
H: Na Karla.
 
Karle, na co byste naše čtenáře 
pozval k vám do divadla?
K: Na všechna představení. Ně-
která máme na repertoáru už 23 

let a stále jsou diváky nadšeně 
přijímána. Tři muži na špatné 
adrese, Blbec k večeři a Kdes to 
byla v noci mají na kontě už 800 
a více repríz. Velmi rádi máme 
i novější tituly jako Art, Mnoho 
povyku pro nic, Garderobiér nebo 
Po konci světa. Naše poslední 
komedie Hra, která se zvrtla má 
mimořádný úspěch a stala se oka-
mžitě naprostým diváckým hitem. 
Představení jsou dlouho dopředu 
vyprodaná, respektive byla – díky 
koronaviru…
 
Můžete nám prozradit, co mo-
mentálně připravujete v Divadle 
Bez zábradlí nového? 
Od začátku března jsme zkoušeli 
muzikál Cikáni jdou do nebe, na 
který proběhly náročné konkurzy. 
Jejich výsledkem je mimořádné 
obsazení. Zkoušení jsme však 
museli z důvodu epidemie pře-
rušit. Doufejme, že se brzy najde 
zásadní lék a život se vrátí zase do 
starých kolejí. 
Přejeme všem, aby to bylo co 
nejdříve za námi a lidé aby si 
uchovali pokud možno dobrou 
náladu a pevné zdraví! ■

Před třiceti roky založil herec Karel Heřmánek a jeho 
žena Hana pražské Divadlo Bez zábradlí. Stalo se tak 
jedním z prvních porevolučních soukromých divadel 
u nás. Karel Heřmánek je nejen jeho ředitelem, 
ale také zde hraje a režíruje, Hana Heřmánková je 
manažerkou divadla.

Na léta zde prožitá budeme 
s láskou vzpomínat

fo
to

: H
er

m
in

ap
re

ss

Karel Heřmánek  
v představení Garderobiér
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SKC začátkem března zavřelo své 
prostory, což bylo důležité jako 
prevence k ochraně všech obyvatel 
regionu. „Tento čas využíváme k dů-
kladné dezinfekci prostor a k úkli-
du,“ dodává Hynek Kašpar. Tým 
SKC připravuje další aktivity centra 
na celý rok 2020, někteří jeho lektoři 
cvičí a školí na dálku přes internet.
 Jednou ze zrušených aktivit je 
každoroční Akademie SKC, ta 
měla být v dubnu. Vystoupení dětí 

z vybraných kurzů se přesunují na 
sobotu 13. června, kdy bychom se 
malých sportovců i tanečníků měli 
dočkat na Slavnostech Ondřejo-
va. Stejně tak (zatím) SKC počítá 
s maratonem Hubneme do plavek; 
tříhodinovým cvičením formujícím 
postavu – v podání Aleny Kmento-
vé, Báry Valuchové a Dity Fuchso-
vé, a to v sobotu 16. května od 15 
h. Na květen a červen se zároveň 
připravují besedy o výživě a o zdra-
vém životním stylu. „Sportovně 
kulturní centrum zase ožije,“ věří 
Hynek Kašpar.

Co s dětmi v létě?  
Na tábor v SKC
Chápeme, že zatím nevíte, co 
bude. Ale pokud už plánujete léto, 
zeptejte se dětí, jestli by chtěly 
strávit týden sportováním, vycház-
kami do přírody, fotografováním 
či dováděním na lezecké stěně. 
Tedy samými prima aktivitami, 
které umožní příměstské tábory 
v SKC v Ondřejově. Podobně si 
několik desítek dětí z Ondřejova 

a okolí užilo loňské a předloňské 
běhy těchto příměstských táborů.
Cenu se nám pro letošní rok po-
dařilo stanovit na 4 000 Kč za dvě 
děti z rodiny a 2 450 Kč za jed-
no dítě. V této částce je zahrnutý 
program, vedení minimálně dvou 
lektorek na skupinu dvaceti dětí, 
dvě svačiny, oběd a pitný režim. 
Podmínkou této ceny je zaplacení 
do konce května.
 Věk dětí příliš neomezujeme, 
měly by mít 6 až 14 let. 
Plánujeme pět turnusů táborů:
13.-17. července, 20.-24. července, 

27.-31. července, 3.-8. srpna, 10.-
14. srpna. 
Pokud se některý týden nenaplní, 
bude zrušen a nahlášeným zájem-
cům se nabídne jiný termín nebo 
vrácení peněz. A naopak – kdo 
své potomky dřív přihlásí, ten má 
větší šanci, že se na tábor dosta-
nou. Všechny další informace 
vám sdělí Hynek Kašpar, který už 
úspěšně zorganizoval předchozí 
dva ročníky. 

Kontakt: tel.: 777 668 212, 
hynekkaspar@seznam.cz 

Domácí cvičení a relaxace
SKC v Ondřejově je sice dle nařízení 
v rámci mimořádných opatření uza-
vřené, ale řada jeho lektorek umož-
ňuje zájemcům zdarma výuku přes 
Internet. Například výživová porad-
kyně Katka Kudrmanová zasílá jí-
delníčkové protokoly, Olga Šípková 
cvičí přes www.dovychovat.cz, Dita 
Fuchsová streemuje jógu přes You-
tube a pro on line výuku se rozhodla  
i angličtinářka Ivana Miškovská. 
Kontakty a další info na stránkách 
SKC – www.skcvondrejove.cz  ■

„Po vyhlášení nouzového stavu a karantény musíme 
zatnout zuby a věřit, že z této krize vzejdeme silnější,“ 
je přesvědčen Hynek Kašpar, ředitel Sportovně 
kulturního centra v Ondřejově, kam ještě v únoru 
chodily na desítky kurzů stovky dětí i dospělých.

SKC Ondřejov zase ožije

Vážení přátelé,
v době, kdy starosta obce děkuje 
všem lidem, kteří si pomáhají na-
vzájem, v době, kdy je potřeba si 
projevovat důvěru a pomáhat si 
navzájem je smutné že, ač nerad, 
musím zveřejnit toto oznámení:
SKC v Ondřejově bylo v noci o ví-
kendu 21.-22. 3. vykradeno! 
 Dům, kde jsou nové učebny a kam 
tak rádi chodíte vy i vaše děti a vnouča-
ta za zábavou, cvičením, sportem a vý-
ukou. Naše centrum, které se krůček 
po krůčku snažíme zvelebovat. A nyní, 
kdy se těšíme na lepší dobu po nouzo-
vém stavu, se našlo pár lidských hyen 
a naprosto bezcharakterních lidí, kteří 
se nestyděli krást, rozbíjet a ničit.
 Mimo jiné byl odcizen mycí stroj 
Kärcher BD 50/50, dětem v učebně 
notebook značky Acer TravelMate, 
zničena televize ve školním klubu, 
vandalismu neunikla ani kavárnička 
v 1. patře. Škoda byla vyčíslena na 
cca 140 000 Kč. 

 Doufám, že pachatelé budou do-
padeni, za tohle je v této době cca 
8 let natvrdo a já doufám a pevně 
věřím, že si to ti darebáci užijí dosy-
tosti. Vzhledem k tomu, že probíhá 
vyšetřování, jsou k dispozici i ka-
merové záznamy a policie má po-
měrně dost informací, nepodáváme 
žádné podrobnější sdělení. Naopak, 
prosíme spoluobčany o spolupráci, 
jakákoliv informace je v tuto chvíli 
vítaná. Nenechme podobné lumpy 
chodit beztrestně mezi námi, ze-
jména v této době. Společně s na-
šimi lektory a učitelkami se těšíme 
na dobu, kdy vám budeme dávat na 
vědomí pozitivnější věci, nové rozvr-
hy a data dalších akcí;  jak v doufám 
v již opraveném a zprovozněném 
SKC. Mějte se fajn a buďte s pozdra-
vem. Hynek Kašpar
 Informace poskytněte buď 
na Obvodní odd. Říčany Policie 
ČR tel.: 974 881 730, nebo na  
H. Kašpar, tel.: 774 780 038.        ■

Hotel zámek Berchtold nabídl 
také řediteli nemocnice Na Bulov-
ce Janu Kvačkovi podporu zdra-
votníků. Tím je volný vstup a pobyt 
na zámku po skončení opatření 
pandemie.

Hotel zámek Berchtold ve spolupráci 
se svým hlavním sponzorem Alkom 
Security, a.s. www.alkom.cz připra-
vuje a zavádí bezpečnostní opatření 
včetně automatického měření teploty 
přicházejících návštěvníků.  ■

V této neočekávané a závažné situaci jsme nabídli 
složkám IZS ve Středočeském kraji, vedení Policie 
České republiky možnost ubytování po dobu 
opatření za podpory firmy Alkom Security,a.s.

Pořád žijeme, pomáháme a díváme se do budoucna

Veškeré novinky a aktuality můžete sledovat na  
www.zamekberchtold.cz, Facebooku nebo Instagramu.

✓ Elastické lano pro procvičení 
celého těla a zejména k stabilizaci 
páteře a svalových řetězců.
✓ Tato pomůcka je zdokonalová-
na předním odborníkem MUDr. 
Smíškem. 

✓ Několik stupňů obtíže, procviče-
ní celého těla na malém prostoru
✓ Na webu existuje řada videí 
s řadou cviků. 
✓ Lano si můžete objednat na 
našem eshopu. 

Naše wellness Vám DOPORUČUJE pro ideální  
DOMÁCÍ CVIČENÍ cvičební gumu 

Firma Němec Sport provádí revizní kontroly dětských 
hřišť a sportovních zařízení venkovních i vnitřních 
(tělocvičny, herny, posilovny) v návaznosti na ČSN EN 
1176, ČSN EN 15312, ČSN EN 1069 a na další směrnice. 

MUKAŘOV – téměř dva roky úspěšně funguje 
v přízemí budovy OÚ Galerie STARÁ ŠKOLA. 
Vznikla díky nadšení několika jednotlivců 
a podpoře Obce Mukařov.

Klient obdrží revizní zprávu o technic-
kém stavu a bezpečnosti jím provozo-
vaných zařízení a vyhodnocení případ-
ných nalezených rizik. V případě zájmu 
můžeme provést odstranění případ-
ných nalezených nedostatků či závad.

Jak často mají být prováděny kon-
troly a prohlídky dětských hřišť?
✓ Mateřské školy s venkovním vy-
bavením a zahradním zařízením 
– hlavní kontrola 1x ročně.

✓ Dětská hřiště, venkovní hřiště 
– hlavní kontrola minimálně 1x 
ročně.
✓ Roční hlavní kontrola musí být 
prováděna oprávněnou osobou.
✓ Provozní kontrolu provádí pro-
vozovatelem určená osoba a inter-
val je obvykle 1 až 3 měsíce, podle 
frekvence používání.

Kontakt: tel.: 603 574 689,  
email: nemec.sport@volny.cz    ■

Prostor nabízí pro amatérskou 
i profesionální tvorbu, ideálně 
se vztahem k Mukařovu a okolí. 
Umístěno je zde také Info cent-
rum a Czech POINT. 
 Z důvodu mimořádných opat-
ření došlo k uzavření galerie; 
pořadatelé si však věděli rady 
a zájemcům nabídli březnovou 

výstavu umělců z Velkých Popo-
vic – Naděždy Kotrčové (obra-
zy) a Romana Kotrče (kované 
reliéfy) zprostředkovaně, přes 
videozáznam. I kultura online je 
v současné době řešení; galerie 
má proto od nás plus za nápad 
a iniciativu! 
www.galerie-stara-skola.cz      ■

Povinné revize dětských 
hřišť a sportovišť

Galerie STARÁ ŠKOLA

UKAŽTE NÁM SVÉHO HRDINU! 

„Víte ve svém okolí o zdravotníkovi, hasiči, policistovi či 

vojákovi aktivně zapojeném do boje s Coronavirem – dejte 

nám o něm vědět! Rádi bychom také poděkovali za Vás těm, 

kteří zdarma šijí a zásobují rouškami Vaše okolí, nemocni-

ce, sousedy, seniorské domy a další instituce!

