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LETADLA,  
KTERÁ 
NEDOLETĚLA
Poslední let posádek 
a jejich strojů. 
I v našem kraji někde 
stojí pomníček, jinde 
jsou jen záznamy 
v kronikách.

DS BLANÍK 
MNICHOVICE
a dobrovolná

karanténa

VÁŠEŇ PRO 
VETERÁNY JE 
NA CELÝ ŽIVOT 
Když autům 
a motorkám 
propadnete, může 
to vést až ke 
vzniku klubu, tvrdí 
předseda PKHV.

Harfistka
Kateřina Englichová

BERU TO JAKO OBROVSKÉ PRIVILEGIUM, ŽE SE MOHU 
ŽIVIT HUDBOU A SNAD PŘINÁŠET LIDEM RADOST, 

ÚTĚCHU I ROZPTÝLENÍ V ČASECH DOBRÝCH I ZLÝCH
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Vážení čtenáři,
máme za sebou několik prvních jar-
ních týdnů, počasí je občas proměnlivé, 
ale slunce svítí, kytky kvetou a tráva se 
zelená, což svědčí nejen o zachování 
základního rytmu přírody, ale také to 
posiluje náš optimismus a zvedá ná-
ladu.  A uznejte, to je dnes více než kdy 
jindy zapotřebí.
Jak si udržet psychickou pohodu, na to 
jsme se ptali v naší anketě, ale otázek 
jsme celkově pokládali vícero. Třeba 
Josefu Malinovi z kapely Malina 
Brothers (rozhovor na s. 11), nebo 
vynikající harfistce Kateřině Engli-
chové kladla zvídavé otázky naše 
malá spolupracovnice Eliška (s. 
4–5). Podívat jsme se, v rámci 
historické rubriky, zajeli také na 
pár míst leteckých nehod, které 
se v minulosti staly v našem 
kraji (s. 6). 

Nejen příroda prochází proměnami, 
ale také náš časopis. Určitě jste si 
všimli, že jsme zmodernizovali grafi-
ku, zařadili nové rubriky, přidali zají-
mavé čtení, zpřehlednili inzerci, nebo 
dali novou tvář našemu webu. A stále 
platí, že uvítáme Vaše tipy na zajíma-
vá místa, osobnosti či akce a projekty, 
ve spojení s naším krajem. 

Jarní pohodu a dobrou náladu všem
Alena Kvasničková

Potřebujete nový vůz nebo se objednat na servis?
Kontaktujte prodejce a servis z pohodlí 
domova telefonicky nebo online.

AUTOCENTRUM ROŠKOTA ‒ JANOUŠEK S.R.O.
HLAVNÍ 101 | 250 84 KŘENICE | TEL.: 323 605 313‒6 | WWW.FIAT‒KRENICE.CZ

Jak si zachováváte v dnešní 
době psychickou pohodu?

Adéla K., 17 let, 
víceleté gymnázi-
um Český Brod 
Hodně čtu, a když je 
hezké počasí, jsem na 
zahradě s koťaty. Také 
ráda vařím, převážně 

časově dlouhé a komplikované recep-
ty s mnoha ingrediencemi. 

Natálie D., 17 let, 
gymnázium Český 
Brod
Paradoxně chodím 
ven. Samozřejmě 
na ulici vycházím 
s rouškou, ale moje 

cesta vede vždy do lesa, kde mohu 
volně dýchat i bez roušky. V tu chvíli 
mi přijde, že je svět stále v pořádku. 

Linda L., 18 let, 
gymnázium Český 
Brod
Snažím se co nejvíce 
zaměstnat. Našla 
jsem si věci, které mě 
zvládnou rozptýlit 

a pomůžou mi vytěsnit všechny ty 
skutečnosti. Hodně mi pomáhá i to, 
že jsem v neustálém kontaktu s lidmi, 
ač jenom přes počítač.

ANKETA ÚVODNÍK
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PLÁNUJEME, HLEDÁME, MĚNÍME SE
Každý měsíc se Vám v Zápraží snažíme nabídnout zajímavé články, 
informace, propojit inzercí a PR texty dvě základní strany, tj. po-
máháme uspokojit nabídku a poptávku. Připravujeme rozhovory, 
hledáme zajímavá témata, řešíme redakční i organizační záležitosti.

Rozhodli jsme se proto rozšířit náš kolektiv. Pro občasnou i pravidel-
nou činnost hledáme tedy spolupracovníky regionálního časopisu Zá-
praží (na DPP, IČO).
 Zajímá Vás inzerce, marketing, máte obchod-
ního, organizačního ducha, 
příp. praxi v obdobném oboru?  
Nebo ovládáte skvěle češtinu, 
máte zkušenosti s psaním textů, 
znáte principy tvorby PR článků, 
vedení rozhovoru apod.? Zajímá 
Vás volná pracovní doba, finance 
dle provedené práce a zvládnete 
dodržovat termíny periodika? Za-
čít můžete ihned! Kontaktujte nás, 
podáme bližší informace.

Pro letní číslo připravujeme stránku – 

SPECIÁL ŘEMESLA A SLUŽBY aneb 

přehled řemeslníků, firem a nabídky 

služeb v našem kraji. Základem bude 

jednotný grafický vizuál, oborově barevně 

odlišený, stručný text (název/činnost/

kontakt), formát inzerátů N14 (45x30 

mm), zvýhodněná cena 330 Kč + DPH. 

Registrovat se emailem pro tuto stránku 

můžete již nyní, zařazena bude do vydá-

ní 7-8/2020. Náhled a info na našem 

webu, odkaz Vaše inzerce.

Termíny a informace týkající 
se mimořádných opatření, 
uvedené v tomto vydání, byly 
platné v den uzávěrky Zápraží.
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HRUSICE – Od loňského podzi-
mu byl neprůjezdný most v lokalitě 
Na Šmejkalce, na silnici III/3353, 
poblíž chatové osady Na Dolech 
u křižovatky, z níž vy-
cházejí silnice na Hru-
sice, Turkovice a Se-
nohraby.  Most prošel 
zásadní rekonstrukcí, 
resp. nosná konstrukce 
mostu prošla demolicí 
a most dostal železo-
betonovou deskovou 
konstrukci uloženou 
na masivních železo-
betonových opěrách. Most je od 
začátku dubna v předčasném užití, 
autobusové linky jsou již vedeny po 
standardní trase. Komunikace je 
tedy opět průjezdná. 

VELKÉ POPOVICE – Postup-
ná rekonstrukce místního hřbito-
va byla zahájena již loni ve formě 
údržby zeleně. Letos bude na práce 
navázáno, mj. bude upraven pro-
stor kolem ukřižování, obnoven 
mobiliář hřbitova, opraveny pěšiny. 
Jednotlivá místa budou přeměřová-
na a focena. Digitální mapa hřbito-
va bude veřejnosti zpřístupněna na 
internetu.  Interaktivní vyhledává-
ní ve zmapovaných hřbitovech celé 
naší republiky ostatně již několik 
let funguje na stránkách www.ces-
kehrbitovy.cz. Ty jsou určeny nejen 
pro správce pohřebišť, ale také 
pro všechny zájemce, kteří pátrají 
např. po informacích o svých před-
chozích generacích.

UHŘÍNĚVES – V návaznosti 
na tradici skautingu v Uhříně- 
vsi městská část dává výzvu všem, 
kteří by se chtěli podílet na obnově 
skautských oddílů, aby se přihlá-
sili na e-mailovou adresu vojtech.
zelenka@praha22.cz. Hledají se 
zájemci, kteří chtějí nabídnout po-
mocnou ruku, navázat na tradice 
a vzkřísit skautskou činnost v této 
městské části. 

UHŘÍNĚVES – Komunikace 
K Dálnici je opět uzavřena. Průjezd 
Uhříněves - Pitkovice - D1 je omezen 
jen na dopravní obsluhu. Částečná 
uzavírka potrvá do srpna 2020.

