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SENOHRABSKÉ 
CYKLOCENTRUM 
DEPO33
Rozšiřuje své  
služby – k půjčovně, 
prodejně a servisu 
kol od léta přibyde 
i kavárna

PŮLNOČNÍ 
DRAK 
Přípravy dalšího 
ročníku unikátních 
závodů dračích lodí 
v Horní Cerekvi  
s noční jízdou  jsou 
v plném proudu

Kapela HODINY

ZUŠ 
ŘÍČANY

zve na 
talentové 

zkoušky
Přijďte!

ZUŠ 
ŘÍČANY

zve na 
talentové 

zkoušky
Přijďte!

PŘICHÁZÍ V ČERVNU S NOVÝM SINGLEM ZATÍMCO SPÍŠ 
A PLÁNUJE NÁVRAT KE KONCERTOVÁNÍ
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Vážení čtenáři,
jak mi přicházejí zprávy do emailu, na 
mobil, nebo je mám i z doslechu, tak ze 
všech je již patrné, že se nám život po-
stupně vrací k normálu. Otázku a zod-
povězení toho, co je to normál, v tomto 
případě vynechejme. Prostě je patrné, 
že s otevřením zahrádek, restaurací, 
sportovišť, škol a školek, obchodů, kul-
turních akcí, běžným systémem dopra-
vy atd. opět ožíváme.
 O tom, že i v minulosti si lidé vážili 
běžného života a za ustáté pohromy do-
vedli projevit dík, se můžete dočíst v člán-
ku Jiřího Bohaty. Ten sáhl do roku 1680, 
kdy v Kostelci n. Č. lesy byl na paměť mo-
rové rány postaven sloup se Spasitelem. 
 Rozhovor pro červnové číslo se nám 
opět vydařil. Charizmatická parta 
chlapů tvoří kapelu Hodiny. A s jejím 
zpěvákem Tomášem Sehnalem jsem 
se sešla v okamžiku, kdy šel do finiše 
jejich nový singl – Zatímco spíš. Veřej-
nosti bude představen 1. června, tedy ve 
stejný den, kdy vám, našim čtenářům, 
bude dodáno Zápraží na výdejní místa. 
Víte, co to obnáší propadnout včelař-
ství? Začtěte se do článku našeho novi-
nářského kolegy, který s tímto koníčkem 
úspěšně „bojuje“ už třetím rokem!

Tak ať včelky bzučí a nám všem se 
opět daří lépe.

Alena Kvasničková

ANKETA ÚVODNÍK
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ČAS VÝLETŮ JE TADY, SOUTĚŽTE O VSTUPENKY
Není to stálým pravidlem, ale čas od času se snažíme zařadit do Zá-
praží také soutěže o vstupenky na zajímavé akce nebo místa. Loni 
to bylo na hudební festivaly, nyní nabízíme, ve spolupráci s Muze-
em hlavního města Prahy, možnost užít si Prahu. 

VYHRAJTE VSTUPENKY  
NA PETŘÍNSKÉ BLUDIŠTĚ!
Z venku připomíná miniaturní 
hrad, ale zevnitř je nekonečné. 
Bludiště je typickým příkladem 
petřínské magie, provozované 
zde ke konci 19. století Klubem 
českých turistů. V tomto Bludišti 
jsou kromě běžných zrcadel i zr-
cadla zkreslující.
Soutěžní otázka tedy zní: kolik 
zrcadel je v Bludišti celkem? 
Nápověda na www.muzeumprahy.
cz. Své odpovědi (předmět zprávy 
Soutěž) zasílejte na email redakce@zapra-
zi.eu nejpozději do 26. června 2020.

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

SOUTĚŽ
Poznávejte pražské 

pamětihodnosti 

a zajímavosti. 

Ve hře jsou 3 sety rodinných 

vstupenek (2 dospělí + až 4 děti 

do 15 let) do Bludiště na Petříně! 

Platnost vstupenek až do  

31. srpna 2020.

Soutěž probíhá od 1. do 26. 

 června 2020. Bližší info  

www.zaprazi.eu. 

Letošní dovolená. Co jste 
měli v plánu a kde ji na-
konec budete trávit?