NAPIŠTE NÁM O SVÉM HRDINOVI VE SVÉM OKOLÍ

na email: hotel@zamekberchtold.cz 
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PROFI AUTO CZ 
Kolovratská 1367 | Říčany | 251 01 | tel.: 602 242 726 | www.fiat-profiautocz.cz

Prodejce užitkových vozidel
Nástavby a vestavby všeho druhu

Nejsme na to připraveni, snažíme 
se to zvládnout, ale je to náročné. 
Tak trochu se v tom chaoticky plá-
cáme, abychom o půlnoci padli 
„zmrtvení“ do postele. Bez vidiny 
blízkého konce a s frustrací 
z nadcházejícího dne.

UČITEL
Z pohledu učitele 
musím říci, že ten-
to režim je pro nás 
všechny nový, mu-
síme nastavit systém 
„vzdálené výuky“ tak, 
aby byl funkční a zároveň 
proveditelný pro všechny. I my 
učitelé se učíme přizpůsobit této 
nové situaci, stejně jako rodiče a děti. 
A i my děláme chyby. A trávíme hodi-
ny a hodiny přemýšlením, jak výuku 
dětem co nejlépe na tu dálku přiblí-
žit. Ona samotná příprava na hodiny 
„vzdálené výuky“ zabere totiž mno-
hem více času než běžně, natož aby 
bylo zadání smysluplné.

RODIČ
Jako matka dvou školáků jsem si 
zase ověřila, že v domácím pro-
středí výuka probíhá úplně jinak 
než ve škole, zvláště malé děti 
se nesoustředí, všechno doma je 
od úkolů vyrušuje a rozptyluje. 
A jako rodič nemáte trpělivost 
ani sílu vysvětlovat, často ani 
autoritu. Já od svého syna dru-
háčka neustále poslouchám, že: 
„Paní učitelka to ale říká jinak, 
mami...“. A když si během úkolů 
odskočí na toaletu, zapomene se 

vrátit, protože skončil v pokojíč-
ku u lega…. Proto i běžné úlohy 
trvají mnohem více času než ve 
škole. Z osobní zkušenosti také 
vím, že i větší děti jsou často bez 

pomoci rodičů bezmocní, 
někteří z nás jim ani 

pomoci nedokážou. 
Z lineárních rovnic 

mého čtrnáctiletého syna mám už 
noční můry; zvláště z úloh o po-
hybu, kdy jeden vyjede z Plzně 
a jeden ze Zlína a mají se někde 
a někdy potkat. Je to úsměvné, ale 
někdy opravdu náročné.

PRO UČITELE
Jako ředitelka školy apeluji na své 
učitele – komunikujme s rodiči 
co nejčastěji, ptejme se na jejich 

možnosti a situaci, ne všichni mají 
doma ideální podmínky k plně-
ní zadávaných úkolů. Snažme se 
čerpat z toho, že jsou děti doma 
s rodiči a mnoho věcí se učí nápo-
dobou, větší děti konzultují, dis-
kutují. Zadávejme proto i takové 
úkoly, při kterým mohou děti čer-
pat z praxe anebo v praxi využít.

PRO RODIČE
A vy rodiče, vy jste pro vaše děti 
učiteli, od narození až do doby než 
nastoupí do školy, v podstatě na 
plný úvazek. Pak je předáváte ško-
le. A teď je máte doma. Tak trochu 

ve vlastní soukromé škole. Ze dne 
na den jste se stali i vy učiteli. Ano, 
je to výzva, hlavně pro vaši trpěli-
vost a pro vaši kreativitu. Na dru-
hou stranu se i vy naučíte spoustu 
nových užitečných věcí. A my uči-
telé vám s tím pomůžeme.

A DĚTI? 
Co dětem doma nejvíce chybí je 
kontakt nejen se spolužáky, ale 

i učiteli. Otevření škol se oddaluje, 
proto naše škola pilně pracuje na 
spuštění nového systému Micro-
soft Office 365 – Teams. Obvykle 
zavedení takového systému trvá 
několik týdnů, nám se to v aktu-
ální situaci podařilo zajistit za 
týden jeden. Jedná se o bezpečné 
prostředí virtuální školy, které 
bude rozděleno do tříd a skupin 
podle rozvrhu dětí. Toto prostředí 
umožňuje nejen zadávání úkolů, 
ale i výuku online, kde se všichni 
účastníci uvidí a uslyší, budou 
mít možnost popovídat si se spo-
lužáky i učiteli. Zatím jsme byli 

v testovacím režimu, od konce 
března spouštíme naostro. Vě-
řím, že tento další krok přispěje 
ke klidnějšímu zvládnutí momen-
tální situace.

Milí čtenáři, přeji Vám všem po-
kud možno klidné dny, úspěšné 
zvládnutí této obtížné situace 
a zejména pevné zdraví.

Mgr. Eva Štosová, 
ředitela ZŠ Ondřejov ■

MNICHOVICE
Město Mnichovice patří mezi 
nejrychleji reagující obce na Zá-
praží, kterým se podařilo sehnat 
dezinfekční přípravek pro všech-
ny své občany. Ve dnech od 25. do 
27. března bylo rozděleno přes tři 
tisíce litrů přípravku k dezinfek-
ci rukou Anti-COVID. Přípravek 
v první řadě dostali zdravotníci, 
pečovatelská služba, hasiči, pro-
davačky, zaměstnanci pošty, ale 
i územní odbor policie Praha ven-
kov-jih, který sídlí v Mnichovicích 
(kriminálka, dopravní policie, vý-
jezdové skupiny), Domov seniorů 
Blaník – zkrátka všichni, kteří jsou 
vystaveni největšímu riziku. Po-
tom se dezinfekce začala rozvážet 
mezi občany. Každá domácnost 
obdržela zdarma 1,5 litru (na dům 
a trvale obývanou chatu) nebo  
1 litr (na byt). Od Středočeského 
kraje jsme dostali přiděleno v pře-
počtu 3,8 ml na jedno občana!
 „Musím říci, že to byla nesku-
tečně rychlá akce, která se mohla 
podařit jen díky skvělé spolupráci 
a zapojení velkého počtu dob-
rovolníků,“ vysvětluje starostka 
Mnichovic Petra Pecková. „Od 
českého výrobce se nám podařilo 
sehnat přípravek Anti-COVID za 
22 Kč za litr, přičemž překupníci 
ho prodávali za 250 Kč za litr. Kri-
zový štáb Mnichovic okamžitě ob-
jednal 3 000 litrů. Dobrovolní ha-
siči začali přípravek hned stáčet. 
Problémem bylo sehnat láhve, do 
kterých bychom přípravek stáčeli 
– naštěstí 1 100 PET lahví doda-

la Vinotéka Mnichovice a dalších  
2 000 kusů jsme přivezli z výrob-
ny v Mladé Boleslavi. Další lidé 
vyráběli a lepili etikety, Farní cha-
rita Mnichovice zorganizovala 
dobrovolníky pro rozvoz, a pak už 
jsme jen neúnavně rozváželi, zvo-
nili na domy, rozdávali… Zároveň 
jsme rozdávali i roušky, které šijí 
naše švadlenky. I když prochází-
me velkou krizí, hřeje mě u srdce, 
že se dokážeme spojit a pomáhat. 
Mnichovičáci DĚKUJI, jsem na 
vás pyšná.“

UHŘÍNĚVES
MČ Praha 22 od 24. 3. rozdávala 
roušky v odběrném stanovišti před 
radnicí. Uhříněves obdržela od 
státu 900 jednorázových roušek, 
které dostávali občané zdarma. 
Navíc MČ začala iniciativně vyku-
povat šité roušky (během několi-
ka dní byly nakoupeny roušky za  
70 000 Kč). Tyto bavlněné roušky 
si mohou občané koupit za 50 Kč. 
Vybrané peníze budou věnovány 
na charitativní účely, o kterých 
rozhodne veřejná anketa.

MIROŠOVICE
Ani v  Mirošovicích nečekali na 
pomoc odjinud a začali ihned 
jednat. Pro každého občana za-
jistili již 22. 3. zdarma dvě roušky 
(které ušily místní dobrovolnice) 
a roznesli je do schránek spolu 
s obecním zpravodajem EXIT 
21. Funguje i pomoc pro potřeb-
né občany s obstaráním nákupu 
potravin a léků, popřípadě se za-
jištěním obědů. „V případě, že po-
třebujete jakoukoliv pomoc, kon-
taktuje obecní úřad Mirošovice, 
budeme se snažit zajistit vám vše 
potřebné. Pokud naopak pomoc 
nabízíte, budeme velice rádi a také 
se ozvěte na tel.: 323 656 102 nebo 
na email: mirosovice@volny.cz,“ 
uvedl starosta Mirošovic Tomáš 
Zvěřina. 

MUKAŘOV
Poradna Mukařov nabízí soci-
ální služby pro občany Mukařo-
va, Srbína, Žernovky a blízkého 

okolí. Pracovnice poradny Mgr. 
Klára Holická a Klára Balínová 
jsou klientům k dispozici na tel.: 
775 276 815, 723 575 628 každý 
všední den od 9 do 15 hod. „Lidé 
se na nás obracejí s různými pro-
blémy. Zajímá je například, jak 
vyřídit ošetřovné na dítě, jak se 
přihlásit na Úřad práce v době 
karantény nebo jak odložit ná-
stup léčebného pobytu,“ vysvět-
luje Klára Balínová. „Volají nám 
také senioři, kteří se cítí osamělí, 
a pomáhá jim, že si mohou s ně-
kým jenom popovídat.“ 

ŘÍČANY
Město Říčany stejně jako mnoho 
ostatních obcí na Zápraží organi-
zuje dobrovolníky, kteří jsou ochot-
ni jakkoliv pomoci. Je úžasné, že se 
dobrovolníci stále hlásí. Pokud se 
i vy chcete aktivně zapojit a nevíte 
jak, vyplňte tento formulář https://
info.ricany.cz/mesto/hledame-
-dobrovolniky. ■

To je otázka, kterou si v poslední době pokládáme my 
učitelé i my rodiče. Jsme vytrženi z naší denní rutiny. 
Náš zaběhlý systém – vstát, děti do školy, školky, do 
práce, z práce, děti na kroužky, občas večeře, spát, 
vstát – teď bere za své. Najednou je všechno jinak. 

Jak zvládnout „školu“ a nezbláznit se

ZPRÁVY Z OBCÍ
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Odběrné místo  
v Uhříněvsi

Dobrovolní hasiči v Mnichovicích 
stáčeli dezinfekci do lahví
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Je třeba si připomenout, že doplň-
ky stravy fy Vertera mají obecně, 
díky svému složení, pozitivní vliv 
na posílení imunity. Detoxikace 
a harmonizace organismu tomu 
výrazně napomáhá.

Vertera Angio Live
Tento produkt je zaměřen, vzhledem 
ke kombinaci jednotlivých složek, na 
celkové zdraví a na preven-
ci vývoje onemocnění 
arteriálních, žilních 
a lymfatických cév. 
Je vhodný pro ak-
tivní sportovce – pro 
udržení dobré odolnosti 
cév. Dále pro osoby s převa-
hou intelektuální činnosti, vyžadující 
zásobování mozku kyslíkem a živina-

mi, či osoby s nadváhou a kolísavým 
krevním tlakem. Zlepšuje také sníže-
nou vitalitu u starších osob a funguje 
i na snížení dědičné predispozice ke 
kardiovaskulárním onemocněním.

Vertera Sensation
Zvyšuje obranyschopnost těla, má 
protizánětlivé vlastnosti a používá 

se k prevenci onkologie. Obsahuje 
komplex komponentů 

 pro denní výživu 
a čištění orga-
nismu. Z nich 
betulin (extrakt 

z březové kůry), 
důležitý pro zvýšení 

obranyschopnosti těla, má 
protizánětlivé vlastnosti a používá se 
též k prevenci onkologie. Králem an-

tioxidantů je zde astaxantin. Zabra-
ňuje buněčné smrti, chrání před účin-
ky nepříznivých faktorů (kouření, UV 
záření, vliv znečištěného prostředí). 
Antioxidační účinek je 500krát silněj-
ší než u zeleného čaje, 550krát silnější 
než vitamin E a 6000krát silnější než 
vitamin C! V této době je jako preven-
ce velice účinný. Na rozdíl od ostat-
ních doplňku je Vertera Sensation ve 
formě tablet.