TEHOVEC – Na přelomu letoš-
ního dubna a května se měla konat 
první část oslav pořádaných v rámci 
100 let činnosti SDH Tehovec a 40 
let práce s mládeží. Oslavy jsou od-
loženy, náhradní termín je v řešení. 
Součástí plánované akce je i již tra-

diční Memoriál Míly Dlabače, který 
se koná pravidelně v září, letošní ter-
mín 22. ročníku je 5. 9. 2020.
Sbor dobrovolných hasičů v Tehov-

ci vznikl v období 1. sv. války, bližší 
informace o činnosti se však neza-
chovaly. Za oficiální počátek sboru 
se tedy bere únor 1920, kdy byl sbor 
konečně ustanoven. V té době měl 
3 členy zakládající, 17 členů při-
spívajících a 37 členů činných a byl 
členem Zemské ústřední hasičské 
jednoty prostřednictvím Hasičské 
župy č. 129 Černo-Kostelecké.

JÍLOVÉ U PRAHY – V místním 
muzeu se měla v termínu 1. 3. – 14. 
6. 2020 konat výstava s názvem 
Když údolím se řítí Posázavský 
Pacifik. Výstava odkazuje ke zná-
mé železnici – 1. května 2020 totiž 
uplyne 120 let od zprovoznění trati 
Posázavského Pacifiku. Sledujete 
muzejní web – výstavy a přednášky 
budou probíhat na základě aktuál-
ního vývoje současného stavu.

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ
zdroj: W

ikipedias

KONOJEDY – Památné udá-
losti ve svých dějinách se do-
čkalo toto místo před 561 lety, 
přesně 6. května roku 1459. 
Tehdy zdejší krčma, dnes obytný 
dům č.p. 28, poskytla přístřeší 
králi Jiřímu z Poděbrad, který 
tudy cestoval při tažení z Prahy 
na Moravu proti Matyáši Korví-
novi. S noclehem byl prý panov-
ník natolik spokojen, že krčmě 
udělil „zvláštní právo královské 
na věčné časy“, o čemž existuje 
zmínka v dobových královských 
registrech a v registru panství

Černokosteleckého.                ■ 

Když se mi v hlavě rýsoval nápad po-
prosit Kateřinu Englichovou o roz-
hovor pro časopis Zápraží, tahala 
jsem z dcery Elišky nápady. Eliška 
totiž hraje také na harfu, je členkou 
souboru Harfičky a žačkou paní 
Pavly Vondráčkové Jahodové v ZUŠ 
Říčany. Eliška nadšením poskako-
vala jako pytel blech, protože její 
největší hudební hrdinka je učitelka 
harfy paní Vondráčková Jahodová 
a hned za ní v těsném sledu Kateři-
na Englichová.
A najednou to bylo jasné! Užijte si 
rozhovor malé harfičky s mistryní 
harfistkou.  -MHM-

Jak dlouho a od kolika let 
hrajete na harfu?
Začala jsem hrát někdy ve 12 le-
tech, tedy z dnešního pohledu po-
měrně pozdě. Z tvého pohledu je 
to tedy nekonečně dlouho:)

Když jste začínala, myslela 
jste si, že budete tak dobrá?
Vůbec jsem nad tím takto neuva-
žovala. Přišlo mi to tak ojedině-
lé, zvláštní až exotické. Ale mělo 
to i mnohem prozaičtější důvod.  
Myslela jsem si, že nebudu muset 
tolik cvičit jako na klavír:-)

Proč jste si vybrala zrov-
na harfu a jak jste ke své 
první, úplně první, pedálové 
přišla?
Harfu jsem si nevybrala, spíš ona 
si vybrala mě. A, jak jsem už řek-
la, vidina toho, že nebudu muset 
tolik cvičit byla lákavá! To bylo, 
pochopitelně, velmi naivní. Nej-
dřív jsem měla harfu půjčenou, 
pak jsme se s rodiči shodou okol-
ností dozvěděli, že jedno divadlo 
odprodává stařičkou francouz-
skou  harfu Erard. Byla doslova 
z půdy, v dost hrozném stavu, ale 
funkční. Můj táta ji vyčistil, opra-
vil a moje sestra na ní ušila obal. 
Sloužila mi mnoho let. 

Měla jste někdy pocit, že si od 
harfy potřebujete oddechnout?
Ten pocit mám vždy, když se mi 
nahrne příliš mnoho koncertů, 

nového repertoáru a úprav skla-
deb. Svojí práci mám moc ráda, 
ale nejsem ta, která by musela 
hrát pořád. Nejen hudbou živ je 
člověk. Myslím si, že odpočinek, 
popř. odreagování jinou prací 
může být pro umělce (a nejen pro 
ně) obohacující a dodá jim  ener-
gii a chuť do další práce.

Když jste hrála na soutěžích, 
jak velikou jste měla trému? 
A když hrajete na koncertě, 
máte i teď nějakou trému? 
A jestli ano, tak co s ní děláte?
Měla jsem ze začátku velkou trému. 
Je zajímavé, že mnohem větší u harfy 
než u klavíru. Muzikant musí i toto 
trénovat, pokud to jde. Čím více 

jsem hrála před lidmi, tím jsem si 
byla jistější. Ale i dnes jsou dny, kdy 
mám trému, většinou ale při hraní 
zmizí. Měla by to být taková “zdravá” 
tréma, která člověka vyhecuje, ne ta 
svazující. Lidská  psýché je ale slo-
žitá, mozek je stále málo probádané 
teritorium. Na každého funguje něco 
jiného. A člověk neví dopředu, co ho 
čeká. Je to takový denní adrenalin.

Pokud doma cvičíte a nějakou 
skladbu znovu a znovu, neru-
šíte svou rodinu? Já občas jo…
Když se mi narodila dcera, pořídili 
jsme s manželem “studio” naproti 
našemu bytu a tam jsme přestěho-
vali nejen harfy, ale i knihy a dcera 
tam má hodiny čínštiny. Prostě je 
to takové (především moje) úto-
čiště a pracoviště. Předtím jsem 
hrála u rodičů v domě a posléze 
s manželem v bytě. Říkali, že jim 

to nevadí, ale nevím nevím...Jsou 
velmi tolerantní a laskaví. Žít 
s muzikantem je náročné. Ještě, že 
nehraju na housle nebo trubku!

A těšíte se na koncerty? Není 
to pro Vás už otrava :-)?
Ne, není to pro mne otrava. Beru 
to jako obrovské privilegium, že se 

mohu živit hudbou a snad přinášet 
lidem radost, útěchu i rozptýlení 
v časech dobrých i zlých.

A co tebe Eliško, baví tě hrát na 
koncertech? A kde budeš hrát?
Ano, neuvěřitelně. Na koncer-
tech je to suprový!!! Na harfu teď 
hraju třetí rok, na mém prvním 
koncertu jsem totiž zjistila, že 
o nic nejde, ale hlavně že radost 
kterou mám z hraní na harfu 
můžu předat i divákům! Přijďte 
se podívat třeba na festival Ma-
žif, nebo na koncert v Říčanské 
radnici budu štěstím bez sebe!

Jednou jsme s mladší sestřič-
kou nemohly usnout. Tátu na-
padlo pustit nějakou hudbu na 
Spotify (pozn. digitální hudební služ-
ba), žádná tam ale nebyla tak 
krásná jako Impressions. A na-
jednou mě napadlo jak takové 
album vzniká!?
Vzniká většinou dlouhodobě. Člo-
věk si udělá v hlavě seznam skladeb, 
které by rád hrál, sednou mu nebo 
je někde slyšel. Pak se to dá všechno 
na papír a zjišťuje se délka, aby CD 
nebylo moc dlouhé ani moc krátké. 
V případě Impressions jsem ještě 
zkoušela úpravu skladby Náhrobek 
Couprinův. Většinou si úpravy dě-
lám sama, ale v tomto případě jsem 
raději oslovila, společně s kolegou 
Vilémem Veverkou, skladatele Oto-
mara Kvěcha, který tento cyklus 
překrásně upravil pro hoboj a har-
fu. To jsou ale umělecké záležitosti. 
Neméně důležitou složkou je pak 
návrh “prodat” nějaké nahrávací 
společnosti a sehnat na ní peníze. To 
je bohužel mnohem složitější.