Lucie F., 46 let, Roz-
koš u Průhonic 
Chtěli jsme být 
v Čechách, což se 
tedy nezměnilo. 
Uvažovali jsme 
i o týdnu v zahraničí, 

jezdíváme autem na poznávací cesty, 
ale nemáme problém to změnit, rádi 
budeme u bráchy na chalupě u Sáza-
vy,  je tam krásně. 

Jiří Š., 72 let, Praha 
– Doubravčice
Jak to tak vypadá, nez-
bude mi nic jiného, 
než zamýšlený Island 
vyměnit za krásy naší 
země. Zajedu do Or-

lických hor, projedu si opět nedaleké 
Posázaví, a užiju si léto na chalupě. 

Robert K., 19 let, Říčany
Snad zdárně od-
maturuju a pak jsem 
chtěl vyjet po Evropě 
a místo toho dáme 
dohromady partu 
kamarádů a pro- 
zkoumáme trochu 

Čechy a Moravu. Prostě změna plánů.
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MRZKY – Hlavní silnice z Muka-
řova na Český Brod, silnice II/113, 
je v obci Mrzky částečně uzavřena, 
celková průjezdnost se zvýšenou 
opatrností, a to až do konce letoš-
ního července. Doprava je řízena  
semafory. Důvodem je vedení kana-
lizace a následná pokládka nového 
povrchu komunikace.

VYŽLOVKA – Částečná uzavírka 
hlavního tahu přes obec komplikuje 
řidičům cestu na silnici  I/2 (Praha 
– Kutná Hora). Také zde je světelné 
signalizační zařízení, provoz veden 
kyvadlově jedním jízdním pruhem. 
Práce budou postupné, rozdělené 
do čtyř menších úseků, s ukončením 
do 31. července 2020.

TEHOV –  zde řidiči narazí na úpl-
nou uzavírku ulice Panská (silnice 
III/1011), vedoucí z Tehova do Svě-
tic. Stavební práce zde budou až do 
20. července 2020.

REGION – Participativní projek-
ty. Jde vlastně o projekty, o kterých 
si rozhodují sami obyvatelé daného 
místa na základě tzv. participa-
tivního rozpočtu.  Radnice vyčlení 
z rozpočtu peníze a obyvatelé si 
mohou sami navrhnout, na co se 
použijí, jak si chtějí zlepšit veřejný 
život, nebo jsou již předem dané 
možnosti na výběr a lidé se nějakou 
formou účastní hlasování. Např. 
Uhříněves zavedla první ročník 
projektů participativního rozpočtu 
loni pod názvem Vytvořme si hezčí 
město, projekt Milion pro Prahu 
22 a vyčlenila částku 1 milion Kč, 
v Říčanech letos odstartovali již 
čtvrtý ročník Překvapte Říčany, a to 
s částkou 5 milionu Kč, také Mni-
chovice již mají své zkušenosti, no-
váčkem je naopak obec Zlatá, která 
se připojuje od letošního roku.
 
ŠKVOREC – v rámci participativ-
ních projektů pod záštitou Středo-
českého kraje je přihlášen i záměr 
„Mluvíme spolu, scházíme se spolu. 
Jsme sousedé z Třebohostic“. Pro-
jekt počítá se zvelebením místa ne-
daleko přírodní památky s evidenč-
ním číslem 1173 s názvem Lom Na 
plachtě. Plánuje se vybudování po-
sezení a venkovní workout prvek ne-
jen pro místní (Třebohostice je sou-

částí městyse Škvorec), ale i turisty 
a návštěvníky. Posezení je navíc si-
tuováno u cesty vedoucí do rozsáh-

lého Babického 
lesa. Podpořit 
projekt můžete 
svým hlasem na 
www. mujkraj.
kr-stredocesky.

cz/hlasovani/ Hlasovat až do 15. 6. 
2020 mohou všichni plnoletí obyva-
telé Středočeského kraje. 