Vertera Miracle
Lidský organismus je schopen samo-
statně zvládnout stres, obnovovat se 
po nemocích a odolávat negativním 
vlivům různých vnějších faktorů. 
Tuto schopnost zvanou homeostáza, 
při které se udržuje stálost vnitřního 
prostředí organismu, rovnováhu, 
máme vrozenou, můžeme ji však 
ovlivnit, resp. i podpořit. Vertera 
Miracle je účinný pomocníkem. Pří-

znivě působí na psychickou pohodu, 
imunitu a tělesnou aktivitu. Zpo-
maluje stárnutí, uvolňuje zatuhnutí 
kloubů, zlepšuje výkonnost, zlepšuje 
potenci. Pomáhá se snížením nadvá-
hy. Aktivuje tři nejdůležitější systémy 
organismu, které regulují lidskou 
homeostázu – nervový, endokrinní 
a imunitní systém. Organismu dodá-
vá nutné živiny a detox-složky, pod-
poruje harmonii všech systémů.  ■

V mnichovické škole máme výhodu, 
že digitální technologie běžně vyu-
žíváme. S žáky i s rodiči využíváme 
elektronickou žákovskou knížku. 
Máme školní emailové adresy pro za-
městnance i žáky na 2. stupni. Použí-
váme prostředí Bakaláři a Office 365. 
Nyní je to ale trochu jiné. Všechnu 
činnost přenést do on-line světa není 
jednoduché. 
Kontakty jsou nezbytné
Po prvních týdnech on-line školy 
víme, že kromě výuky musíme udr-
žovat vzájemné kontakty. Dětem se 
stýská po kamarádech, učitelích. 
Realizujeme tedy videokonference 
pro výuku, ale i proto, abychom si 
řekli, jak se máme, kdo co dělá, co 
potřebuje. Hodně využíváme mobil-
ní telefony. Den si bez nich neumíme 
představit. Ti nejmenší posílají paní 
učitelkám fotografie, komunikují tře-

ba přes WhatsApp. Jiní žáci potřebu-
jí, aby jim pedagog zavolal a provedl 
je zadanými úkoly.
 
On-line škola jako 
zkušenost
Současná opatření nás vrátila do na-
šich domovů. Berme to jako příleži-
tost. Mysleme na své zdraví, pečujme 
o své rodiny, chovejme se ohleduplně, 
pomáhejme si navzájem. Pamatujme, 
že rovnováha mezi výkonem a vztahy 
je pro efektivní učení nezbytná. V on-
-line škole to platí dvojnásob. Techno-
logie jsou totiž jako katalyzátor – to 
dobré se stává ještě lepším a to, co ne-
funguje v běžné osobní komunikaci, 
je najednou víc vidět. 
Všem moc přeji, abychom se ve zdraví 
všichni brzy zase sešli – „face to face“. 

Marcela Erbeková
ředitelka ZŠ Mnichovice ■

Koronavirus, aktuální problém nejen naší 
země. Překotné hledání řešení, co s ním, jak 
posílit imunitu a celkovou ochranu organismu je 
patrný v celém světě. Proto vás dnes seznámíme 
s prostředky fy Vertera, které se na imunitu 
a odolnost organismu přímo zaměřují.

Již několik let se potýkáme s nedostatkem míst pro 
naše školáky. Teď je to jinak. Děti ve školních lavicích 
nenajdeme. On-line škola – to je realita dnešních dnů. 
Všichni si s tím musíme poradit – děti, rodiče i učitelé. 

Imunita a odolnost organismu 
– zájem nás všech

PRÁZDNÉ TŘÍDY, 
ale prázdniny nejsou

Spolupracujeme s SKC 

Ondřejov, pořádáme zde 

přednášky. Info na  

www.skcvondrejove.cz

Kontakt: Michaela Čermáková,
email: Cermakova.m@vertera.cz, tel.: 724 074 594
www. vertera.cz 

František Švorc, mobil: 602 209 561, frantisek.svorc@zaluzie-svorc.cz
Milan Švorc, mobil: 724 090 183, milan.svorc@zaluzie-svorc.cz

Martin Švorc, mobil: 723 143 118, martin.svorc@zaluzie-svorc.cz

Stejně jako u většiny škol, tak také 
u nás nouzový stav zcela zastavil 
veškeré naše akce pro veřejnost 
a omezil provoz ZUŠ Říčany až 
do odvolání. Uvědomuji si, že 
mnohem větší starosti mají ve-
doucí pracovníci ZŠ, SŠ a VŠ, kte-
ří připravují žáky ke zkouškám, 

maturitám, státnicím. Všichni ale 
máme v životě žáků a studentů 
svou důležitost. A také si uvědo-
muji, že další pokračování škol-
ního roku nastavené MŠMT, po 
ukončení nouzového režimu, jím 
bude zásadně ovlivněno; a to se 
týká i výuky na zuškách v celé naší 
zemi.

E-lerning JE 
komunikace
Přesto jsme se ale této situaci po-
stavili tzv. čelem, protože každá 
krize nabízí i příležitosti. Po do-
mluvě s pedagogy jsme nastavili 
ve všech oborech e-lerning. Je to 
samozřejmě velmi náročné pro 
všechny, jak pro učitele, tak děti 
i rodiče. Učíme se nové věci, pra-
cujeme s ICT, vymýšlíme nové 
způsoby výuky, přemýšlíme jak 
dětem výuku zpříjemnit, posílá-
me si nahrávky, obrázky, domácí 
úkoly… V některých oborech a za-
měřeních se výuka přesunula i do 
teoretické roviny, což také není na 
škodu – prostě snažíme se komu-
nikovat v rámci možností našich, 
rodičů i dětí.
 Mám opravdu radost z toho, 
že většina našich žáků a rodičů 
s touto formou výuky souhlasi-
la. V polovině března proběhla 
zkušební verze, pak došlo na do-
laďování a vylepšování, trvající 
i v době psaní tohoto příspěvku. 
Předpokládáme, že e-lerning bude 

dost možná záležitostí až několika 
měsíců, že se k naší výuce připojí 
i rodiče a žáci, kteří v prvopočátku 
tuto formu výuky odmítli z růz-
ných důvodů. Na všechny jsou teď 
kladeny nároky, na které nejsme 
připraveni. Jde nám hlavně o to, 
neztratit kontakt se žákem a ales-
poň částečně udržet již naučené, 
opakovat, procvičovat a podívat 
se na obor třeba i z jiného pohledu.
 Vždy říkám, že všechno špatné 
je k něčemu dobré. Určitě z této si-
tuace vyjdeme posíleni – profesně 
a hlavně lidsky. Čas, který máme 
k dispozici, využijeme třeba také 
k přemýšlení o všem, na co v běž-
ném a až hektickém provozu pros-
tě není čas.
 Posíláme pozitivní energii, dob-
rou náladu a těšíme se zase zpět na 
výuku do naší zušky v Říčanech.

Mgr. Iveta Sinkulová 
a tým pedagogů ZUŠ Říčany

INFORMACE 
K TALENTOVÝM 

ZKOUŠKÁM
Veškeré informace  

najdete na 
www.zusricany.cz.

Talentové zkoušky jsou plá-
nované na konec května a za- 
čátek června. Uvidíme, jak se 
situace bude vyvíjet, možná 

budeme muset talentové 
zkoušky posunout na jiný 

termín. Sledujte prosím naše 
webové stránky, jakmile 

budeme vědět víc, budeme 
vás informovat. 

Děkujeme za pochopení.      ■

Nové zkušenosti přinášejí 
nové možnosti

I učitelé naší ZUŠ 
pomáhají – dle svých 

možností.

Vážení rodiče, milé děti, vážení příznivci ZUŠ 
Říčany, dovolte mi, abych vás všechny touto formou 
pozdravila a popřála vám všem, vašim rodinám  
a blízkým hlavně hodně zdraví. V dnešním v neob- 
vyklém nouzovém režimu to opravdu není fráze. 

 V ZÁPRAŽÍ MŮŽE 
BÝT I VAŠE  

INZERCE  
– KONTAKTUJTE NÁS

inzerce@zaprazi.eu

PORADNA

Profesionální 
zabezpečení majetku
Přemýšlíte o zabezpečení 
domu, majetku, života a zdra-
ví Vás a Vašich blízkých? 
Naše rada zní: Obraťte se na skuteč-
ného odborníka v zabezpečení, nejen 
šikovného řemeslníka. Ptáte se proč? 
 Zabezpečení majetku není jen 
o elektroinstalaci, zapojení alarmu, 
nebo čidel. Odborník by se měl přijet 
podívat na objekt, který chcete zabez-
pečit. Udělat bezpečnostní posouze-
ní /audit|/ okolí, pozemku, domu, 
definovat co hrozí /mj. vloupání, po-
žár, přepadení, únik plynu, únik CO/ 
a stanovit míru rizika. 
 Zkonzultovat s Vámi, co všechno 
od zabezpečení očekáváte, vypra-
covat projekt, nabídnout cenovou 
kalkulaci. Následně pak s týmem 
profesionálů zrealizovat celé zabez-
pečení objektu, včetně připojení na 
profesionální multifunkční dohledo-
vé centrum jak s řádným výjezdem, 
tak i trvalým servisem. 
Text připraven ve spolupráci s fir-
mou Alkom Security, a.s. Kontakt: 
Ruzicka@alkom.cz t. 603 421 133, 
Lanhaus@alkom.cz t. 737 320 178  
www.alkom.cz                                               ■
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Zapečené papriky s balkánským 
sýrem od jugoslávské babičky  

Míši Hupcejové
Potřebujeme: 2 větší papriky, 300 g balkánského 
sýra, olivový olej, oregano, libovolná zelenina či zele-
ninový salát.

Papriky rozpůlíme, zbavíme je jádřinců, očistíme a omyjeme. 
Troubu rozehřejeme na 180 °C. Půlky paprik vložíme do pekáčku 

a naplníme je rozdrobe-
ným balkánským sýrem. 
Navrch posypeme suše-
ným či čerstvým orega-
nem a pořádně zakapeme 
olivovým olejem. Pečeme 
v troubě cca 35 – 40 mi-
nut. Papriky podáváme 
s libovolnou zeleninou 
či zeleninovým salátem 
a řeckými tzaziky.

Místní akční skupina pomáhá od roku 2007 Říčansku s dotacemi, připravuje semináře a festivaly, 
podporuje obce, spolky, školy i podnikatele v 38 městech a vesnicích v okolí města Říčany, jako 
obecně prospěšná společnost. Uděluje certifikaci nejlepším místním řemeslníkům a službám.

Vyhlašujeme novou soutěž na tvorbu 
stolního kalendáře na rok 2021

 Vzhledem k vyhlášenému stavu nou-
ze v České republice jsme i my přistou-
pili ke krizovým ochranným opatřením. 
Kancelář byla od vyhlášení karantény 
uzavřena až do konce března a činnost 
jsme zajistili prací z domova. Co bude 
v dubnu, kdy Zápraží vychází, nevíme. 
Všem držíme palce, ať vše zvládáme 
ve zdraví a brzy se uvidíme na nějaké 
společné akci. Pozitivně při tom všem 
vnímáme lidskou soudržnost a chuť po-
máhat ostatním.