Když je ten koronavirus, máte 
nějaké online koncerty? Jestli 
ano, kdy?
Plánujeme streeming právě našeho 
koncertu Impressions 19. června 
z kláštera Plasy. Podílela jsem se 
také na podpůrné akci Radka Babo-
ráka pro muzikanty v nouzi. Zatím 
jsou všechny ostatní koncerty pře-
sunuty na podzim. Uvidíme, co nám 
korona i stát připraví za překvapení.

Moc děkuju za rozhovor a už se 
těším na Váš koncert v září v Ří-
čanech, máme koupené lístky!

Eliška H. z Doubravčic, 9 let,  
soubor Harfičky ■

Poprvé naživo jsem slyšela zvuk harfy před třemi lety – Vltavu od B. Smetany. 
Rozezněla se mi v těle každá buňka, naskočila husí kůže. Byla to neuvěřitelná 
nádhera. Prožitek vážné hudby naživo je úplně jiný, žádná nuda. Koncert 
světoznámé harfistky Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverky v KC 
Labuť ve středu 2. 9. 2020 19:30 je událost, kterou byste si neměli nechat ujít. 

KATEŘINA ENGLICHOVÁ „Harfu jsem si 
nevybrala, spíš ona si vybrala mě” 

ROZHOVOR

KATEŘINA ENGLICHOVÁ – 
výrazná osobnost českého 

interpretačního umění. 
Vystupuje po celé Evropě, 
Severní Americe, Japon-

sku, Hongkongu, Austrálii 
a Novém Zélandu. Mimo jiné 
koncertovala v nejprestiž-

nější koncertní síni na světě 
Carnegie Hall. Je držitelkou 
Classic Prague Award 2018, 

tedy nejvýznamnějšího 
českého ocenění v klasické 
hudbě. Společným počinem 

s hobojistem Vilémem Vever-
kou je vysoce ceněné album 

IMPRESSIONS.
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v soukromé harfové třídě Pavly 
Vondráčkové Jahodové. Od roku 
2018 je většina harfiček v ZUŠ 
Říčany. Z původního počtu 6 čle-
nek má dnes soubor již členů 15. 
Soubor účinkuje pravidelně na 
koncertech či festivalech (Mažif, 
Harfový festival, Žižkovský nekon-
venční podzim, Noc kostelů, Praha 

srdce národů). Spolupracuje s di-
vadlem Feigele. Harfičky účinko-
valy v synagogách v Polné, Třebíči, 
Heřmanově Městci i v Arcibiskup-
ském paláci. Některé členky uspěly 
i v Mezinárodních harfových sou-
těžích. Harfičky diriguje, pod umě-
leckým vedením Pavly Vondráčkové 
Jahodové, studentka Mezinárodní 
konzervatoře Eliana Vondráčková.

Soubor Harfičky ve Vinohradském divadle

    A jedna historická...

Auto Praga z roku 1927

zdroj: w
w

w
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asiciteh
ovec.cz
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1940 – Tehov / Blíže neidentifiko-
vaný německý cvičný stroj za špat-
ného počasí vlétl do lesa a shořel, 
posádka zřejmě zahynula.

1943 – Ondřejov / Poblíž hvězdár-
ny, na vrcholu kopce Pecný se ně-
mecký bombardovací Junkers zaryl 
do země v lese, dva členové posád-
ky předtím vyskočili na padácích, 
dva zahynuli v troskách letadla.

1945 – Ohrobec / V dubnu od-
startovala mj. 4. stíhací skupina 

amerického letectva ze základny 
v jižní Anglii směrem nad Prahu. Po 
bojích v Klecanech, Letňanech a ve 
Kbelích však došlo i ke ztrátám na 
americké straně, způsobené hustou 
protiletadlovou střelbou z letišť. Se 
střelbou zasaženým již hořícím 
Mustangem se pilot pokusil přistát 
na pole poblíž Ohrobce u Dolních 
Břežan, v letadle však uhořel.

1945 – Babice / Kouřící a hořící leta-
dlo a neúspěšný pokus pilota opustit 
letoun předtím, než stroj po nárazu 

do pole explodoval, zaznamenává 
místní kronika. V červnu 1945 so-
větský letec přelétával ze základny 
v Sasku do Rakouska s americkým 
letounem Aircobra, v průběhu letu 
došlo zřejmě k technické závadě. Na 
místě nehody u Babic poblíž Pyšel je 
od r. 1960 pomníček této události.

1948 – Lipany u Říčan / Při neho-
dě letounu Mosquito, náležejícímu 
k jednomu ze dvou prvních pová-
lečných bombardovacích útvarů, 
k leteckému pluku 25 (od března 

1948 s čestným názvem Atlantic-
ký), po provádění výkrutů oba letci 
zahynuli; nehoda byla označena za 
leteckou nekázeň.

1951 – Prusice / Zkušební let 
v listopadu 1951 se stal osudným 
dvoučlenné posádce; pilot Karel 
Vaněk a technik Ing. Božetěch 
Dubový nepřežili nouzové přistání 
poté, co jim praskla kliková hřídel 
motoru. 
 Prototyp cvičného letounu 
XLE-110 byl jednou z variant 
poválečných vojenských letounů, 
které vznikaly v konstrukčních 
leteckých kancelářích po znárod-
nění podniků a sjednocení kon-

struktérů ve Vysočanech. Proto-
typ se stavěl v bývalé dílně Aera 
Vysočany, vykazoval celkově sluš-
ný výkon, dobré letové vlastnosti 
a do jeho výstroje náležel jeden 
synchronizovaný kulomet MG-17 
ráže 7,92 mm a čtyři závěsníky 
pro pumy o celkové hmotnosti 
140 kg. Vybaven novým moto-
rem jediný prototyp XLE-110 dne 
12. listopadu 1951 vzlétl. V době 
nehody, a tedy s nefunkčním 
motorem, se nacházel jižně od 
Kostelce n. Č. lesy, poblíž Prusic. 
Pilot se pokusil o přistání na poli, 
zachytil se však o stromy; po pádu 
a  nárazu došlo k okamžitému po-
žáru letadla. Tato nehoda vedla 
k rozhodnutí ukončit vývoj typu 
LE-110, který měl předpoklady 
být úspěšným strojem a sjedno-
tit výzbroj letectva se sovětskou 
armádou, což vedlo k zakoupení 
a následné výrobě koncepčně již 
tehdy zastaralého typu letounu 
Jakovlev Jak-11. Na místě letec-
ké nehody stojí na okraji lesa po-
mník, před několika lety doplněný 
o informační tabuli.  (ak) ■

Na některých místech stojí jako připomínka malé pomníčky, jinde již událost 
upadla v zapomnění. Nejsou pamětníci, krajina se změnila, život ubíhá dál. 
I v našem regionu došlo v minulosti k několika leteckým nehodám, ať již 
z důvodu selhání lidského faktoru, technické závadě, nebo válečného konfliktu.

Letadla, která nikdy nedoletěla
HISTORIE

PRO ZÁJEMCE O BLIŽŠÍ 
INFORMACE (NEJEN) 

OHLEDNĚ VÝŠE 
UVEDENÝCH LETECKÝCH 

NEHOD:

www.leteckabadatelna.cz
www.pomnikyletcu.cz

Klasikou jsou pak publikace 
Václava Němečka (*1924), 
autora více než dvacítky knih 
s leteckou tématikou. Např. 
Vojenská letadla 1–5, leta-
dla od první světové války až 
po současnost, Naše vojsko, 
Praha 1974–1982 / Českoslo-
venská letadla I. 1918 –1945, 
Naše vojsko, Praha 1983 / 
Československá letadla II. 
1945–1984, Naše Vojsko, 
Praha 1984.Pomník u Prusic

Detail pomníku v Prusicích

Rada města Kostelce nad Černý-
mi lesy na svém dubnovém zase-
dání však s ohledem na současné 
okolnosti zrušila pořádání ob-
líbené akce Tradiční keramický 
den, jehož již 32. ročník se měl 
konat 30. 5. 2020. Není však zru-

šen bez ná-
hrady, početní 
trhovci, výrobci i návštěvníci si 
mohou keramické trhy a akce 
s tímto dnem spojené užít v no-
vém termínu; ten byl stanoven 
na 3. 10. 2020.                                ■

Poslední květnovou sobotu má 
mnoho z nás každoročně vyhrazenu 
pro návštěvu Kostelce n. Č. lesy 
a to za jediným účelem – láká 
nás náměstí proměněné v tržiště 
s keramikou.