REGION - Blíží se houbařská 
sezona a i z tohoto důvodu KHS 
Střed. kraje ve spolupráci s Českou 
mykologickou společností vyhlašuje 
na úterý  23. června 2020 v 10 hod. 
v  budově KHS  v Praze 2, Dittricho-
va 17, zkoušku z hub. Osvědčení je 
pro zájemce, kteří chtějí obchodo-
vat nebo používat k výrobě jedlé vol-
ně rostoucí houby z vlastního sběru, 
nebo pro provozovatele restaurací, 
kteří chtějí z jedlých volně rostou-
cích hub z vlastního sběru připra-
vovat pokrmy.

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

KOSTELEC N. Č. L. – V červnu 
1936 se u kosteleckých rybníků 
usadil tramp nápadného vze-
zření, který měl v novém stanu 
velmi mnoho nejrůznějších věcí. 
Bylo to radio s pěti sluchátky, 
gramofon se 34 deskami, modré 
kolo, 2 tahací harmoniky, kopací 
míč, 2 revolvery, dvoje hodiny, 
poháry, prádlo a mnoho jiných 
věcí. Když se četníci v neděli 14. 
června od občanů dozvěděli, že 
tramp má i rádio, šli k němu, 
aby věděli, co je zač a smí-li roz-
hlas poslouchati. (…) Z prohlíd-
ky stanu vyšlo najevo, že všechny 
věci pocházejí z vykradených 
chat v Posázaví, u Ondřejova, 
Chocerad a Stř. Skalice. (…) Je 
to nebezpečný a stále ozbrojený 
lupič. (…) Vždyť šlo dokonce 
o nápadný zjev s nápadně vel-
kým množstvím roztodivných 
předmětů. (…) Na levém předlo-
ktí měl vytetovanou podobu ženy 
a pod nosem krátký černý vous! 
Pozor proto na nápadné a vy-
hrávající trampy!                                ■

A jedna historická...
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 č. 25, rok 1936

A tak začnu na úplně jednodu-
chou otázkou. Jak se máš?
Mám se dobře, pokud tedy pomi-
nu tohle zvláštní období a fakt, že 
nemůžeme hrát a dělat věci tak 
jak jsme byli zvyklí. Ale můžeme je 

zkoušet dělat jinak a to je taky dob-
ré. Stejně tak jako možnost věnovat 
se aktivitám, na které jsme neměli 
čas.

Hudba zůstává pro vás koníč-
kem nebo jí vaše civilní práce 
už ustupuje? Prozradíš vaše 
povolání?
Dostali jsme se do momentu, kdy 
je to tak fifty-fifty. Možná už převa-
žuje muzika. Nevím, neměříme to. 
Považujeme za nutné, aby hudba 
zůstala především naším koníč-
kem a nechodili jsme hrát koncerty 
jako směnu ve fabrice. I proto jsme 
si nechali naše původní povolání. 
Fungujeme nadále jako právník, 

manager v jedné velké hračkářské 
společnosti a řekněme obchodník.

Situace posledních měsíců 
změnila mnohé, omezila mj. 
i akce, kulturu, nastavila pravi-

dla při jejich obnovení. Na léto 
míváte v plánech hudební fes-
tivaly, jak to bude letos? A co 
koncerty?
Rádi nejsme a mrzí nás fakt, že si 
tolik nezahrajeme a nepotkáme se 
s fanoušky, jak býváme zvyklí. Na 

rovinu i ekonomicky je to dost ne-
příjemné, neb kapela naší velikosti 
už mívá provozně velké náklady 
během roku, ať se hraje nebo ne. 
Na stranu druhou, vrátím se tady 
zpět k „jistotě“ povolání, na rozdíl 

od mnoha kolegů máme z čeho žít. 
Hlavní je teď situaci dobře vyhod-
notit, aby se kvůli „pár koncertům“ 
celý problém neprohluboval a zů-
stat ukáznění, ať si o počinech vlády 
a smyslu či nesmyslu opatření i zá-
važnosti nákazy myslíme cokoliv. 

To je totiž opravdu jediná cesta, jak 
se můžeme vrátit relativně rychle 
a bezpečně ke všemu co máme rádi 
– tedy i ke koncertování a kultuře 
vůbec.