 Co je nového v proběhlých výzvách 
IROP? U výzvy č. 8 – Doprava jsme 
obdrželi ze strany Centra pro regio-
nální rozvoj (CRR) záznam o admini-
strativním ověření výzvy. Nestačíme 
se divit, že zároveň byly ze strany CRR 
zpětně kontrolována hodnocení MAS 
i u výzev 3. IROP-Hasiči 2018 a výzvy 
4. IROP – Školství 2018, kde již byly 
projekty proplaceny. Jde o několiká-
tou kontrolu v celém administrativ-
ním procesu CRR, které dle našeho 
názoru zpochybňuje jejich předcho-
zí pozitivně ukončené kontroly. Do 
dvou měsíců od obdržení výsledku 
kontroly musí kancelář MAS spolu 
s Výběrovou komisí a Programovým 
výborem přehodnotit projekty města 
Říčany a města Mnichovice na nákup 
velkokapacitních cisteren pro JSDH. 
Dále přehodnotit ve výzvě na školství 
projekt ZŠ U Říčanského lesa na vy-
budování botanického centra – 1. eta-
pa a všechny projekty přijaté do výzvy  
8. IROP-Doprava. Nesmírně si vážíme 
práce členů Výběrové komise MAS 
a uděláme vše pro to, aby přehodnoce-
ní a podmínky stanovené CRR, které 
musíme dodatečně splnit, byly co nej-
více transparentní a zároveň neome-
zovaly příliš dlouho úspěšné žadatele 
u výzvy na bezpečnou dopravu, kterým 
je administrace dočasně pozastavena. 
Termín na vypořádání je stanoven na 
druhou polovinu května. Vzhledem 

k situaci se budeme vše snažit řešit 
elektronicky.

 Výzva č. 8 – Doprava je stále ze 
strany Centra pro regionální rozvoj 
pozastavena. MAS se snaží, aby obce 
s vydanými Právními akty mohly re-
alizovat své podpořené projekty na 
bezpečné komunikace a proto již od 
prosince urgujeme Centrum ve snaze 
věc urychlit. Zatím však neúspěšně. 
Mrzí nás to.

 V OP Zaměstnanost došlo k modi-
fikaci výzvy „Rozvoj a podpora sociál-
ních služeb a sociálního začleňování“. 
Z důvodu odstoupení žadatele od 
realizace projektu dochází k navýšení 
alokace výzvy a bude podpořen pro-
jekt v zásobníku Terapeutické centrum 
Modré dveře, z.ú. s názvem Zpět do 
společnosti 2.

 10. výzva MAS z IROP na Územ-
ní plánování obcí byla z naší strany 
modifikovaná a možnost podávání 
projektů přes MS14+ je prodloužena 
do 31. 8. 2020. 

 Výzva PRV na Fichi číslo 7 – Malé 
projekty na podporu rozvoje a kva-
lity života na Říčansku, zaměřená na 
zázemí pro mateřské a základní školy, 
veřejné prostranství v obcích, kulturní 
a spolkovou činnost a Fiche 1 – In-
vestice do zemědělských podniků je 
schválena a vyhlášena bude 1. dubna. 
Na přípravu projektů jsme pro žadate-
le vymezili celý duben a od 1. 5. až do 
1. 6. probíhá příjem žádostí o dotaci 
přes Portál Farmáře. Termín u PRV 
prodloužit nelze. Proto volejte, pište, 
konzultujte. Nezapomeňte na povin-
né přílohy. Semináře k oběma Fichím 
proběhly a vysoká účast nás mile pře-
kvapila. Věříme, že byl seminář přínos-
ný a neodratil vás od podání projektů 
do 5. výzvy PRV MAS Říčansko.

 MASka prošla úspěšně auditem 
společnosti za rok 2019. Na naši 
výroční zprávu se můžete podívat 

na webových stránkách. Chci tímto 
poděkovat za spolupráci společnosti 
Radek Skřivánek CZ, s.r.o., která 
pro nás zpracovává účetnictví a také 
panu auditorovi Ing. Jiřímu Novot-
nému za preciznost a rychlost. 

 Plánovaná certifikační komi-
se, která měla zasednout v dubnu 
a posoudit udělení nové certifikace 
místním výrobcům a provozovate-
lům služeb a prodloužení certifikace 
stávajícím držitelům, bude řešena 
vzhledem k situaci per-rollam. Značka 
je rozšířena i na obce z okolí Dolno-
břežanska. 

 Per-rollam musíme řešit i hodnocení 
projektu do 9. výzvy – Sociální podni-
kání, které proběhne 7. 4. 2020. Pod-
klady již komise obdržela. O výsledku 
hodnocení bude žadatel informován 
elektronicky a vše bude zveřejněno na 
webových stránkách MAS Říčansko.

 Zastupitelstvo obce Svojetice 
schválilo pronájem prostor bývalé 
mateřské školky pro naši činnost. 

Moc děkujeme. Stěhování musíme 
posunout, až bude v zemi stabilizova-
ná situace a děkujeme Olivově dětské 
léčebně za prodloužení výpovědi do 
31. srpna.

 Mapa území MAS Říčansko na 
nové programové období 2021 – 
2027 je téměř dokončena. Obce 
v územní působnosti MAS se vyjádři-
ly, zda chtějí v tomto období opětovně 
využívat podpory prostřednictvím vy-
hlašovaných výzev z naší strany a být 
součástí území MAS Říčansko. Aktu-
ální stav je graficky znázorněn níže. 
Nově přistupuje obec Jevany z MAS 
Podlipansko a naopak město Pyšely 
přechází do MAS Posázaví. Obec 
Nupaky, která tvořila tzv. bílé místo 
v území, taktéž přistupuje. Pro měs-
to a obec není se souhlasem spojený 
žádný finanční závazek. Těšíme se na 
budoucí spolupráci. Pokud některá ne-
vybarvená obec chce ještě zvážit svou 
působnost u MAS Říčansko na období 
2021-2027, kontaktujte nás.  ■

 Michaela Hupcejová 
Projektová manažerka PRV
Zápraží originální produkt® 
Mobiliář a kostýmy 
Mobil: +420 607 023 328
E-mail: mobiliar@ricansko.eu 

 Ing. Monika Žilková 
Animace škol 
Mobil: +420 607 066 055
E-mail: projekty@ricansko.eu

 Pavlína Šantorová Filková
Ředitelka MAS
Projektová manažerka  
pro IROP a PRV
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

 Mgr. Petra Přílučíková 
Projektová manažerka
pro OP zaměstnanost
Mobil: +420 774 780 543
E-mail: projekty2@ricansko.eu 

 Petra Fialová 
Animace škol 
Projektová manažerka 
pro IROP
Mobil: +420 774 780 039; 
E-mail: sablony@ricansko.eu

 Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena 
pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. 
Schůzky po telefonické domluvě.

Střípky z MASky Chceme vám trochu zpříjemnit okamžiky, kdy 
jsme nuceni být uzavřeni doma, a přicházíme 

s námětem na tvorbu již třetího stolního kalendáře 
MAS Říčansko. Tématem se stávají tradiční 

i netradiční recepty Říčanska. Protože se blíží 
velikonoční svátky, můžete zkusit recepty od nás holek 
z MASky. Přejeme všem dobrou chuť. 

Tradiční velikonoční 
mazanec Jany Krutské 

a Petry Přílučíkové
Potřebujeme: 50 dkg hladké/po-
lohrubé mouky (lze i 30 dkg hlad-
ké pšeničné a 20 dkg špaldové; 
aby byl výsledek zdravější), 14 dkg 
cukru, 12 dkg tuku, 3-4 žloutky,  
3 dkg droždí, špetku soli, ¼ l mlé-
ka, citronová kůra, vanilkový cukr, 
hrozinky, vlašské ořechy, mandle.

Po vykynutí můžeme dělat malé 
mazance pro malé koledníky nebo 
jeden veliký rodinný. 

Velikonoční čokoládové řezy 
babičky Petry Fialové

Potřebujeme: 30 dkg práškového cukru, 
4 žloutky a 8 lžic vody vymícháme do hlad-
ka, přidáme 10 dkg ořechů, 20 dkg dětské 
krupičky nebo hrubé mouky, 1/2 prášku do 
pečiva.

Z bílků vyšleháme sníh a dáme na plech. Po 
upečení necháme vychladnout a rozkrojí-
me napůl. Krém: 3 dcl mléka, 3 lžíce hladké 
mouky vymícháme do hladka a uvaříme do 
zhoustnutí. Po vychladnutí přidáme 20 dkg 
práškového cukru, 25 dkg másla, 1 vanilinový 
cukr a vše spojíme.
Na jednu půlku dáme krém a druhou půlku 
přikryjeme. Nakonec polijeme čokoládou 
a posypeme mletými ořechy.

Velikonoční nádivka Veroniky Vítkovské
Potřebujeme: 10-12 rohlíků, 5 vajíček, 2 dcl mléka, masový vývar 
uzené maso, špek nebo anglická slanina, koření dle libosti - sůl, pepř, 
muškátový oříšek, majoránka, 2-3 stroužky česneku, bylinky 
– spařené kopřivy, pažitka, petržel, jarní cibulka.

Nakrájené rohlíky na kostičky namočíme do mléka s rozšleha-
nými žloutky a postupně do hmoty přiléváme další mléko dle 
potřeby. Na másle osmahneme anglickou slaninu nebo špek. 
Vývarem z uzeného masa můžete nahradit část mléka. Nakrá-
jíme uzené maso a vzniklou masovou hmotu přidáme k rozmo-
čeným rohlíkům a jemně prohněteme. Okořeníme a přidáme 
bylinky. Našlehané bílky lehce promícháme do hmoty a dáme 
vše na sádlem vymazaný pekáč. Pečeme nezakryté na 180 °C. 
Nádivka by měla být uvnitř vláčná s křupavou kůrčičkou. 

Sokolské velikonoční perníčky 
Pavlíny Šantorové Filkové

Potřebujeme: 40 dkg hladké mouky, 15 
dkg práškového cukru, 5 dkg másla, 2 vej-
ce, 3 lžíce tekutého medu, ½ lžíce jedlé sody. 
Koření: anýz, hřebíček, nové koření, skořice 
(lze nahradit perníkovým kořením). 

Vzniklé těsto dáme na cca 2 hodiny uležet do 
lednice, lépe se pak válí. Ještě horké perníčky 
potřeme rozšlehaným vejcem. Krásně je ozdobit 
většinou nestihnu, protože jsou hned pryč.
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Nakonec bylo nevyhnutelné školku 
uzavřít a požádat rodiče, aby své 
ratolesti měli doma. Celá situace je 
pro nás nová a tak se s ní postupně 
vypořádáváme. I po odchodu po-

sledního dítka pro nás ovšem práce 
neskončila. Čas bez dětí se snažíme 
efektivně využít a investovat ho do 
činností, která je také třeba dělat 
a během školního roku se hromadí. 

Předškolní příprava 
jede dál
Své síly jsme napřeli do předškolác-
ké přípravy, aby rodiče předškolá-
ků mohli čas s dětmi dobře využít. 
V naší mateřské škole je zvykem, 
pracovat s předškoláky denně, a tak 
jsme nyní nastavili nový režim: kaž-
dé pondělí zasíláme rodičům materi-
ály, aby mohli s dětmi být činní doma. 
Rodiče dětem postupně shromažďu-
jí pracovní listy do složky a po návra-
tu do školky si je paní učitelky s dětmi 
vyhodnotí. Rodičům nabízíme mož-
nost bezkontaktní konzultace.

Osvědčil se EduPage
V tom nás inspirovala naše part-
nerská škola Navis; v den uzavření 
škol přišel totiž povzbudivý email: 

„Školu sice musíme zavřít, ale na vý-
uku nerezignujeme.“ Pak nastalo 
několik dní poměrně náročné práce, 
kdy škola hledala program a server, 
který by byl schopen pojmout desít-
ky osob k online konverzaci. Školní 
program EduPage obstál – jak pro 
zadávání, tak online odevzdávání. 
Je přehledný pro rodiče i pedagogy 
a lze využít zpětné odeslání úkolů 
i přes mobilní telefon.

Opravujeme, uklízíme
Ve školce využíváme vzniklou složitou 
situaci k drobným opravám, radikál-
nímu úklidu a desinfekci celé budovy, 
přípravě programů na další měsíce. 
A jsme v tomto ohledu optimisté! 
Doufáme, že připravené materiály 
bude možné využít v praxi. Každá 
učitelka se tudíž soustředí na jednu 
z oblastí – sociální výchova, prožitko-
vá metoda, matematické představy, či 
třeba trénink paměti a koncentrace. 
Můžeme a chceme si v tomto ohledu 
předat znalosti i zkušenosti, pomůže 
nám to i k rozvoji vzájemných vztahů.