Keramický den v Kostelci bude!
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Prodejce užitkových vozidel
Nástavby a vestavby všeho druhu

Vytvořili jsme dvě desetičlenné 
skupiny s tím, že každá z nich stráví 
v domově 14 dní.  Jako majitel jsem 
pyšný na celý tým zaměstnanců. 
Jsou pro mě jednoznačně hrdinové. 
Velký dík také patří paní ředitelce 
a vrchní sestře za přípravu a řízení 
celé akce. 

Já osobně jsem se na Blaník na dva 
týdny přestěhoval. V týdnu dělám 
sociálně aktivizační činnost. Každý 
den se snažím, aby dopady izola-

ce byly pro naše klienty co možná 
nejmenší. Staří lidé odkázáni na 
celodenní péči potřebují kontakt se 
svými rodinami a ten je nyní mož-
ný pouze telefonicky. Je důležité 
s každým z nich denně pohovořit, 
společně si něco přečíst, nebo jen 
tak pobýt. Často jsou naše setkání 
o smíchu, úsměvu, vzpomínkách 
krásných, ale někdy je to i vážnější 
nota, či rozhovor z nejtěžších. Kaž-
dopádně tito lidé nám za naši snahu 
dávají tolik krásné zpětné vazby, že 

budeme na dobrovolnou karanténu 
dlouho vzpomínat.
Mgr. Oldřich Kumprecht – majitel 

Domova pro seniory Blaník

A co na změny říkají 
zaměstnanci domova?  
Od začátku jsme věděli, že to bude 
náročné pro nás i pro klienty. Ti byli 
rádi, že jsme s nimi, připraveni se o ně 
kdykoliv postarat. Byla to i možnost 
poznat svůj pracovní tým při práci; 
v mimořádné a náročné situaci. Kaž-

dý pracoval na 100 %, vzájemně jsme 
si pomáhali a věděli jsme, že se na sebe 
můžeme spolehnout. Drželi jsme za 
jeden provaz s jediným cílem – posta-
rat se o naše seniory. 
Vrchní sestra Mgr. Renata Kocánová

Více směn je pro mě příležitost si 
přesněji nastavit svůj profesionál-
ní vztah k uživatelům, vysledovat 
správnost svého pracovního postu-
pu, jeho úspěšnost… Osobně ke své-
mu výkonu potřebuji hodně spánku, 
kterého se mi tady kupodivu dostává 
více jak doma – nemusím totiž dojíž-
dět, více se soustředím na práci. 

Ján Sliacký, pracovník 
v sociálních službách

Velká zodpovědnost. Všichni Vám 
důvěřují, spoléhají na Vás. Povinnos-
tí je myslet na všechny, na nikoho za-
pomenout. Navíc je třeba zvládnout 
celou věc komplexně, tzn. personál-
ně, finančně, v souladu se zákonem 
a s lidským přístupem. Je třeba ob-
ratem změnit systém fungování or-
ganizace. Vážím si proto všech svých 
kolegů a kolegyň. Všichni máme spo-
lečný cíl, kterým je zůstat zdrávi a to 
se nám daří. Takže děkuji všem. 

 Ing. Eva Šobrová, ředitelka ■

Strach o naše seniory, nejistota a nervozita z čísel týkajících se počtů nakažených 
a případů z domovů pro seniory. Naproti tomu nedostatek ochranných pomůcek a dez-
infekce. Důvody, proč jsme se od 4. dubna 2020 rozhodli pro dobrovolnou karanténu.

Domov seniorů Blaník v dobrovolné karanténě

Dobrovolná karanténa skupina 1 Dobrovolná karanténa skupina 2

Jakým způsobem ovlivnila 
nastavená karanténní opatření 
váš program?
Dva měsíce před mistrovstvím Ev-
ropy došlo k přerušení plnohodnot-
ného tréninku. Taktéž naši členové, 
kteří se připravovali k výkonnost-
ním zkouškám, museli svou přípra-
vu odložit. Dohnat takřka tříměsíční 
výpadek aktivního tréninku, to si vy-
žádá dvojnásobek původního času. 

V SKC Ondřejov máte profesi-
onálně vybavenou tělocvičnu. 
Je možné cvičit Taekwon-Do 
mimo ní?
Samozřejmě nám tělocvična chybí. 
Techniky pro sportovní zápas cvičí-
me v exteriéru pouze individuálně, 
abychom předešli možnému zra-
nění. V botách prostě nelze obléci 
předepsané chrániče a pohyb na trá-
vě není stejný jako pohyb na tatami 
(pozn. sportovní podlaha). Procvičit 
se na trávě můžete, ale pro soutěž 
potřebujete profesionální podmín-
ky, často rozhodují i milimetry. 

Jaké jsou tedy možnosti cvičení 
v době s mimořádnými opatře-
ními?
Intenzivně jsme pracovali na meto-
dických materiálech pro taekwon-
disty, ale i pro širokou veřejnost. 

Členové repre-
zentačního týmu 
mají k dispozici 
přesně popsanou 
 přípravu na mi- 
nulé mistrovství 
 Evropy. Pro všech- 
ny členy našich 
oddílů jsme vy-
tvořili instruktáž 
ní video maga-
zíny, které byly 
prezentovány na 
sociálních sítích. 
A mnozí studenti 
a sportovci využi-
li i možnost osob-
ní online konzul- 
tace. 

Život jde dál. Co plány na nej-
bližší období?
Již v tuto dobu je možné zahájit 
tréninky při dodržení nařízených 
podmínek. Pracujeme už na ob-
novení činnosti ve všech oddílech. 
Čeká nás postupné zaplňování tré-
ninkových hodin, obnovení aktiv-
ního sportovního života. A s nadějí 
očekáváme uvolnění podmínek pro 
uspořádání letního soustředění, 
kterého se vždy účastní zhruba dvě 
stovky sportovců z Čech a okolních 
států. 

Taekwon-do není jen sportovní 
disciplína, jeho cvičení zlepšuje 
i stav těla. Je to tak?
Určitě, je to způsob jak si udržet kon-
dici a vyplnit volný čas. Správné pro-
cvičování technik Taekwon-Do posi-
luje svaly pohybového aparátu i celý 
kardiovaskulární systém. Lze cvičit 
jak v tělocvičně ve velké skupině, 
tak i zcela samostatně a to kdekoliv. 
Když pominu techniky a jejich vliv 
na lidské zdraví je zde i velký sociální 
přínos. Bylo v poslední době úžasné 
sledovat, jak si lidé předávají na in-

ternetu různé výzvy, jak spolu sdílí 
zkušenosti, nebo způsoby trénování. 
Velkou radost jsem měl, když jsem 

dostával fotografie našich 
členů – jak sami cvičí, ale 

mezi ty nekrásnější pat-
řily ty ze cvičení rodičů 
s dětmi.

A co pro Vás 
osobně zname-

naly uplynulé dva 
měsíce?

Přehodnocení životních 
priorit! 24 hodin strávených 

denně na malém prostoru s rodinou 
ukázalo, jak obrovský význam ve 
vztazích má tolerance, vzájemný re-
spekt, osobní disciplína a hlavně po-
zitivní myšlení. Možná jsme se za ty 
dva měsíce o sobě dozvěděli daleko 
víc než za uplynulé dva roky. A my-
slím, že k sobě lidé neměli od roku 
1989 ještě tak blízko. Kdo měl zdra-
vé ruce, šil roušky, kdo mohl, rozvá-
žel desinfekci, nákupy potřebným, 
jiní se podporovali skrze sociální 
sítě. Osobně jsem hrdý na náš ná-
rod, včetně národnostních menšin, 
protože taková síla ani nepotřebuje 
blanické rytíře. ■

Cvičení Taekwon-Do je jako plavání v řece, jakmile na okamžik 
zastavíš, začneš couvat zpátky, říká Vladimír Machota, Senior Vice 
President CFT a předseda říčanské školy Taekwon-Do “Kwang Gae”. 
Co změnila v jeho životě a sportu dnešní doba a zavedená opatření?