A tady je něco, čemu se nejde 
vyhnout. Stačí se na sítích po-
dívat na komentáře k videím, 
článkům. Hodiny a vliv Richarda 
Krajča. Jak to je? Jste kopií, byť 
kvalitní, skupiny Kryštof, jak se 
tam objevuje, nebo hledáte a na-
cházíte svou vlastní cestu? 

Lidi obecně potřebují cokoliv ně-
kam zařadit. Už jsem si na to zvykl 
a jak jsem několikrát řekl v případě 
srovnání s Kryštof, nejsem dotčen. 
Odpověď je jednoznačná. Děláme 
svojí hudbu. To, že máme s Richar-
dem podobnou barvu hlasu a oblibu 
v lyrických textech, nebo že používá-
me, nedej Bože, ve svých písních oba 
češtinu, není myslím důvod mluvit 
o kopii. Je fajn, že většina našich 
fanoušků tuhle rovinu vůbec neře-
ší… Buď se jim píseň líbí, nebo ne. 
Jen pro upřesnění. Richard je můj 
kamarád už nějakou dobu a jeho 
tvorbu velmi respektuji. Dokázal 
toho nejen v hudbě mnoho a já si rád 
nechávám poradit od zkušenějších. 

Nikdy nefungoval jako producent 
našich písní. Měli jsme v začátcích 
tu skvělou možnost konzultovat 
s ním nové písně jako s jakýmsi 
Guru. Jsem ve velkém očekávání, 
co napíši „škatulkáři“ na náš nový 
singl! Zvukově i po producentské 
stránce je úplně odjinud, než jsou 
fanoušci zvyklí… 

Jsi tváří kapely, hraješ, sklá-
dáš hudbu, píšeš texty, zpíváš.  
A jak píší fanynky, dobře vypa-
dáš :o) Je také něco, čemu se 
v životě naopak vyhýbáš, pro 
co nemáš vlohy?
Snažím se vyhýbat všemu, co mi 
nepřináší radost a čím jsem starší 
tím víc. Zároveň se nebráním zkou-
šet nové věci, které mne baví, ač mi 
nejdou. Samozřejmě se v tomto pří-
padě nebavíme o profesní úrovni. 
Asi tak bych to shrnul. 

Vnímáš se jako celebrita?
Já vlastně úplně nevím, co to zna-
mená. Nikdy jsem nepřišel na ně-
jakou opravdovou definici. Kolem 
muziky a umělců obecně je dnes 
hodně pozlátka. Mám, možná 
mylný pocit, že je dnes podstat-
nější kolik sledujících máš na in-
stagramu, než jak jsi dobrý ve své 
profesi. Je to taková iluzivní doba. 
Naprosto to vystihuje věta ze Sně-
ženek ohnutá pro tenhle popis – 
„mám pocit, že víc než co umělci 
umí je důležité, jak u toho vypada-
jí“ a znamená-li toto být celebrita, 
tak jí dozajista nejsem.

Hodně emotivní. Moc pove-
dená písnička. Jak moc se 
dá říct pár větami a obrázky. 
Klobouk dolů je to super. Fakt 
slušný text. To jsou časté ko-
mentáře u vašich písniček. 
Kde se bere inspirace?
Už máme něco nažito a pár škrá-
banců na kapotách, tedy v jedné 
větě – z našich cest. Jsem nepro-
duktivní textař. Některé texty píši 
i měsíc. Hledám správná slova, 
která vystihují to, co opravdu 
cítím a myslím. Někdy je to vysi-
lující. Často pochybuji o kvalitě 
a smyslu. O to víc mě pak dokáže 
potěšit podobný komentář.

Přicházíte s novou skladbou. 
O čem bude?
O lidech. Jejich trápení a složi-
tosti řešit situaci kterou nechtě-
li. Myslím, že se v textu najde 
mnoho párů. A nechci říkat Bo-
hužel, protože i to k životu pro-
stě patří.
 Až budu držet v ruce nové čís-
lo Zápraží s tímhle rozhovorem, 
budu také vědět, jestli klip i pre-
miéra písně Zatímco spíš dopad-
la a jak ☺. Zrovna totiž řešíme 
natáčení a ostatní porodní kom-
plikace, ale věřím, že 1. 6. bude 
nejen krásnou oslavou životů 
našich milovaných, ale i dnem, 
kdy novým singlem poděkuje-
me našim fanouškům za přízeň 
i v téhle komplikované době.