A jako asi každý v obtížné situaci se 
i my ptáme: Co nám to může přinést? 
Co nás to naučí? Až se jednou, za pár 
týdnů, budeme ohlížet zpět, rádi by-
chom si řekli: Dobře jsme tuto výzvu 
zvládli! A pomohlo nám to být o něco 
lepšími, empatičtějšími, solidárněj-
šímí a méně sobeckými…  ■

Už se nemůžeme dočkat, až se zase naše školka 
rozezvučí dětskými hlásky. Dlouho jsme se snažili 
vyjít vstříc rodičům, ale zároveň jsme dbali 
o bezpečnost jejich rodin i našich paní učitelek. 

Těšíme se na setkání s dětmi

Mateřská škola Ratolest, 
Petříkov 166, 

skolka.ratolest@gmail.
com, tel.: 773 226 531, 

www.msratolest.cz

Workshopy proběhly ve dvou eta-
pách – nejdříve samostatně pro rodi-
če, a poté společně pro rodiče a děti. 
V dalších řádcích vám chceme přiblížit 
pocity a dojmy jedné z paní učitelek 
a také maminky předškoláka. Je jasné, 
že tyto akce mají svůj smysl a užitek. 

 Workshop na téma „Školní zra-
lost“ v Mateřské škole Sluneční byl 
určen, jak pro rodiče dětí v posledním 
roce předškolního vzdělávání, tak pro 
samotné budoucí prvňáky. Odborné-
ho vedení workshopu se ujala speciál-
ní pedagožka Mgr. Hana Otevřelová. 
Zajímavá a z pohledu mateřské školy 
přínosná akce byla rozdělena do dvou 
etap. První část byla určena pouze pro 
rodiče a druhá se konala ve třídách 
předškoláků na pracovišti Sluneční 
a K Nedvězí v Královicích.

Rodiče si odnesli 
spoustu podnětů, jak své 
děti správně rozvíjet
Během lednového setkání se rodiče 
pod vedením Mgr. Otevřelové se-
znamovali s tím, jak rozvíjet zrakové 
a sluchové vnímání, předmatema-
tické představy, prostorovou ori-
entaci, grafomotoriku a jak zvládat 

předčtenářské dovednosti. Zároveň 
se rodiče dozvídali důvody, proč je 
ta či ona dovednost pro rozvoj dí-
těte důležitá a k jaké další činnosti, 
se kterou se dítě ve škole setká, je 
základem. K plnění úkolů pro děti 
přistupovali rodiče zodpovědně, se 

zaujetím a je nutné dodat, že leckdy 
byli překvapeni, co všechno by měly 
děti zvládat a co všechno konkrétní 
úkol rozvíjí. Poznali doslova na vlast-
ní kůži, že není jednoduché popsat 

slovy ukrytý předmět tak, aby ho 
ostatní poznali, nebo si zapamatovat 
několik výrazů v řadě a vyjmenovat 
je ve správném pořadí. Profesionální 
a hlavně lidský přístup paní Otevře-
lové vytvořil přátelskou atmosféru. 
Rodiče tak bez zábran mohli řešit 
konkrétní problémy, pokládat otázky 
a diskutovat. Věříme, že první část 
workshopu inspirovala většinu ro-
dičů k aktivitám, které napomohou 
k úspěšnému rozvoji jejich dětí.
 
Děti se těšily na plnění 
úkolů
Předškoláci se s paní magistrou 
setkali ve svých třídách během 
druhé etapy projektu, kdy plnili 

úkoly zadávané hravou formou. 
Rodiče při tom měli možnost 
sledovat, jak jejich děti reagují, 
jak si umí poradit se zadáním 
a jakým způsobem řeší problém. 

Někdy se zdálo, že odolat po-
kušení splnit úkol za ratolest, 
je pro rodiče těžší, než samot-
né plnění úkolu pro děti. Stejně 
jako při práci s rodiči panova-
la ve třídě přátelská atmosféra 
a děti s napětím očekávaly dal-
ší úkoly. Všechno se zdálo tak 
snadné a jednoduché, přitom se 
děti procvičily v tolika doved-
nostech potřebných pro zdárný 
vstup do ZŠ, a ještě se přitom po 
bavily. Teď se může cesta ze škol-
ky využít třeba k procvičení slu-
chové analýzy, k posílení zrakové 
paměti či k upevnění předmate-
matických dovedností. Všechno 
veselou a hravou formou.
 Jsme přesvědčeny, že rodiče, 
kteří využili možnost se tohoto 
projektu se svými dětmi zúčastnit, 
nelitovali. A aby měli ještě lepší 
povědomí o dovednostech, které 
by měl před nástupem do ZŠ před-
školák zvládnout a co může školní 
nezralost způsobit, obdrželi publi-
kaci, jejíž autorkou je Mgr. Hana 
Otevřelová. Za naši MŠ mohu 
konstatovat, že tato aktivita byla 
ze strany MČ Prahy 22 velmi ví-
taná a pro nás učitelky inspirující. 
Věříme, že po této praktické zku-
šenosti nezůstane odpovědnost za 
rozvoj dětí pouze na MŠ, ale že se 
iniciativy chopí také jejich rodiče.

Za třídní učitelky budoucích 
prvňáčků Jitka Müllerová ■

Byla znát obrovská 
zkušenost s předškolními 
dětmi
Workshop byl velmi přínosný. 
Paní Otevřelová vedla setkání 
přátelsky a profesionálně, od prv-
ní chvíle byla znát její obrovská 
zkušenost s předškolními dětmi, 
znalost problémů a překážek, 
se kterými se děti v tomto věku 
potýkají. Mě osobně nejvíce za-
ujala spojitost psychického vý-
voje dítěte s fyzickou zdatností, 
motorickými dovednostmi. Efek-
tivní bylo rozdělení workshopu 
do dvou fází. Mgr. Otevřelová se 
předškolákům naplno věnovala. 
S obdivem jsem pozorovala, jak 
rychle si zapamatovala jména 
všech dětí, přirozeně a mile s nimi 
více jak hodinu a půl pracovala. 
Ráda bych touto cestou poděko-
vala Mateřské škole Sluneční za 
možnost zúčastnit se workshopu 
a všem předškolákům přeji spo-
kojenost nejen v první třídě. 

Mgr. Iveta Brixí, 
maminka předškoláka ■

V rámci projektu MČ Praha 22 – Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II (reg. č. projektu CZ.02.3.68/0
.0/0.0/17_047/0008723) se v mateřských školách, 
které zřizuje MČ Praha 22, a v soukromé mateřské 
škole KinderGarten Little Gate v Praze – Benicích, 
uskutečnily workshopy s tematikou „školní zralost“. 

Workshop „školní zralost“ pro rodiče a děti



ZAPRAZI.EU | 1716 | ZAPRAZI.EU

Téma: 
KNIHOBUDKA
Jezdím ráda vlakem. Občas. 
A když už jedu, tak mám zá-
libu. Procházím vagon, před-
stírám, že hledám volné místo 
a v duchu sčítám cestující. Na 
jednu hromádku dávám lidi, 
kteří leží v tabletech nebo ne-
odtrhnou oči od mobilu, na 
druhou pak ty, čtoucí knihy. 
Papírové, tištěné, prostě kla-
sické knihy. Většinou s úlevou 
konstatuji, že se stále vyskytují 
a v poměrně hojném počtu, byť 
na ty „moderní“ nemají.
 I proto jsem přivítala inicia-
tivu v podobě vzniku knihobu-
dek, knihomíst, knihoregálů… 
nazývejme je jakkoliv. Pomá-
hají dostat knihy mezi lidi, 
vybízejí k určité socializaci, so-
lidárnosti. Stala jsem se záhy 
aktivním účastníkem tohoto 
hnutí knihomolů, což spočívá 
v procházení obsahu knihobu-
dek; občas si něco odnesu a ně-
kdy naopak doplním. 
 A jsme u toho… co vlastně 
tato knižní místa obsahují? 
Dívali jste se? Podle mě exi-
stují, řečeno zjednodušeně, 
regulované a poněkud živelně 
si žijící knihobudky. Otázka 
pak je, které jsou vlastně lep-
ší. Regulované bývají menší, 
působí upraveněji, výběr knih 
je od klasiků po modernu, od 
dětských přes vzdělávací až po 
dospěláckou beletrii. 
 Ty druhé pak nabízejí sice to 
samé, ale ledabyle vložené, pro-
míchané s časopisy a knihami 
(jak by se řeklo) nepoplatnými 
současným trendům, zájmům, 
leč historicky existujícími. Tak 
jsem si třeba přinesla v pev-
ném pěkném přebalu, slušně 
vázanou a nízkým nákladem 
roku 1949 vydanou knihu Ku-
předu zpátky ni krok! Znalci 
ví, ostatní si mohou vyhledat. 
Ano, vzala jsem si ji, nehledej-
te za tím sympatie s autorem 
nebo dobou, ale zvě(í)davost. 
 Stejně tak mne fascinuje 
v knihobudkách se vyskytující 
množství knih klasiků – lze zde 
běžně objevit díla, a někdy kom-
pletní svazky (!) vynikajících 
mistrů pera (mj. Sienkiewicz, 
Shakespear, Hugo, Dreiser, 
Tolstoj, Villon). Vypadá to, jako 
když jsou v našich knihovnách 
přebyteční; nehodí se, nelíbí se, 
nerozumíme jim… nebo je jen 
nechceme? Opravdu?!    (ak) ■

prožívají těžké chvíle a my je může-
me alespoň na chvíli rozptýlit, nás 
rozhodně „nakopne“. Věřím, že 
i s prázdným sálem se nám podaří 
vykřesat skvělou atmosféru.

Vaše dcera Maruška chodí 
do první třídy, jak zvládáte 
domácí vyučování?
No někdy je to horor. Maruška je 
velmi živé dítě a není typ holčičky, 
která by si v klidu hrála s panenka-
mi, natož seděla u učení. Stále ně-
kde pobíhá a momentálně ji nejvíce 
baví skákání na gauči. Ale snažíme 
se dodržovat nějaký řád, trénuje-
me psaní… Mimochodem Maru-
ška děsně škrábe. Tímto zdravím 
všechny maminky-učitelky a přeji 
nám všem pevné nervy.

Váš manžel je gynekolog, 
jak jako lékař tuto situaci 
prožívá?
Manžel pracuje na různých klini-
kách a všude lékaři a zdravotnický 
personál dělají, co mohou. Samo-
zřejmě se maximálně chrání. Pro 
jistotu jsem mu ušila roušky, kdyby 
jich byl v nemocnici nedostatek. 
Šiji také pro naše kamarády. Jeden 
z nich je pediatr a za roušky s veselý-
mi motivy je moc rád, protože těch 
klasických se děti bojí.                (hv) ■

Aby fanoušci nebyli zklamáni 
a mohli si v této složité době užít 
dobrou muziku, připravilo KC 
Labuť a Marta Jandová speciální 
projekt – on-line koncert, který 
se uskuteční v původním termínu  
10. 4. Kapela bude v plném nasa-
zení připravena na pódiu a vy si 
můžete koncert vychutnat doma 
jako live stream od 20 hodin na 
www.martajandova.cz. „Doufáme, 
že vám touto akcí alespoň trochu 
zpříjemníme nezbytná omezení,“ 
dodává Ondřej Pátek, manažer KC 
Labuť. „Takže 10. dubna si otevřete 
dobré víno a užijte si alespoň takto 
na dálku skvělý koncert. Tančit je 
samozřejmě dovoleno.“

V rámci připravovaného on-line 
koncertu jsme oslovili Martu Jando-
vou, která všechny čtenáře Zápraží 
moc zdraví. „Velmi nás mrzí, že kon-
cert musel být přesunut – o to více si 
ho v říjnu vychutnáme. Těším se na 
vás na live streamu. Přeji všem hod-
ně zdraví a neklesejme na mysli,“ 
vzkazuje Marta Jandová čtenářům. 

Marto, jak bude koncert 
on-line probíhat?
Jako běžný koncert, jen bohužel 
bez fanoušků. Nastoupíme celá 
kapela, technici a pojedeme na 
plno. Sice nebudeme cítit odezvu 
publika, ale to vědomí, že nás lidé 
sledují doma a že třeba zrovna 

SLOUPEKKALEIDOSKOP

V KC Labuť Říčany se měl 10. 4. 2020 uskutečnit 
velký narozeninový koncert Marty Jandové.  
Z důvodu mimořádných opatření byl přesunut na 
nový termín 16. 10. 2020. 