Taekwondisté jsou bojovníci, 
zvednou hlavu a jdou dál

Členové oddílů České 
federace Taekwon-Do, 

ohledně aktuálních informa-
cí kontaktujte své trenéry, 
sledujte webové stránky 

a sociální sítě.
www.facebook.com/

MACHOTASPORT/
www.machota-sport.cz/

www.facebook.com/TKDCFT/
http://itf-taekwondo.cz/

Dan Machota VII. 
Dan v tréninku  
s žákem
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František Švorc, mobil: 602 209 561, frantisek.svorc@zaluzie-svorc.cz
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Martin Švorc, mobil: 723 143 118, martin.svorc@zaluzie-svorc.cz

PORADNA

Nároky na kvalitu 
zabezpečení

Poplachový zabezpečovací 
systém dnes umožňuje  
řadu funkcí. 
Informuje o neoprávněném narušení 
objektu, tísňovém stavu, vzniku požá-
ru, výpadku proudu, poruše systému, 
umožňuje dálkové ovládání. Popla-
chový stav může být vyhlášen lokálně 
signalizace), ale správné zabezpečení 
je trvale monitorováno  s dálkovým 
předáním zprávy na dispečink  a vý-
jezdovému vozidlu k zásahu – dopo-
ručujeme. Instalace těchto systémů 
má zejména za cíl ochránit životy 
a zdraví, minimalizovat možnost ztrá-
ty hmotného majetku. Lze je kombi-
novat s jinými prostředky ochrany – 
systémy kamerovými, mechanickými 
zábrannými, kontroly vstupu, či elek-
trickou požární signalizací.  V dnešní 
době doporučujeme využít čas k zlep-
šení zabezpečení; předpoklad růstu 
počtu vloupání do objektů  je možný 
i v našem regionu.
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                                               ■

Jak se vládní omezení z důvo-
dů pandemie dotklo muzikantů 
Malina Brothers? 
Stop-stav veškerých koncertů, tedy 
nulové příjmy s nejistým výhledem 
do budoucna. Dotýká se to i letních 
festivalů, které se hromadně ruší, 
ať už z důvodů restrikcí nebo chy-
bějících sponzorů. Naštěstí se nám 
podařilo přehodit hodně koncertů 
na podzim a příští rok. Komunikace 

s pořadateli v tomto těžkém období 
pro mě byla velmi pozitivní zkuše-
ností. Mám pocit, že ta situace po-
siluje vzájemné vztahy, a to mi dělá 
radost.
 
Kromě hudby vás prý baví 
i fotografování. Kdy jste v sobě 
objevil vlohy?  
K focení jsem se dostal skrz mu-
ziku. Na cestách míváme trochu 
času poznávat okolí. Baví mě 
ráno, když ostatní vylehávají, pro-
bádat s foťákem co se dá. Dánské 
zátoky, zelené kopce ve středním 
Irsku nebo zajímavá města brzy 
ráno, když je slunce nízko. Táta 
fotil ještě na kinofilm, převážně 
černobíle. Když jsem byl malý, 
brával mě s sebou do temné komo-
ry, kterou si udělal z koupelny a já 
měl možnost sledovat celý proces 
vyvolávání fotografií. Je možné, že 
to ve mně něco zanechalo. Dobrá 

fotka se někdy musí vysedět a ně-
kdy je dobré dát věcem volný prů-
běh bez zbytečného očekávání.   
 
A jsou za úspěchem každého 
podle vás více vlohy, talent, 
to, co nám bylo naděleno do 
kolébky, nebo trénink a práce?
Myslím, že u nás bráchů nastala 
šťastná kombinace několika faktorů. 
Vlohy rozvíjené nenásilně v náchod-
ské „lidušce“ (tak se říkalo „Lidové 
škole umění“, poznámka redakce), 
romantika venkova odkud všichni 
pocházíme a dnes opět žijeme, muzi-
kanti – vzory, mezi kterými se odma-
la pohybujeme, no a postupně nějaká 
píle, tedy hlavně Luboše a Pavla. Ti 
zažili dril na vojenské hudební škole 
v Roudnici nad Labem. Všichni jsme 
šli nějak přirozeně za hlasem svého 
srdce – muzikou. Já pochopil, že chci 
dělat muziku, až když jsem se vyučil 
elektrikářem a v devatenácti se roz-
hodl jít ještě dál studovat do Prahy na 
konzervatoř Jaroslava Ježka. Jisté je, 
že nám všem studium určitě pomoh-
lo. Ve škole se naučíte systematické-
mu cvičení, teorii, ale cit a talent si 
musíte přinést. 
 
Koncert Malina Brothers v SKC 
by měl být 17. října, budete tu 
vystupovat už poněkolikáté. 
Proč se vám u nás v Ondřejově 
líbí? 
Když nás manažer Hynek Kašpar 
sem poprvé pozval, vůbec jsem 
nevěděl, kde Ondřejov leží a měl 
jen matný pocit, že je tady nějaká 
hvězdárna. O to větší bylo mé pře-
kvapení, když na nás čekal plný sál 
nadšených lidí! Prý takhle u vás 
chodí i na balet.  Někdy podléhám 
lehké beznaději, když si uvědomím, 
jak otevřeně se projevuje nekultur-
nost a nekultivovanost našich „re-
prezentantů“. Setkání s lidmi po 
našich koncertech mě vždycky tro-
chu uklidní a povzbudí, že ještě není 
všechno ztraceno.                                     ■

Zřejmě je netřeba dlouze představovat, v našem 
kraji mají své posluchače i početné fanoušky: 
Malina Brothers. Kapela tvořená úžasnými 
muzikanty, třemi sourozenci Malinovými 
a „pokrevním bratem“ Pavlem Peroutkou je již 
nesmazatelně zapsaná v dějinách českého folku 
a bluegrassu. Vyzpovídali jsme je všechny, jako 
prvního Josefa Malinu, multižánrového houslistu…

I MALINA BROTHERS 
začínali v „lidušce“

Zprovoznili jsme také naši restau-
raci, nejprve formou výdejního 
okénka, zavedli jsme i drive-in, ale 
již se připravujeme na plné otevře-
ní a těšíme se na Vás, hosty a ná-
vštěvníky.

Hotel zámek Berchtold ve spolu-
práci se svým hlavním sponzorem 
Alkom Security, a.s., zavedl bez-
pečnostní opatření a dělá vše pro 
to, abyste se u nás cítili spokojeně 
a jistě.  ■

V uplynulých týdnech, přes omezení, která i u nás 
nastala, jsme se zapojili do současného dění 
a nabídli mj. některým bezpečnostním složkám 
a zdravotníkům volný vstup a pobyt na zámku.

Postupně se otevíráme veřejnosti, plánujeme akce

Nabízíme 

BERCHTOLD DRIVE IN

aneb s rodinou na oběd  

– PIKNIK v parku.
Bezpečně vše si pořídíte  

do auta.

Naši milí zákazníci, máme tu zase jaro a s ním začala opet grilovací 
sezóna. I letos Vám na Vás gril při� avíme spoustu do� ot; 
převážne z vepřového, hovezího, kuřecího a krůtího masa.

Mnichovicke reznictví 
Vás svou nabídkou nezklame!

Užívejte krásného jara i při techto težkých chvílích. Zase bude dobře! Moc si Vás vážíme. 
Vaše Mnichovicke reznictví

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

A co si tedy lze u nás v Mnichovickém řeznictví zakoupit? Přijďte 
si třeba pro marinovanou krkovičku, kotlety, masitá žebírka, 
kuřecí prsa, kuřecí stehenní plátky, kuřecí stehna, kuřecí křídla, 
krůtí prsa, nebo krůtí stehenní plátky. A pozor – specialita! 
Připravujeme také stařené hovězí (vyzrálé) maso.
Dále si můžete objednat naložené maso na rožnění, např. vepřové 

kýty, plece, krkovice, selata, krůty, 
krocany a kuřata. Umeleme Vám 
maso na burgery nebo připravíme 
ochucené maso na karbanátky a seka-
nou. Z uzenin pro Vás máme jen masové výrobky bez mouky a sepa-
rátů, např. špekáčky, uzené klobásy, grilovací klobásy, telecí párky.

Věříme, 

že budete s naším 

masíčkem a uzeninami 

spokojeni, a že si při jejich

 přípravě na nás v dobrém 

vzpomenete!