Díky za rozhovor a ať se daří!
ak ■

Přiznám se, že když jsem plánovala rozhovor do červnového čísla Zápraží, hned 
mne skupina Hodiny nenapadla. Ale pak jsem zaslechla jejich Nebudu v koutě 
stát a uvědomila jsem si, že mám na dosah skvělou možnost. Bydlíme ve stejné 
obci, víme o sobě. Frontman a zpěvák skupiny Hodiny Tomáš Sehnal a já.

Za dveřma je svět… 
a Hodiny si ho otevírají

ROZHOVOR

Členové skupiny HODINY nejsou žádní nováčci, na hudební 
scéně se už nějaký ten čas pohybují. Znají se i z předcho-
zích projektů, ale společně začali působit od roku 2015, 

kdy pražská skupina Hodiny na sebe také poprvé upozor-
nila; singlem Stmívání. Kromě zpěváka Tomáše Sehnala 

ji v současné chvíli tvoří ještě Daniel Hlaváč (kytara) 
a Josef Sýbek (bicí).

Blíží se 1. červen. Kromě toho, že je to Den dětí a vy-
jde nové číslo Zápraží s tímto rozhovorem, Hodiny 
chtějí oficiálně představit svůj nový singl. Uvidíme, 

jak bude úspěšný, ambice, na základě předchozí 
tvorby, má určitě slušné. Hodiny si poslechněte na 

YouTube, info najdete na www.hodiny.net

Dva roky po svém vzniku 
Hodiny přišly s EP S tebou 
a zároveň přijaly pozvání 
Richarda Krajča a skupi-
ny Kryštof odehrát dva 

velké koncerty na Strahově 
v Praze.

Jejich spolupráce začala 
ale už při produkci prvního 

singlu – Stmívání. 
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Cyklocentrum
V plném provozu je prodejna, 
půjčovna a servis kol, elektrokol 
a koloběžek. V nabídce k prodeji 
nebo zapůjčení jsou i různé cyk-
lodoplňky. Servis se provádí pro 
všechny značky kol a elektrokol. 
Pro kola zakoupená v depo33 se 
poskytuje v době servisu náhrad-
ní kolo zdarma. Samozřejmostí 
je možnost zdarma kola otes-
tovat. V okolí je kopcovitý terén 
vhodný na vyzkoušení elektrokol. 
Využít přitom můžete i zázemí 
(k převléknutí nebo občerstvení). 
 Elektrokola testovací i ta z půj-
čovny je možné odkoupit za vý-
hodných podmínek.
 K prodeji nebo půjčení jsou 
i dětská elektrokola. Nejsou pro 
úplné začátečníky, ale jakmile už 
dítě dokáže plynule jet a sledovat 

provoz na silnici, zvládne i elek-
trokolo. Směle pak můžete vyrazit 
jako rodina na výlet a zvolit si kola 
podle svých potřeb. 

Inspirace na výlety
Přemýšlíte, kam byste vyrazili 
na výlet? Zkuste se podívat na 
https://mapy.cz/s/nujolamedo, 
(nebo použijte QR kód na této 
straně). Je zde navrženo přes 25 

různých tras ze Senohrab – různé 
obtížnosti a v rozličných terénech. 
Trasy budou dále přibývat. V rám-
ci cykloservisu funguje i infocen-
trum, nabízející různé brožurky 
s informacemi o památkách v oko-
lí, mapky nebo třeba turistické 

známky.