Marta Jandová 
zdraví Zápraží aneb 
zveme na ON-LINE 
koncert

Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR 
v roce 2015 na podporu svobodného 
sdílení osiva, semenaření a přírodní-
ho zahradničení. Semínkovny jsou 

místem, kde zahrádkáři a pěstitelé 
mohou mezi sebou, pro svou osob-
ní potřebu, bezplatně sdílet osivo 
ze svých zahrádek. Osivo by mělo 
být nemořené a  z chemicky neo-
šetřovaných rostlin. Semínkovny 
jsou svobodná iniciativa, kdoko-
liv ji může založit a propagovat 
ve svém okolí. Dnes v ČR existuje 

na sto semínkoven; jejich seznam, 
otevírací doby a další projekty 
a akce s touto iniciativou spojené 
viz www.seminkovny.com
 U nás v regionu semínkovny na-
jdete ve Strančicích, v prostorách 
SK Paluba, v Říčanech v Senior-
centru na Komenského nám., dále 

pak v Mnichovicích a Kolovratech 
(v Infocentrech), nebo v kavárně 
ve Velkých Popovicích. Zajímavá 
je také originálně výtvarně pojatá 
(a ve spojení s knihobudkou), loni 
založená venkovní semínkovna 
v Doubravčičích v ulici Na Zám-
kách, která je dílem naší grafičky 
Markéty!                                                   ■

Fotografie pořízené 
v Dolních Břežanech, 
Lhotě, Zálepech či na 
Jarově zasílejte emailem. 
Fotky budou průběžně 
zveřejňovány na obecním 
facebooku, kde bude také 
probíhat do 29. 5. veřej-
né internetové hlasová-
ní. Do finále postoupí 
10 fotografií s největším 
počtem „lajků“, o vítězi 
rozhodne Hodnotitelská 
komise. Vybrané sním-
ky budou zařazeny do stolního 
kalendáře Dolní Břežany 2021. 

Info o pravidlech soutěže na 
www.dolnibrezany.cz                    ■

S příchodem jara a nové zahrádkářské sezony si 
pojďme připomenout dobrovolnický projekt, který 
v posledních letech postupně zasahuje do všech 
krajů naší země a získává stále na větší oblibě.

Dolní Břežany vyhlašují další ročník fotosoutěže 
o nejhezčí fotografii obce pod názvem Dolní 
Břežany se nám líbí 2020. 

Stezka modelových mokřadních biotopů Arboreta 
FLD se nachází  
v Peklovském údolí. 

Semínkovna

NOVÁ NAUČNÁ STEZKA
v Kostelci nad Černými lesy

Fotosoutěž

KC Labuť 
informuje
Vzhledem k situaci a na 
základě nařízení vlády 
jsme byli nejen nuceni 
v březnu budovu pro 
veřejnost uzavřít, ale 
navíc se toto vše dotklo 
i našeho plánovaného 
programu akcí.
Snažíme se zajistit přesun pořadů na 
jiné termíny, ale ne vždy je to možné, 
ať již třeba z provozních důvodů, 
nebo pro další závazky účinkujících. 
V každém případě vstupenky niko-
mu nepropadnou! Buď je budete 
moci vrátit, nebo je vyměnit za jiné 
na další koncert či představení. Info 
najdete včas na našem webu.

Kontakt: tel: 323 602 456, e-mail: 
info@kclabut.cz, www.kclabut.cz  ■

5. 4. a 10. 5. 2020 Kostelec n. Č. l. 
SALON KOTLŮ

Kutnohorská 678. Od 9.00 do 13.00 
hod. zveme všechv mailuny zájemce 
o moderní vytápění biomasou na Den 

otevřených dveří v luxusní kotelně 
na pelety a dřevo a prohlídku Salonu 

kotlů Guntamatic. 
Další informace na www.SalonKotlu.cz

Situována je v potoční nivě 
a u přilehlého rybníka. Dva 
okruhy nabízejí deset informač-
ních tabulí, s popisy mokřad-
ních, potočních a rybničních 
biotopů. Celá trasa je volná, 
bezbariérová, přístupná pomo-
cí vyvýšených povalových chod-
níků na dřevěných pilotech. Na 
stezku se návštěvníci dostanou 
pěšky z asfaltové lesní cesty 
přes hráz velké nádrže, nebo 
z Kostelce n. Č. l. do Dolního 
Peklova (žlutá TS), za rozcest-
níkem cca 200 m odbočkou 
doleva na zpevněnou lesní cestu 
směrem k arboretu. Lze přijít 
i od Přehvozdí.                                    ■
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Po bitvě u Vyšehradu (1. 11. 1420) 
a porážce krále Zikmunda táborit-
ské oddíly zůstávaly v pražském 
okolí, dobyly tvrz v Popovicích, 
oblehly Lešno a pak se, pod vede-
ním Mikuláše z Husi, přesunuly 
k Říčanům. Místní hrad pro ně 
přestavoval jisté ohrožení, neboť 
kontroloval důležitou cestu z Prahy 
na Kutnou Horu a navíc jeho po-
sádka podnikala loupeživé výpravy. 
Táborité požádali o pomoc pražské 
vojsko a u Říčan zbudovali ležení. 

(…) a odtad k Říčanům, k hrádku 
pro Pražany dosti pevnému, přitah-
li jsou. Z kteréhožto hrádku silnice 
pražská překážku měla a mnohé 
loupeže z něho činili (…) A že téhož 
času hrádek Říčany vida, že nemů-
že odolati, Pražským se poddal pod 
takovou úmluvou, aby všecky osoby, 
kteréž byly na hrádku, muži i ženy, 
ve zdraví svobodně a pokojně s svou 
zbrojí a věcmi lehkými, což by mohly 
nésti, a v oděvu vezdejším mohly ode-
jíti bez vší překážky (…).

Posádka hradu se vzdala asi po dese-
ti dnech, 4. prosince, na den sv. Bar-
bory. K tomuto datu je zde také za-
znamenána přítomnost Jana Žižky. 
Hrad se poddal pražanům, neboť se 

posádka zřejmě domnívala, že pod-
mínky budou tak mírnější. Pražané 
skutečně slíbili všem z hradu svo-
bodný odchod, ale došlo zřejmě 
k porušení dohody z obou stran. Do 
hradu vnikli i táborité a začali loupit 
a také obyvatelé hradu se snažili si 
odnést mnohem více, než bylo do-
mluveno.

 Zřejmě nejznámější událostí 
spojenou s dobytím říčanské-
ho hradu je upálení kněžích na 
příkaz Jana Žižky. K tomu došlo 
bez ohledu na slib daný vzdá-
vající se posádce. Je nutné ale 
připomenout, že to byla dohoda 
s pražany, nikoliv s tábority, tu-
díž Žižka se nemusel cítit být jí 
vázán. 

Item téhož času Žižka 11 kněží s hra-
du svésti kázal, kteréž tu nalezli, kte-
réžto svým pračatům spáliti kázal, 
kterýžto všecky nedbajíc na smlouvu 
a sliv, kterýž Pražané učinili hrad-
ským (..), v jistbě jednoho sedláka 
spálili sou. (…) A pána hradu Divi-
še jménem s synem jaté na rathauz 
pražský na svatého Mikuláše se vším 
vojskem s sebou přivedli sou, hradu 
ještě nezbořivše, ale dobře osadivše.

Říčanský hrad zůstal v držení praža-
nů do roku 1485, pak několikrát mě-
nil majitele a nebyl udržován. K roku 
1544 se již uvádí jako pustý. Bývalý 
prostor hradu je dnes v městské zá-
stavbě, zachovalo se částečně dvorní 
průčelí a v téměř celé výšce příčná zeď 
hlavního paláce, nároží věže (donjo-
nu) a studna ve středu nádvoří. (ak) ■

ZAPRAZI.EU | 19

Odborníci tvrdí, že je třeba organis- 
mus nejprve vyčistit – detoxikovat 
a pak teprve posilovat imunitu.
 V této době je ideální využívat 
pampelišku, která již kvete. Při 
pletí záhonků ji vyrýpněte i s ko-

řenem a udělejte si z něho odvar, 
který čistí játra. Bylinkářka Maria 
Treben radila sníst denně pět stvo-
lů pampelišek. Listy můžete přidat 
do salátu, z úborů si vyrobte oblíbe-
ný léčivý sirup.
 Další rostlinou, kterou na za-
hrádce nepřehlédnete, přesto, že 
je poměrně drobná, je ptačinec ža-
binec. Tento všudypřítomný plevel, 

který nás na zahrádkách přivádí 
téměř k šílenství, obsahuje velké 
množství vitaminu C, dále vitamin 
E, saponiny, hořčiny, třísloviny, sli-
zy atd. Má silné detoxikační účin-
ky. Čerstvá šťáva působí proti kašli 

a rýmě, rozpouští hleny. Stačí nať 
rozmixovat.
 Oblíbenou jarní bylinkou je 
obyčejná kopřiva, která právě 
začíná růst. Je důležitou součás-
tí čisticích čajů a detoxikačních 
kúr. Obsahuje množství vitaminů 
a minerálů. Z kopřivy se připra-
vuje nálev, polévka, špenát, při-
dává se do nádivky apod.

 Šalvěj, tymián a máta jsou 
bylinky, které mají velmi šetrné 
antibiotické účinky. Čaje napomá-
hají léčení angín, chřipek a působí 
i jako prevence.
 Kdo si na podzim nasušil šípky, 
určitě udělal dobře. Jsou zdrojem 
vitaminu C a antioxidantem. Šípky 
by nemě-
ly chy-

bět v čaji proti nachlazení a chřipce. 
Navíc je velmi chutný.
 O česneku, cibuli a křenu asi 
není nutno se rozepisovat. Jsou 
zdrojem vitaminů, minerálů a navíc 
jsou to přírodní antibiotika. Působí 
proti bakteriím, virům i plísním.
V trvalkovém záhonku často pěs-
tujeme třapatkovku – echinaceu, 
která je posilováním imunity pří-

mo proslulá. Používá se nejčastěji 
kořen nebo úbory. Echinacea je ne-
jenom prevencí, ale i pomocníkem 
v době chřipek.
 Ještě jmenujme dva druhy ovo-
ce. Jedno zraje koncem léta a na 
podzim. Je jím rakytník. Oranžo-
vé bobule obsahují celý komplex 
bioaktivních látek podporujících 
očistu organismu a dodávají mu 

vitaminy, minerály, nenasycené 
mastné kyseliny a antioxidanty. 

Rakytník chrání tělo před viry 
a bakteriemi.
   Druhým druhem ovoce je 
zimolez kamčatský, kte-
rý začne dozrávat koncem 
května.

  Tento keřík si snadno mů-
žete pěstovat vedle rybízů. 

Plody jsou bohaté na vápník, 
hořčík, draslík a fosfor. Mimo-

řádné množství antioxidantů pů-
sobí jako prevence aterosklerózy 

a dalších chorob oběhové sou-
stavy a jako prevence rakoviny. 
Obsahuje železo, vápník, hořčík, 
draslík a fosfor. Je bohatým zdro-
jem vitaminu C, provitaminu 
A a rutinu. Zimolez má rovněž 
antibakteriální účinky. 

pro Zápraží připravil  
Jan Stanzel, šéfredaktor  

časopisu Zahrádkář ■

Na jaře je náš imunitní systém zpravidla oslaben. 
Je třeba jej posilovat. Můžeme zvolit potravinové 
doplňky a průmyslově vyrobené vitaminy, nebo 
se dát přírodní cestou. Kdo má zahrádku, může se 
snadno zásobit sám.

Bylinky i plevele pomohou posílit IMUNITU
ZDRAVÍ

UDĚLEJTE SI KOKTEJL
Dnes je 

populární 
smoothie. 
Umixujte 
si spařené 

špičky ko-
přiv, čerstvý 

popenec, listy pampelišky 
a nať ptačince, přidejte 
banán nebo dva, lžíci medu 
a trochu vody.