Doporučujeme  rezervaci! Sledujete novinky a aktuality!
tel.:  734 362 129, e-mail: restaurace@zamekberchtold.cz

www.zamekberchtold.cz

✓ jedinečné ubytování
✓ sport centrum, tenis, tenisová škola
✓ zámecká zahrada, dětský ráj

✓ výlety do okolí
✓ cyklistické a turistické trasy
✓ golfové areály

VAŠE LETNÍ DOVOLENÁ v Ladově kraji  
na zámku Berchtold

tenis · cyklistika · golf

HLEDÁME  
SPOLUPRACOVNÍKY 

(IČO, DPP)  
-  KONTAKTUJTE 

NÁS
inzerce@zaprazi.eu



ZAPRAZI.EU | 1312 | ZAPRAZI.EU

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.

 U výzvy č. 8 – Doprava, kde 
jsme obdrželi ze strany Centra pro 
regionální rozvoj (CRR) záznam 
o administrativním ověření výzvy 
s nutností učinit přehodnocení 
všech přijatých projektů, připra-
vujeme podklady pro Výběrovou 
komisi a Programový výbor. Vzhle-
dem k povinnému termíny a situaci 
předpokládáme, že vše bude probí-
hat elektronickou formou.

 10. výzva MAS z IROP na 
Územní plánování obcí byla z naší 
strany modifikovaná a možnost po-
dávání projektů přes MS2014+ je 
prodloužena do  31. 8. 2020. 

 Výzva PRV na Fichi číslo 7 – 
Malé projekty na podporu roz-
voje a kvality života na Říčansku, 
zaměřená na zázemí pro mateřské 
a základní školy, veřejné prostran-
ství v obcích, kulturní a spolkovou 
činnost a Fiche 1 – Investice do 
zemědělských podniků je vyhlá-
šena a příjem projektů přes Por-
tál farmáře je prodloužen až do 
15. 8. 2020.

 Proběhlo hodnocení per-rollam 
9. výzvy – Sociální podnikání, kde 
byl zaregistrován jeden projekt a to 
„Pořízení elektromobilu pro nově 
založený podnik Jasmínová prá-
delna“ žadatelky Terezy Novotné. 

Hodnocení bylo úspěšné a projekt 
jsme předali na Centrum pro regio-
nální rozvoj k závěrečnému ověření 
způsobilosti. Paní Novotné gratu-
lujeme.

 Uzavřeli jsme smlouvu o pod-
nájmu s obcí Svojetice na prostory 
bývalé mateřské školky pro naši 
činnost. Těšíme se na nové začátky.

 Začínáte nám posílat recepty do 
naší vyhlášené soutěže. Děkujeme 
a sdílíme s Vámi recept paní Hany 
Dostálové na „Trhané vepřové 
maso (neboli pulled pork).
Co potřebujeme: 1 kg vepřové kr-
kovice, 1 velká cibule, 5 stroužků 
česneku, 4 polévkové lžíce (PL) raj-
ského protlaku, 1 PL uzené papriky, 
2 PL sójové omáčky, 1 PL soli, 2 PL 
medu, 200 ml černého piva. 
Postup: Cibuli a česnek rozmixuje-
me s tekutými ingrediencemi, poté 
přidáme sypké ingredience. Celou 

krkovici dáme do pekáče a obalíme 
v omáčce. Pečeme zakryté celou 
noc na 100°C. Hodinu před serví-
rováním pečeme odkryté na max. 
180 °C, aby mělo maso vypečenou 
kůrku. Podáváme s bramborovou 
kaší nebo hranolky.

 Podívejte se na aktuální stav obcí 
území MAS Říčansko na nové pro-
gramové období 2021 – 2027, kde 
přibyla obec Nupaky, Pětihosty 

a Kostelec u Křížků. Nesmírně si 
vážíme důvěry obcí v naši práci. 
Počet obcí se stabilizoval na 39. 
Začínáme zpracovávat analytickou 
část území, co do velikosti, počtů 
obyvatel, socioekonomických ná-
ležitostí a občanské vybavenosti. 
V nejbližší době zahájíme šetření 
projektových záměrů, které do stra-
tegie zahrneme a na co půjde pení-
ze v novém období čerpat. Půjde 
o projekty z oblasti životního pro-
středí, aktivity zaměřené na veřej-
nou infrastrukturu a bezpečnost, 
komunikace, podporu pro vzdělá-
vací subjekty (MŠ a ZŠ), kulturní 
památky, zemědělské i nezeměděl-
ské investice, hasičské zbrojnice 
a vybavení JPO V, zaměstnanostní 
programy a další. Podrobnosti bu-
deme postupně zveřejňovat.  ■

 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 

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

Střípky z MASky 

Klub, sdružení, to by bylo to pravé 
– to bychom mohli, se stejně „po-
stiženými“ lidmi, pořádat vlastní 
soutěže veteránů, připomíná his-
torii J. Pastor.  Hlavním organi-
zátorem byl Jan Novotný, který 
se nejvíce zasloužil o vznik klubu. 
Přesně 1. ledna 2000 byl klub re-
gistrován jako pobočný spolek Au-
toklubu ČR. 
 
Od počátku pořádáte závody. 
Které to jsou? 
První ročník Posázavské Rallye 
jsme zorganizovali dokonce už 
v srpnu 1999, a pořádáme ji 
dosud. Od druhého 
ročníku je zařa-
zena do pohá-
rových soutě-
ží Autoklubu 
ČR. Postupně 
jsme přidávali 
další soutěže, až 
jsme se dostali na součas-
ný stav: Ondřejovský krpál (čer-
ven), Posázavská Rallye (srpen) 
a Ondřejovská 8 (říjen). Mimoto 
se členové našeho klubu zúčastňu-
jí i akcí jiných klubů a mnozí z nich 
jsou velmi úspěšní. 

Je klub zaměřen na některou 
kategorii či období?
Při vzniku klubu jsme se neome-
zovali na konkrétní značku nebo 
kategorii veteránů, zajímali nás 
všechny staré stroje a tak to je 
stále.

Které vozy jsou Vaše tzv. 
srdcovka?
Sám jsem velký fanoušek auto-
mobilů Volkswagen, doposud mi 
jich od mého prvního (ten byl rok 
1949) prošlo rukama osm, ale ani 
motocykly mne nenechají v klidu. 
A tak brumlání motoru VW Brou-
ka nebo zvuk Jawy 350 jsou mé 
oblíbené hudební songy. 

Jak se na Vaši veteránskou 
vášeň dívá rodina?
Naštěstí pro mne moje žena mého 
koníčka chápavě toleruje a ve 
svém synovi (a vypadá to i ve vnu-

cích) mám pokračovatele. 
Díky tomu při péči 

o stroje mám skvělé 
pomocníky! 

Finanční a orga-
nizační záležitosti 

dávají občas každému 
zabrat. Jak je to u Vás?
Zmíněné záležitosti i v klubu vy-
žadují spolupráci řady lidí a mu-
sím s radostí konstatovat, že 
u nás tací jsou. Už podle názvu 
našich akcí je vidět, že jsou větši-
nou pořádány v Ondřejově. To je 
možné zejména díky pochopení 
vedení zdejší školy a OÚ obce On-
dřejov. Máme i příspěvky od Auto-
klubu ČR a od různých sponzorů. 
I proto můžeme fungovat již 22 let.  
Děkuji všem!                                                         ■

Jak to už bývá, na počátku byli tři 
kamarádi, které spojoval dlouholetý 
zájem o staré stroje. A na jednom 
setkání, nad sklenicí piva, vznikl záměr 
založit vlastní klub historických vozidel. To byl tedy 
začátek, a co bylo dál? To nám doplnil zakládající 
člen a dnes předseda klubu Jiří Pastor.

Posázavský klub 
historických vozidel

www.pkhv.cz

Letošní  

červnový Ondřejovský 

krpál je zrušen, 

sejdeme se 29. 8. 2020 

na Posázavské  
Rallye!

Koordinátor 
sociální práce 
on-line 

V současné situaci všichni čelíme řadě 
obtížných situací – a není divu.

Nebojte se, nejste v tom sami. 