Nabídku centra 
rozšíří kavárna

Depo33 funguje jako multi-
funkční centrum – kromě cykli-

stických potřeb můžete navštívit 
i kosmetiku, cvičení, fyzioterapii 
a příležitostně galerii. Ordinuje zde 
také dětský doktor. Prostor spole-
čenské místnosti lze využít k pořá-
dání rodinných oslav, dětské party 
nebo jiných setkání; občerstvení 
můžete mít naše nebo vlastní. Ka-
pacita je max. 40 osob, na cvičení 

pak max. 20 osob. V místnosti je 
promítání, reproduktory, klávesy, 
chladící skříň na nápoje, možnost 
ohřevu jídel apod. 
 Spodní část budovy prochází 
stavebními úpravami a výsledek 
bude brzy vidět. Připravuje se tady 
nová kavárna, která zahájí provoz 
v letních měsících. 

Kdo si pamatuje budovu před pár 
lety, by ji teď již nepoznal. A kdo se 
zde zastaví nově, určitě nebude li-
tovat. Těšíme se na vás a stále při-
pravujeme nové služby a aktivity, 
abychom vám udělali radost!  ■

Omezení ke zmírnění onemocnění COVID-19 se dotklo i multifunkčního domu depo33 v Senohrabech. 
Postupně však naše centrum ožívá a nabízí ještě více služeb a možností než v minulosti.

S NÁMI JSOU CYKLOVÝLETY SNAZŠÍ
Cyklocentrum depo33 v Senohrabech rozšiřuje své služby

KONTAKT
info@depo33.cz

+420 732 339 989
www.depo33.cz

www.facebook.com/depo33.cz

Pokud nám 

pošlete na mail depo33 

váš návrh na zajímavý vý-

let v okolí, přidáme jej do výše 

uvedeného odkazu. A pokud pošlete 

i fotku, máte šanci vyhrát nějakou 

cyklo odměnu. Tři nejzajíma-

vější budou vybrány na 

začátku léta.

Společenská místnost

Ve spodní části budovy 
cyklocentra roste nová 
kavárna

Talentové zkoušky do 
všech oborů se konají 
v týdnu 8. – 12. června 
2020 v Říčanech
Hudební obor – 10. a 11. června 
2020 v budově ZUŠ, Masarykovo 
náměstí 57
Výtvarný obor – 8. a 11. června 
2020 v budově ZUŠ Říčany, Pod 
školou 1110
Taneční obor – 9. a 12. června 
2020 v budově ZUŠ Říčany, Pod 
školou 1110
Literárně-dramatický obor – 
10. června 2020 v budově ZUŠ 
Říčany, Pod školou 1110

Vážení rodiče, děkujeme za 
váš zájem o studium na ZUŠ 

Říčany. Chcete-li přihlásit dítě 
k talentovým zkouškám, tak 

elektronicky (do všech oborů). 
Na našem webu www.

zusricany.cz (po levé stra-
ně) je připravena aplikace 
s názvem iZUŠ. Přes logo 

aplikace se otevře přihláška 
a výběr časového termínu ta-
lentové zkoušky. Přihlašování 

bude uzavřeno v pátek  
5. 6. 2020.

Pobočka Mnichovice
nabízí výuku ve studijních za-
měřeních: hra na klavír, hra na 
klarinet a saxofon, hudební na-
uka a uvažujeme o výuce zpěvu 
(záleží na počtu přijatých dětí). 

Pobočka Strančice 
nabízí výuku ve studijních za-
měřeních: hra na klavír, hra na 
trubku, lesní roh, příčnou flét-
nu, hra na harfu, hudební nauka 
a studium ve výtvarném oboru.

Pokud máte zájem o jiné nástrojové 
zaměření nebo jiný obor (taneční či 
literárně-dramatický) nabízíme vý-
uku pouze v Říčanech.
 Seznam dětí doporučených ke stu-
diu, event. náhradníci, bude na www.
zusricany.cz od 22. června 2020. 
 Schůzka rodičů nově přijatých 
žáků se uskuteční ve čtvrtek 3. 9. 
2020 v 18.00 h v novém koncertním 
sále na Staré radnici, na náměstí 
v Říčanech.

Přijďte, těšíme se na vás!
Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka 

ZUŠ Říčany ■

ZUŠ Říčany nabízí vašim dětem čtyři 
obory – hudební, výtvarný, taneční 

a literárně-dramatický.