✓ Ruiny hradu lákaly také umělce. 
Jedním z nich byl i malíř a grafik 
Jan Konůpek (1883–1950), který 
zde r. 1933 vytvořil sérii kreseb uh-
lem (dnes k vidění v Moravské gale-
rii v Brně). 
✓ Po téměř 600 letech od dobytí Ří-
čan byl ve sklepení jednoho domu 
na náměstí objeven malý poklad 
– 348 kusů stříbrných pražských 
grošů (groše z doby Václava IV. 

a Karla IV.). Mince byly věnovány 
říčanskému muzeu.
✓ Doporučení: Rozsáhlý životopis 
Jana Žižky s podtitulem Život a doba 
husitského válečníka navazuje na 
práci historika Josefa Pekaře. Auto-
rem je uznávaný a respektovaný zna-
lec husitského období Petr Čornej, 
který čtenáře provádí v osmi kapi-
tolách celým životem Žižky. Vydalo 
v roce 2019 nakl. Paseka.

Rakytník

Zimolez 
kamčatský

Kopřiva

Ptačinec žabinec

Dobývání Říčan roku 1420 husitskými vojsky, 
radikálními tábority a umírněnými pražany, nelze 
brát jako akt vojensky nutný, spíše šlo o motivaci 
politickou a dokázání převahy, moci. Detailnější 
zprávy, o postupu k Říčanům a o tom co následovalo, 
se zachovaly v latinsky sepsané a nedokončené 
Husitské kronice Vavřince z Březové (asi 1370–1437), 
jednotlivosti i ve Starých letopisech českých.

1420: dobytí Říčan Janem Žižkou
TRADICE Z HISTORIE

Symboly 
Velikonoc
Letošní Velikonoce budou 
jiné, než na jaké jsme 
každý rok zvyklí. To jim 
však neubírá nic z jejich 
významu; pro křesťany 
jsou dokonce tyto dny 
důležitější než Vánoce.
Na rozdíl od nich jsou velikonoční 
svátky tzv. pohyblivé. První Nicej-
ský církevní koncil (r. 325) stano-
vil jejich datum v den židovského 
svátku pesach na první neděli po 
jarní rovnodennosti, tedy mezi  
22. březnem a 25. dubnem. Veli-
konocům předchází čtyřicetidenní 
postní období; začíná Popeleční 
středou a končí Bílou sobotou. 

Beránek – Kristus jako berá-
nek boží, nesoucí prapor vítězství 
a ovečky jsou jeho stádem

Kříž – nejdůležitější křesťanský 
symbol; propojení zemského a bo-
žího světa

Strom – zeleň a zelená ratolest 
značí věčný život a ochranu

Ptáček – znamení příchodu jara, 
zrození, koloběhu života

Obilí – setí do misek je znamení 
pro jaro, zahájení polních prací

Kohout – mužnost, ochrana, os-
tražitost, sexuální vitalita, úspěch 
pokud kokrhá 

Slepice a kuře – spolu s kohoutem 
symbol harmonické rodiny, samo 
kuře pak radost z nového života 

Mazanec – tvarem má připome-
nout životodárné slunce, kříž upro-
střed je symbol Kristova utrpení

Svíce – symbol života a zdraví; 
stěžejní je pak tzv. paškál, zdobe-
ný křížem a symbolem počátku 
a konce, tedy alfou a omegou

Vajíčko – budoucí život, plodnost 
a vložené do brázdy na poli zajistí 
dobrou úrodu

Zajíček – symbol jara již v pohan-
ských dobách 

Ať si již tedy Velikonoce připomí-
náte jakkoliv, slavíte je či ne, všem 
přejeme jejich příjemné prožití!  ■
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Limuzy 68, Český Brod, PO-SO 9 – 18 h, NE 9 – 13 h, 
tel.: 736 765 346, email: zahradnictvi.limuzy@seznam.cz

www.zahradnictvilimuzy.cz

Srdečně vás zveme do Zahradnictví LIMUZY u  Českého Brodu, které  
pro vás připravilo specializovanou produkci okrasných rostlin. Vybrat si 
můžete podle sezóny jarní hrnkové květiny, letničky, trvalky, velkokvěté 

jiřiny, sadby jahod, chryzantémy Multiflora, vřesy a  další. 
Velkoobchodní a  maloobchodní prodej hrnkových květin  

na ploše více než 2 000 m2.

NYNÍ 

NABÍDKA

JARNÍHO 

SORTIMENTU!

Všem svým zákazníkům oznamujeme, 
že i přes mimořádná opatření náš servis stále funguje
 Nabízíme prodej, montáž a servis čerpadel od 

firmy AQ SPOL s.r.o. Roudnice nad Labem. Tento 
tradiční český výrobce vyrábí především ponorná 
objemová čerpadla řady AQ, která jsou využívána 
pro tlakovou kanalizaci. Součástí sortimentu 
jsou také elektronické ovládací jednotky a další 
příslušenství.

 Záruční i pozáruční servis čerpadel AQK-06, 
AQK-04, AQK-09.

 Prodej kanalizačních jímek.

Doubravčice, email: obchod@delfos.cz
Tel: 776 111 011

Přejeme vám všem, abyste toto náročné období zvládli. Jsme tu pro vás!

 Prodej vodoměrných šachet.

 Servis poskytujeme do 24 hodin od nahlášení 
poruchy.

Místy (…) bývá zvýšené zápraží 
opatřeno i zábradlím... Prostor zá-
praží sloužil též k besedám a růz-
ným pracím (…). 
Zdroj: http://www.lidova-architektura.cz 

 Zápražím je ale označována 
také oblast, která sice není sou-
částí Prahy, ale s Prahou bezpro-
středně sousedí. Tedy i region, ve 
kterém bydlíme a působíme, náš 
region jihovýchodně od Prahy.
 Zápraží je je proto název naše-
ho regionálního časopisu, který 
se ke čtenářů dostává již patnác-
tou sezonu. Jeho první číslo vyšlo 
v květnu 2006 a od té doby měsíč-
ník absolvoval řádku proměn, ať 
již vizuálních, obsahových nebo na 
pracovních pozicích. 

Časopis Zápraží je určen pro ob-
last jihovýchodně od Prahy, která 
zahrnuje na 60 obcí a měst.
Běžný náklad časopisu je 22 000 
ks, periodicita je měsíční s výjim-
kou ledna a srpna (tj. 10 vydání 
v kalendářním roce).

Vychází k 1. dni měsíce a distribu-
ován je v den tisku na výdejní místa 
a Českou poštou s. p. následujících 
5 dní pak neadresně do schránek 
obyvatel celého regionu.
Časopis Zápraží je partnerem regi-
onální značky Zápraží – originální 
produkt.

Časopis Zápraží nabízí:
✓ barevnou i černobílou plošnou 
inzerci
✓ řádkovou inzerci
✓ PR články
Podklady je možné dodat vlastní 
(tiskové); v případě zájmu inzerci či 
PR článek zhotovíme na míru.
Ceník, formáty a další info sdělíme 
nebo viz www.zaprazi.eu

Česká pošta – místa 
neadresného doručování
Babice – Brtnice – Březí – Černé 
Voděrady – Čestlice – Dobročovice  
Dobřejovice – Doubek – Herink  
Hradec – Hradové Střimelice  

Hrusice – Chocerady – Jažlovice  
Jevany – Kamenice – Klokočná  
Kolovraty – Kostelec nad Černými 
lesy – Kostelec u Křížků – Kostel-
ní Střimelice – Kozojedy – Kře-
nice – Mirošovice – Mnichovice  
Modletice – Mukařov – Nupaky  
Ondřejov – Pětihosty – Petříkov  
Průhonice – Pyšely – Říčany u Pra-
hy – Senohraby Sibřina – Sluš- 
tice – Srbín – Strančice – Strašín  
Struhařov – Stříbrná Skalice  
Sulice – Světice – Svojetice  
Štíhlice – Tehov – Tehovec Uhříně-
ves – Velké Popovice – Všechromy 
Všestary – Vyžlovka – Zvánovice
Výdejní místa, obce v distribučním 
regionu a počty dodávaných výtisků 
jsou aktualizovány min. 1x ročně.

Redakce, marketing, inzerce
(jednatel)
PhDr. et Mgr. Alena Kvasničková
tel.: 601 344 588
e-mail: marketing.zaprazi@
seznam.cz, inzerce@zaprazi.eu,
redakce@zaprazi.eu

Ekonom (jednatel)
Ing. Petr Novák
tel.: 774 416 260
e-mail: zaprazi@gmail.com

Fakturace
Martina Novák
tel.: 774 413 664
e-mail: fakturace@zaprazi.eu

Grafika a sazba: Zápraží s.r.o.

Fakturační údaje: 
ZÁPRAŽÍ s.r.o., sídlo:  
Slepá 123, 282 01 Doubravčice
IČO: 242 20 990, DIČ: CZ 242 20 990 ■

Co je ZÁPRAŽÍ?
Zápraží (…) dlážděný zvýšený chodník, upravený 
z hlíny a kamene podél nádvorní části stavení, 
nadkrytý přečnívající střechou, podpíranou 
v některých oblastech na okrajích sloupy. 

ČTENÁŘŮM A INZERENTŮM

Výdejní místa Zápraží
Časopis Zápraží si můžete 
na začátku každého měsíce 
(kromě ledna a srpna) 
zdarma vyzvednout na 
našich výdejních místech 
po celém regionu.
BABICE – potraviny a bistro Elit
DOBŘEJOVICE – potraviny Na 
návsi
DOUBRAVČICE – Potraviny
HRUSICE – potraviny Na hlavní
CHOCERADY – Potraviny
JEVANY – potraviny ENAPO
JEVANY – ŠLP Středisko okras-
ných školek (prodejna)
KAMENICE – Obecní úřad
KOLOVRATY – potraviny Na 
Viničkách p. Chad
KOLOVRATY – Obecní knihovna
KOSTELEC N. Č. L. – Tabák 
Kalianko

KOSTELEC N. Č. L. – Česká 
spořitelna
KOSTELEC N. Č. L. – kavárna 
Modré dveře
KOSTELEC N. Č. L. – ŠLP (zá-
mek)
KOSTELEC N. Č. L. – MÚ nám. 
Smiřických (podatelna)
KUNICE – zámek Berchtold
LENSEDLY – potraviny U Vaňků
LOUŇOVICE – zahradnictví Alfík
MNICHOVICE – Infocentrum MÚ
MNICHOVICE – potraviny CZ-
-POGGR
MUKAŘOV – Květinářství 
Šmídová
MUKAŘOV – potraviny ENAPO
MUKAŘOV – prodejna FLIP
MUKAŘOV – prodejna MEFO
MUKAŘOV – Zelenina Budský
MUKAŘOV – Cukrárna Jandová
ONDŘEJOV – OÚ
ONDŘEJOV – Potraviny Senf

ONDŘEJOV – SKC
PRAHA 10 Malešice – Auto 
Steiger
PRAHA 10 – TUKAS auto
PRŮHONICE – Obchodní dům 
Azalka
PRŮHONICE – Servis Auto Opat
PRŮHONICE – Aquapalace
PRŮHONICE – centrum Soko-
lovna Průhonice
ŘÍČANY – Cukrářský salon, 
Široká ul.
ŘÍČANY – čistírna Magnific
ŘÍČANY – Foto FLACHS Masary-
kovo nám.
ŘÍČANY – Infocentrum MÚ
ŘÍČANY – Městská knihovna
ŘÍČANY – MÚ Masarykovo nám.
ŘÍČANY – MÚ Komenského nám.
ŘÍČANY – Centrum Na Fialce
ŘÍČANY – Pizzerie U slepiček
ŘÍČANY – Potraviny Komenské-
ho nám.