 Co dělat v situacích, když:
     • SI NEVÍM RADY,
     • POTŘEBUJU PORADIT,
     • POTŘEBUJU POMOC,
     • JE MI ÚZKO,
     • CÍTÍM SE PROSTĚ SÁM,
     • UŽ JE TOHO NA MĚ MOC... 

Bez obav nás můžete kontaktovat.  
Naše poradenské služby jsou ZDARMA.
 
Telefonicky na čísle 725 369 985 v PONDĚLÍ 
a ve STŘEDU nebo 774 780 543 každé ÚTERÝ 
a ČTVRTEK. Volejte vždy od 9 – 15 hod.

• Pokud nás budete potřebovat 
zkontaktovat mimo výše uvedený čas, 
prozvoňte, zavoláme Vám zpět hned jak to 
bude možné.

• Pokud máte finanční problémy, napište 
SMS, zavoláme Vám sami. 

Emailem na socialni.planovani@ricansko.eu
• Snažíme se reagovat tak rychle, jak to jen 

jde.

 Co můžeme nabídnout:
• vyslechnutí/psychoterapeutický rozhovor,
• sociální poradenství – sociální dávky 

a služby, nezaměstnanost, domácí násilí, 
krizové situace, partnerské vztahy aj.,

• podpora v těžkém období,
• zařízení dovozu nákupů, léků nebo obědů,
• práce na změně nepříznivé situace,
• propojení s dalšími odborníky... 

Služby nabízíme v rámci projektu Koordinace 
sociální činnosti v regionu MAS Říčansko reg. 
č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011946.

Přejeme všem klidné jarní dny, 
pevné zdraví a těšíme se na 

návrat do normálního fungování 
a stability. 
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Ráda bych tedy požádala rodiče, 
kteří mají zájem v roce 2020/2021 
o docházku dítěte do ZUŠ, aby se 
zaregistrovali v aplikaci na www.
zusricany.cz  a přišli s dítětem k ta-
lentové zkoušce. 
 Přihlásí-li se, jako loni, stejný po-
čet zájemců do všech oborů, a bude-
me-li muset respektovat počet dětí 
max. 5 ve skupině, bude nutné při-
pravit talentové zkoušky hlavně ve 
výtvarném, literárně-dramatickém 
a tanečním oboru velmi zodpověd-
ně a správně nastavit hygienická 
pravidla. Proto jsme si pro Vás re-
zervovali celý týden!
 Jsme si vědomi, že situace ohled-
ně zápisu je letos mimořádná a sli-

bujeme, že vyzkoušíme každé dítě 
se zájem o studium v ZUŠ. 
 Děkujeme za pochopení a těšíme 
se na všechny talentované děti!
 Sledujte aktuální zprávy na 
www.zusricany.cz , na Facebooku, 
informace budou i v příštím vydání 
Zápraží a dalším regionálním tisku.

S přáním stálého zdraví
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka 

a kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany ■

Téma: 

ČASOPIS
Čas od času se každému sta-
ne, že zamíří do vlastních vod. 
Tím míním, že se pustí do psa-
ní, když ne už sám o sobě, tak 
o své práci. A má pocit, že je 
nutné s danou problematikou 
ostatní seznámit, učinit je in-
formovanějšími. Tak to nasta-
lo nyní u mne. 
 V tomto okamžiku si dovo-
lím citovat svého oblíbeného 
Karla Čapka: U novin, jako 
u některých jiných podniků, 
není ani tak zvláštní, jak se 
dělají, jako spíše to, že vůbec 
existují a že dokonce mohou 
denně vycházet. V případě na-
šeho časopisu je to sice měsíč-
ně, ale jinak mám někdy stej-
ný pocit – Zápraží je k Vám, 
čtenářům, dodáváno, přese 
všechny překážky a záludnos-
ti, které se mu staví do cesty, 
již patnáctou sezónu!
 To, že časopis existuje, není 
způsobeno žádným zázrakem, 
ani se nepřipraví sám, byť by 
se to někdy hodilo. Za každým 
vydáním stojí malý, ale pilný 
kolektiv, který se občas mění, 
ale jehož funkčnost musí být ve 
všech směrech zachována. 
 Zápraží je periodikem znač-
ně specifickým; klasické časo-
pisy se většinou připravují dva 
i tři měsíce předem, redaktoři 
se scházejí v kanceláři, každý 
týden bývají porady. U nás je 
to jinak. Jsme regionální, in-
zertní, virtuální. Což zname-
ná, že se zaměřujeme na udá-
losti, zajímavosti, informace 
z našeho kraje, kamennými re-
dakčními prostory neoplýváme 
a jak by řekla naše paní účetní: 
inzerce zajistí, abychom měli 
na náklady, časopis byl vydán 
z tiskárny a nám se dostalo 
i na výplatu. Nemáme nadby-
tek času na přípravu a pláno-
vání, číslo tvoříme z měsíce na 
měsíc, často ještě v den tisku se 
upravují texty, doplňuje inzer-
ce, mění rozložení na strán-
kách; někdy je to fakt frmol, 
ale… baví nás to! Tak to u nás 
prostě chodí – laskavý čtenář 
však nic nepostřehne, inzerent 
chápe.
Pozn. Koho zaujal citát Karla 
Čapka, nechť vezme do ruky 
jeho knihu Jak se co dělá a v čet-
bě pokračuje v kapitole Jak se 
dělají noviny.                            (ak) ■

SLOUPEKKALEIDOSKOP

Cílem je upozornit na zcela jedineč-
ný systém uměleckého vzdělávání, 
kterým se odlišujeme od ostatních 
zemí ve světě. Současná situace zá-
sadním způsobem ovlivnila průběh 
letošního ročníku; běžný termín 
happeningu je pětidenní a v měsí-
ci květnu. Velké společné projekty 

škol budou proto realizovány 

postupně podle časových možností 
i situace a posunou se až do pod-
zimních měsíců. Pokud tomu situ-
ace dovolí, pozvou také základní 
umělecké školy v rámci ZUŠ Open 
veřejnost na řadu menších projek-
tů, absolventská vystoupení žáků 
a závěrečné představení kdykoli 
během podzimu.                                    ■

Hlavní sezona 
měla původ-
ně začít 1. 
dubna, zbrz-
dila ji ale 
vládní opat-
ření proti šíření 
koronaviru. K 25. 
květnu připravuje NPÚ také spuště-
ní testovacího režimu online prodeje 
vstupenek ve všech objektech ve své 
správě. Prohlídky objektů se budou 
konat za dodržení přísných hygienic-
kých pravidel, jako je nošení roušek 
a dostatečné odstupy. Počet návštěv-
níků v jednotlivých skupinách budou 
památkáři regulovat podle velikosti 
objektu. Zámecké zahrady a parky se 
otevírají již 11. května.                           ■

Stejně tak i oblíbené areály v Prů-
honicích, včetně Dendrologické za-
hrady. Podle Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR bude možné zahradu 
zpřístupnit veřejnosti od 27. dubna, 
tedy o zhruba měsíc dříve, než se 
původně plánovalo. Běžně je zahra-
da otevřena od 1. dubna do 1. listo-
padu. Do 17. května je na programu 
zahrady výstava Průhonické tulipá-

ny, přičemž pro sezónu 2020 bylo 
na podzim vysazeno přes 120 odrůd 
tulipánů, v celkovém počtu 10 500 
cibulí. Další plánovanou výstavou 
jsou Orientální lilie v termínu 1. 7. - 
19. 7. 2020. I mimo dny výstav vás 
však návštěva Dendrologické za-
hrady jistě uspokojí. Prodejna rost-
lin, která je součástí areálu, je stále 
otevřena.                                                         ■

Celostátní happening 
základních uměleckých 
škol ve veřejném prostoru 
ZUŠ Open připravuje již 
po čtvrté Nadační fond 
Magdaleny Kožené. 

Každoročně probíhal talentový průzkum v mateřských 
školách v Říčanech a okolí. Loni jsme vyzkoušeli v MŠ ko-
lem 700 předškolních dětí a téměř 400 pak v zápisovém 
termínu. V současné době je však tento způsob nemožný.

S ohledem na rozhodnutí vlády o volném pohybu 
osob byly některé botanické a dendrologické 
zahrady či parky dočasně uzavřeny. 