Zápis žáků a talentové zkoušky 
pro školní rok 2020/2021

ZUŠ ŘÍČANY

RÁDI ZODPOVÍME 
VAŠE DOTAZY! 
Tel.: 323 602 278,  

604 737 629, 721 117 535

www.zusricany.cz

Tradice Noci kostelů se v u nás datuje 
k roku 2009, kdy se do prvního ročníku 
Noci kostelů  se zapojilo 25 kostelů v br-
něnské a 9 kostelů v plzeňské diecézi.
 V současné době program Noci 
kostelů v České republice připra-
vuje už na 1200 kostelů a modli-
teben, a to i v našem kraji. Namát-
kou lze jmenovat kostel sv. Andělů 
Strážných v Kostelci nad Černými 
lesy, kostel Narození Panny Marie 
v Mnichovicích, kostel sv. Františka 

z Assisi v Kamenici-Těptíně či kostel 
sv. Bartoloměje v Popovičkách.
 Info, mapka a seznam přihlášených 
objektů www.nockostelu.cz.                  ■

Letošní, již 12. ročník Noci kostelů se bude konat v pátek 
12. června 2020 (původní termín byl avizován na 5. června).

Červnová Noc kostelů změnila termín
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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

Ke konci dubna 2020 jsme 
zahájili kampaň na podporu 
malých a středních podnika-
telů v území formou bezplatné 
on-line inzerce na  http://trzni-
ceposemberi.cz/, kde je možné 
sdílet informace a prezentovat 
nabídku služeb a výrobků z re-
gionu Pošembeří a blízkého 
okolí. 
 Záměrem je podpoření lokál-
ních producentů a služeb a pro-
pojení nabídky a poptávky v re-
gionu. Na webových stránkách 
pracujeme a první příspěvky 
jsou již k dispozici. 
 Příspěvek si můžete vložit 
i sami, my jej schválíme, pří-
padně upravíme a následně 
zveřejníme. Pokud něco vyrábí-
te nebo poskytujete služby, tak 
neváhejte a kontaktujte nás. 
Pokud někoho takového znáte, 
prosíme, řekněte mu o nás. 

Inzerentovi v on-line „Trž-
nici Pošembeří“ nabízíme 

zároveň možnost se zdarma 
účastnit v Českobrodské 

tržnici, která bude od konce 
května opět otevřena v Čes-

kém Brodě. 

Připravujeme ve spoluprá-
ci s Městem Úvaly rovněž 
bezplatnou účast produ-
centů lokálních výrobků 

z Pošembeří na trzích 
v Úvalech. 

 Zároveň je možné v každé 
naší obci v regionu Pošembeří 
spatřit informační leták s ná-

zvem „POŠEMBEŘÍ SOBĚ!“.
Region Pošembeří o.p.s. ■

Tržnice Pošembeří 
otevírá i pro vás!
I u nás v MAS Region Pošembeří se snažíme 
reagovat na situaci s pandemií COVID-19 
v naší zemi a rádi bychom podpořili místní 
ekonomiku, zejména podporou nákupu 
výrobků a služeb od českých výrobců. 

www.posemberi.cz

Každý týden vybíráme nové rostliny 
pro náš květinový dvoreček a rádi 
vám pomůžeme s volbou. Připra-
veny máme i čerstvé řezané květiny 
– uvážeme vám květinu k narozeni-

nám, výročí, nebo jen tak pro radost. 
Moc se těšíme na vaši návštěvu. 
 Objednávat lze po telefonu 
nebo přes sociální sítě; vše vám 
připravíme.  ■

Máte rádi květiny? Chcete si osázet truhlíky či 
zvelebit terasu pro letní odpočinek venku?  
Tak to jste u nás na správné adrese!

Červnový květinový koktejl

IG: kvetinarstvikovarna
FB: Květinářství Kovárna
Adresa: Školní 42, 251 62 

Mukařov  
(u kruhového objezdu)
Telefon: 776 007 888

E-mail: flowersaloon@
seznam.cz

Po celou dobu jsme byli s dětmi 
v kontaktu přes facebook Mike-
šovy školky s tematickými videi 
tvoření, cvičení, učení, básniček 
nebo jen čtení pohádek. Citlivě 
a zodpovědně jsme nastavili zvý-
šená hygienická opatření. Hlav-
ním krokem byl nákup generáto-
ru ozonu, který nám pracuje ve 
školce každou noc. Jeho uplatně-
ní bude jistě přínosem i v podzim-
ním období s příchodem „rýmiček 
a kašlíků“. Dětem jsme objednali 
tématické roušky a pro radost 
navíc nový domeček na zahradu, 
z proutí jako z pohádky.