ŘÍČANY – Kongresové a spor-
tovní centrum Oáza
SENOHRABY – zastávka ČD
SLUŠTICE – potraviny Na 
křižovatce
STRÁNČICE – Česká pošta
STRÁNČICE – nádraží ČD
STŘÍBRNÁ SKLALICE – Tabák 
a vinotéka Novák
SVOJETICE – potraviny  
U Čápů
UHŘÍNĚVES – Infocentrum 
ÚMČ Praha 22
UHŘÍNĚVES – potraviny 
NORMA
UHŘÍNĚVES – Prominent – 
prodejna krůtího masa
VELKÉ POPOVICE – potraviny 
ENAPO
VYŽLOVKA – Pizzeria Risto-
rante Vyžlovka
ZLATÁ – autobusová zastávka
ZVÁNOVICE – Potraviny

INZERCE S NÁMI JE DOSTUPNÁ A ÚČINNÁ

REGIONÁLNÍ PERIODIKA MAJÍ SVŮJ VÝZNAM

NENÍ VE VAŠEM OKOLÍ VÝDEJNÍ MÍSTO? MÁTE ZÁJEM O JEHO UMÍSTĚNÍ U VÁS? KONTAKTUJTE NÁS.

O ČASOPISU
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Společnost Bossami, s.r.o. nabízí PRODEJ a kvalitní SERVIS průmyslových 
a garážových vrat, elektrických pohonů a veškerého vratového příslušenství. 

 V průmyslovém sektoru Bossami nabízí:
vrata sekční, rolovací, rychloběžná a protipožární, která se převážně používají 
do průmyslových objektů, logistických center, autosalónů, servisů 
a v potravinářském průmyslu.

 V privátní sféře Bossami nabízí:
vrata garážová, stínící techniku a vchodové dveře.
Své kompletní realizace provádíme v rámci regionu 
Praha - Středočeský kraj.

PRODEJ A SERVIS 
VRATOVÝCH SYSTÉMŮ

POHŘEBNÍ  
SLUŽBY SOMMER 
ŘÍČANY

Obracet se na nás můžete nepřetržitě  
na bezplatné lince 800100847 nebo na  

tel. 602319542.

Rooseveltova 332/10, Říčany (pod hradem)

Více na www.pohrebnisluzbysommer.cz.

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatel-
stva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci 
zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat 
v dubnových termínech stanovených ředitelstvím školy v souladu se školským zá-
konem, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy proběhnou tedy v souladu 
s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

https://praha.educanet.cz/cs/zakladni-skola/pro-uchazece/skolni-zapis/ 

Nárok na ošetřovné
Rodiče, kteří se musí po uzavření 
škol starat o děti do třinácti let, bu-
dou dostávat 60 procent základu 
své mzdy či platu nejspíše až do 
chvíle, kdy děti budou moci opět 
usednout do lavic, a ne jen prvních 
devět dní. Stát podle schváleného 
znění zákona uhradí ošetřovné 
i lidem, kteří se doma starají o po-
stižené členy rodiny po uzavření 
stacionářů a dalších sociálních 
služeb. Příslušníci bezpečnostních 
sborů, tedy například policisté 
a hasiči, budou dostávat ve všech 
těchto případech nekrácený prů-
měrný služební příjem.

Odklad DP a odvodů 
pojištění
Daňová přiznání k dani z příjmu 
fyzických a právnických osob mo-
hou být bez jakýchkoliv sankcí po-
dána až do 1. 7. 2020. Živnostníci 
a další OSVČ nebudou muset půl 
roku hradit odvody na zdravotní 
ani sociální pojištění. Odvody od 
března do srpna jim budou v pří-
padě zdravotního pojištění do výše 
minimální zálohy – 2352 korun – 
zcela odpuštěny. Sociální pojištění 
doplatí při ročním zúčtování daně.

Činnost úřadů 
a samospráv
Orgány veřejné moci a správní 
orgány v rámci všech svých pra-
covišť zahájily omezený provoz 
vyplývající z nouzového stavu 
a omezily rozsah úředních hodin.

EET přerušeno
Podnikatelé nebudou muset po 
dobu nouzového stavu ani násle-
dující tři měsíce používat elektro-
nické evidence tržeb (EET) a úřa-
dy to nebudou kontrolovat. 

Maturity a přijímačky 
Přijímací zkoušky budou dva týd-
ny po znovuotevření škol, maturi-
ty o další týden později. Pokud by 
se školy otevřely až po 1. červnu, 
maturitní zkoušku by nahradil 
průměrný prospěch na vysvěd-
čeních z předposledního ročníku 
školy a z pololetního vysvědčení 
z posledního ročníku školy.

Zápisy do škol
Zápisy k povinné školní docházce 
se uskuteční v termínech od 1. do 
30. dubna 2020 bez přítomnosti 
dětí. Dobu zápisu stanoví ředitel 
školy. 

Svatby 
Po dobu trvání zákazu volného 
pohybu se nekonají svatby (až  
na výjimky). Uzavření manželství 
nelze považovat za neodkladnou 
úřední záležitost. 

Pošta 
Provozovny mají omezeny hodiny 
pro veřejnost, vyčleněn čas klien-
ty nad 65 let, držitele ZTP a zru-
šen je víkendový provoz. Zdarma 
(do odvolání) Česká pošta pře-
pravuje za určitých podmínek zá-
silky s rouškami.                                  ■

Uvedené údaje byly zpracovány ke dni uzávěrky 
Zápraží 4/2020, sledujte proto aktuální informace.

Aktuální a mimořádná 
opatření ke COVID 19 
(stručný přehled, výběr)

v Zápraží může být 
i vaše inzerce 

– kontaktujte nás 
inzerce@zaprazi.eu
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Školní kuchyně 
ZŠ Magic Hill Říčany

nabízí v letních měsících 
červenec–srpen dovoz stravy 

pro příměstské tábory, letní kempy, 
blízké dětské letní tábory

Nabízíme kvalitní stravu splňující hygienické a výživové 
normy, vaříme pouze z ověřených surovin, preferujeme 

místní dodavatele, v sezóně obohacujeme jídelníček 
o produkty naší školní farmy. 

Možno dohodnout celodenní stravu nebo pouze částečně 
– obědy. Stravu dodáme na místo určení ve vlastních 

nádobách. 
V případě zájmu je možno navštívit kuchyni, prohlédnout 
si jídelníčky a skladbu potravinového koše, ochutnat naše 

obědy.
Pro více informací kontaktujte: 602 176 833 nebo

 info@magic-hill.cz nebo kuchyn@magic-hill.cz

ČENDA ÚKLID mytí oken, čištění 
koberců, sedaček, pravidelné úkli-
dy kanceláří, domů. Úklid lze pro-
vést i profesionálním vysavačem 
Rainbow proti prachu, alergii a ros-
toucím plísním. 
Tel.: 603 874 107, 
cendauklid@seznam.cz, 
www.cenda-uklid.wbs.cz

PŘIJMU POMOCNICI/POMOCNÍ-
KA na údržbu zahrady a spolehli-
vou osobu pro lehkou pomoc v do-
mácnosti jedné osoby. Celoročně, 
dlouhodobě. Mnichovice. 
Tel.: 606 470 756

KOUPÍM ZAHRADNÍ TRAKTOR VARI 
NEBO PODOBNÝ.
Tel.: 722 422 223

STAVEBNÍ ČINNOST kompletní 
rekonstrukce, výstavby objektů, 
zemní práce, osazení nádrží na deš-
ťovou vodu, bourací práce, zámko-
vé dlažby, zídky. 
Email: stavbysrba@gmail.com
Tel: 603 814 590

REGIONÁLNÍ LITERATURU do roku 
1950, Černokostelecko, Mukařov-
sko – koupím. Např. knihy B. Kráko-
ra, prvorepublikové noviny z regio-
nu, příp. pohlednice MF.
akiweb@seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

MÁTE CO SDĚLIT? 

PODNIKÁTE? 

CHCETE INZEROVAT? 

DEJTE O SOBĚ VŠEM 
VĚDĚT

inzerce@zaprazi.eu

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

AKCE
550 Kč + DPH 
za m³ + DOPRAVA
Pro velkoodběratele sleva 

KONTAKT:

777 322 135 

�

Cukrárna v Srbíně
Jsme s vámi!

Vytvořili jsme prodejní okénko a za přísných 
hygienických opatření pro vás denně připravujeme 

velkou nabídku čerstvých zákusků. 
Děkujeme vám za podporu

Cukrárna Srbín, Šípková 279, Mukařov, tel.: 722 903 669,  
jsme také na Facebooku.

Otevřeno: Po – Pá od 9 do 18, 
So – Ne od 10 do 18 hod.

BETON, PÍSKY, DRTĚ, KAČÍRKY
DOPRAVA MIX, KONTEJNER, SKLÁPĚČ

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

Aktuální informace na 
tel: 721 870 737

www.betonarkamukarov.cz
U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA
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ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

Provádíme zemní,výkopové a demoliční 
práce, dovoz štěrku, písku zeminy, betonu, 

odvoz sutě a komunálního odpadu. 
 výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod,

  kanalizace)
 vyklízení - kontejnery
 bourací práce
 nakládka materiálů
 základy domů, plotů, zdiva
 sklepy, bazény, jímky, vodovodní šachty
 základové desky rodinných domů
 cesty, zámkové dlažby
 dovoz kompostované zeminy
 likvidace sutě demoličních a komunálních 

odpadů
 úprava zahrad a svahovitých terénů

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

     602 353 409   marek.lejcek@seznam.cz

kamenictvijordan@seznam.cz

602 304 946, 323 660 252 – p. Jordán

KRBY 
Návrhy
Realizace
Revize 
Servis
Tel. 604 831 101
ladislavtichovsky@seznam.cz

BETONÁRNA  
KOZOJEDY
VÝROBA 
DOVOZ
ČERPÁNÍ 

betončerpadlem
s dosahem 30 m

Tel.: 602 260 059

www.budkazahrady.cz

Společnost 3K značky přijme 

MONTÁŽNÍ TECHNIKY
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

pracoviště Říčany
Požadavky: časová flexibilita, 
manuální zručnost, zodpovědnost, 
ŘP sk. B, výhodou C, T (rozšíření 
hradí zaměstnavatel), praxe 
v pozemních komunikacích 
a zednické zkušenosti vítány.
Výhody: nadstandardní mzdové 
podmínky, stravenky, zvláštní 
odměny, telefon.
Tel.: 739 087 248 
Email: muller@3kznacky.cz

Petr Medřický, Masarykovo náměstí 31,  
Mnichovice, tel.: 731 005 726 

Otevřeno: PO-PÁ 7.30 až 17.00 hod. 
SO 7.30 až 12.00 hod

Nabízíme maso z českých chovů. 
Na Velikonoce nebude chybět jehně-
čí, skopové, telecí a krůtí maso. 

Dále naše vyhlášené vinné klobásy, 
šunka, jitrnice, jelítka, tlačenka a se-

kaná. Připravíme pro vás „pláty“ na masové rolády.

Přejeme všem 

pevné zdraví! Držme 

spolu a zase bude 

dobře

MNICHOVICKÉ ŘEZNICTVÍ
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SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru 10 cm
Odběr: Prusice (tel. 608 302 917)

       Všestary (tel. 777 280 341)
Otevřeno: Po-Pá: 7-17   So: 7-13

Ceník na www.broukal.cz

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
A POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

FOUKANÁ IZOLACE PRAHA A OKOLÍ
 Všechny izolace jsou ekologické a šetrné k životnímu prostředí. 

Úspora energií až 40 % ! Vhodné do všech typů staveb.
 Máte zájem o provedení zafoukání izolace? Zašlete nám 

nezávazně poptávku na info@foukanaizolacepraha.cz nebo 
volejte: +420 777 289 798. Více na www.foukanaizolacepraha.cz

NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
Náklady do 4 tun, zvedací plošiny, paletové vozíky

DESINFEKCE OZONEM
ničí viry, bakterie, 

plísně a pachy

pro byty, auta, úřady

603 434 965
https://www.facebook.com/f.pudil/

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz
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pro vaše pracoviště  
a domovy
✓ topí
✓ chladí
✓ čistí vzduch  
  od bakterií a virů
✓ filtruje pachy a alergeny

KLIMATIZACEKLIMATIZACE
Možnost Možnost 

dálkového dálkového 
ovládání přes ovládání přes 

wifiwifi

www.pragoclima.cz

Pragoclima
U Trati 3134/36a
100 00 Praha 10

tel.: +420 283 882 539
www.pragoclima.cz

e-mail: praha@pragoclima.cz