Národní památkový ústav 
(NPÚ) otevře všech sto 
svých hradů, zámků 
a dalších objektů v pondělí 
25. května.

ZUŠ Open hlásí změny 
letošního ročníku

ZUŠ ŘÍČANY VYHLAŠUJE  
zápis a talentové zkoušky!

Hrady a zámky

V Anglii se otevírají běžně nepřístup-
né zahrady, tedy ty, do kterých se bě-
hem roku běžně nedostanete, v tom 
spočívá "otevřenost". Ale nezname-
ná, že vstup do zahrad je zdarma. 
Lidé si zde kupují průkaz, který jim 
umožňuje  do těchto zahrad vstou-
pit. U nás je zavedeno vstupné pro 
každou zahradu samostatně, jeho 
výše je na majitelích zahrad.
 Projekt se setkal s velkým ohlasem 
a stal se postupně tradičním po celé 
Evropě. V České republice se I. ročník 
konal v roce 2010 a zájemci si mohli 
tehdy prohlédnout pouze tři zahrady, 

a to v Praze: klauzurní zahradu Stra-
hovského kláštera, zahradu a terasy 
Wratislavského paláce a prostory 
Strakovy akademie. Jejich počet však 
postupně vzrůstal. Loni se Víkendu 
otevřených zahrad účastnilo 229 ob-
jektů z celé republiky a navštívilo je 
přes 50 000 návštěvníků. Do projektu 
jsou zapojována i běžně navštěvovaná 
místa, nabízejí však doplňkové pro-
gramy, připravené právě pro tuto akci.
 Obvyklá forma je komentovaná 
prohlídka o historii, současném stavu 
i budoucích záměrech v zahradě či 
parku, doplněná dalším programem.

 V akci jsou vítány všechny zahra-
dy a parky v České republice, které 
mohou nabídnout něco zajímavého 
např. historický význam, ekologický 
přístup, nevšední design, dendrolo-
gickou sbírkou či poutavý příběh. Do 
akce se mohou zapojit i jiné plochy 
zeleně - ovocné sady, náměstí, histo-
rické hřbitovy, kláštery, arboreta či 
botanické zahrady. Víkend otevřených 
zahrad je určen jak pro veřejné, tak 
i soukromé zahrady a parky. V minu-
lých letech tak bylo možné v našem 
regionu navštívit např. klášter Sázava, 
Didaktické centrum geologie Muzea 
Říčany, Soukromou zahradu a arbo-
retum v Bezručově ulici v Říčanech, 
Kolodějovu zahradu života ZŠ a MŠ 
Koloděje nebo zahradu školy Da Vinci 
v Dolních Břežanech.  ■

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad 
veřejnosti vznikl ve Velké Británii pod názvem 
Open Garden & Squares Weekend v roce 1998  
a probíhá vždy druhý červnový víkend.

Víkend otevřených zahrad

Přihlášky, seznam přihlášených zahrad, kontakty na 
organizátory a další informace:

www.vikendotevrenychzahrad.cz/
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Předpokládané termíny  
10. 5. a 7. 6. 2020 Kostelec n. Č. l. 

SALON KOTLŮ
Kutnohorská 678. Od 9.00 do 13.00 

hod. zveme všechny 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

Plánované programy a akce, aktuální informace a příp.  
nové termíny naleznete vždy včas na webu www.kclabut.cz

Plánované programy a akce, aktuální informace a příp.  
nové termíny naleznete vždy včas na webu www.kclabut.cz

TALENTOVÉ ZKOUŠKY  

ve všech oborech jsme  

posunuli na termín  

8. – 12. června 2020.

 Zápisovou aplikaci se pokusí-

me otevřít 4. května 2020. 

Pokud nebude naplněna kapa-

cita školy, náhradní termín je 

9. – 10. září 2020.
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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

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

MALÍŘ – LAKÝRNÍK, ZEDNICKÉ 
PRÁCE
TEL.: 728 742 824

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

SEZNÁMENÍ                              

MUŽ 47, 178/95, příjemného 
vzhledu, bydlící v domku, všestran-
ných zájmů, s vyřešenou minulostí 
hledá ženu, štíhlou nekuřačku, 
dítě není překážkou.
Mob.: 704 229 310

ŘÁDKOVÁ INZERCE

RODINNÉRODINNÉ
MALÍŘSTVÍ MALÍŘSTVÍ 

& LAKÝRNICTVÍ& LAKÝRNICTVÍ

Tel.: 774 818 460
maliri.valenta@seznam
Realizujeme velké i malé 
zakázky, čistota a profe-

sionalita při práci je u nás 
samozřejmos� .

www.malirirodina.cz

MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Tomáš Drahotínský
Říčany – Pacov, tel.: +420 607 176 827
email: dratom@volny.cz

�

Cukrárna v Srbíně
Jsme s vámi!

Doposud přes prodejní okénko a za přísných hygienických 
opatření pro vás denně připravujeme velkou nabídku 

čerstvých zákusků. 
Děkujeme vám za podporu 

   Přijmeme výpomoc do výrobny. Možno ihned.
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.

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.
Vybrat si můžete podle sezóny jarní hrnkové květiny, letničky, 

trvalky, sadbu jahod, chryzantémy, vřesy a další. Aktuálně nabízíme 
široký sortiment letniček, trvalky, bylinky a plodovou zeleninu. 

Velkoobchodní a  maloobchodní prodej hrnkových květin 
na ploše více než 2 000 m2.

SEZÓNA 

LETNIČEK 
ZAČÍNÁ

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

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

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 

VEZEKO s.r.o.
PODNIKOVÁ PRODEJNA

AOS Modletice 102
251 01 Modletice

e-mail: praha@vezeko.cz

tel.: 777 710 770tel.: 777 710 770      
Po-Pá 7-16 h 

PŘÍVĚSY & NÁSTAVBY

 výroba I prodej I servis I náhradní díly

www.vezeko.czwww.vezeko.cz

     

Český výrobce

     20x AKCE slevy 10 – 22 %

DOBRÁ CENA & KVALITA

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
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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.

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

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

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

PO - PÁ 7 - 16:30 h, SOBOTA 7 - 12 h

DISPEČINK TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA
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Info na tel.: 
724 876 395

HLEDÁ
UČITELE/KU

Nástup 
24. srpna 2020

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
A POKRÝVAČSKÉ 

PRÁCE

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

kamenictvijordan@seznam.cz

602 304 946, 323 660 252 – p. Jordán

VINOTÉKA 
POHODIČKA 
LOUŇOVICE 

nabízí pracovní 
místo prodavač/ka 
na brigádní úvazek. 

Spolehlivost i obchodní 
dovednost nutná. 

Nástup možný ihned. 
Bližší informace 

na tel. čísle 776 669 961

BETONÁRNA  
KOZOJEDY
VÝROBA 
DOVOZ
ČERPÁNÍ 

betončerpadlem
s dosahem 30 m

Tel.: 602 260 059

KVĚTINÁŘSTVÍ 
KOVÁRNA 

ve Školní ul. 42, 
v Mukařově

vás zve k nákupu
řezaných a hrnkových květin,

dekoračních a dárkových 
předmětů.

Objednávky kytic 
na tel.: 776 007 888

nebo na 
   kvetinarstvikovarna

   kvetinarstvikovarna

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

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

INZERCE S NÁMI JE 
DOSTUPNÁ A ÚČINNÁ

inzerce@zaprazi.eu
Máte staré 

komiksy  
a nevíte co s nimi?

Na žánru a jazyku 
komiksů nezáleží. Velmi rádi 
o ně rozšíříme nově budovanou 

sbírku v obecní knihovně.
Děkujeme 

Kontakty: 
knihovna.doubravcice@seznam.cz 
nebo tel. knihovnice: 775 389 748

Obecní knihovna Obecní knihovna 
Doubravčice budujeDoubravčice buduje  

KOMIKSOVOU SBÍRKUKOMIKSOVOU SBÍRKU
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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

KlimatizaceKlimatizace
Tepelná čerpadlaTepelná čerpadla

Možnost 
dálkového 

ovládání přes 
wifi 

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

PRO VÁŠ DOMOV I PRACOVIŠTĚ