Máme zápisy a připra-
ven je letní prázdninový 
program
V současné době máme již běžný 
provoz zpátky a těšíme se z rados-
ti dětí, které se konečně dočkaly 
svých kamarádů. Přechodné „pří-
střeší“ jsme poskytli i sourozen-
cům Mikešátek po dobu přerušení 
provozu státních školek.  Zároveň 
měli rodiče možnost, bez starosti 
o děti, věnovat se svým povinnos-
tem. Jsme také potěšeni velkým 
zájmem rodičů o zápis dětí do do-
cházky od září 2020, který probíhá 
po dohodě individuálního termínu.
 Nezapomínáme ani na termíny 
letního prázdninového progra-

mu, kdy je školka připravena pro 
všechny děti v okolí ve věku 3-8 let. 
Info najdete na našem webu. 

Poděkování
Ráda bych poděkovala touto ces-
tou všem našim rodičům za trpě-
livost, komunikaci, spolupráci, 
pozitivní vzkazy i krásné reakce 
na snahy zůstat v kontaktu s dět-
mi přes motivační videa. Děkuji 
velice všem učitelkám. Doba nám 
odhalila charaktery a budeme si 
dále více čitelnější.Děkuji všem za 
nepřenosnou zkušenost.

Miluše Ketzlová, ředitelka 
Mikešovy školky ■

Mikešova školka Tehov
Každý z nás se v tomto čase ohlíží, jakým způsobem 
se nám vtiskla zkušenost s COVID-19 do osobního, ale 
i profesního života. Mikešova školka se snažila vyjít 
vstříc všem rodičům co nejvíce, provoz byl přerušen 
teprve 17. března a zpět jsme se potkali již 27. dubna.

www.mikesovaskolka.cz

Program realizujeme v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost 
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011079

NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍCH, PÁROVÝCH I RODINNÝCH 
TERAPIÍ ZDARMA PRO VÁS
V životě každého z nás můžou nastat okamžiky, kdy potřebujeme 
podporu nebo pomoc někoho druhého. Když máme rozbité auto, 
obrátíme se na automechanika, když nás bolí v krku, jdeme k léka-
ři, když máme bolavou duši, problémy ve vztazích, nebo si nevíme 
rady jak dál ve svém životě, můžeme zajít k psychoterapeutovi.

Někdy jednorázová pomoc nepomůže a na cestě k nalezení vlastní 
stability je nutná dlouhodobá podpora. Ta je ale pro někoho často 
fi nančně nedostupná.

Proto Terapeutické centrum Modré dveře realizuje v letošním 
i příštím roce projekty MAS Podlipansko a MAS Říčansko. V rámci 
těchto projektů nabízí možnost čerpat dlouhodobě individuální, 
párovou nebo rodinnou terapii zcela zdarma.

PRO KOHO JE PROJEKT UČEN?
Projekt je zaměřen na podporu
✓ lidí se zdravotním postižením,
✓ osoby ohrožené sociálním vyloučením,
✓ rodiče samoživitele,
✓ ty, co pečují o jiné závislé osoby.

Zájemce o účast v projektech musí trvale bydlet na území Středo-
českého kraje, ideálně na území MAS Podlipansko nebo MAS 
Říčansko.

CO PROJEKT NABÍZÍ?
✓ Individuální terapie může pomoci v řadě životních situacích, pře-
konat těžká období, přizpůsobit se změně, najít ztracenou stabilitu 
nebo pojmenovat si své potřeby a hledat cestu k jejich naplnění.
✓ Párová terapie je vedena zpravidla dvěma terapeuty a věnuje 
se především zkvalitňování mezilidských vztahů mezi partnery 
a nalézání způsobů efektivní komunikace.
✓ Rodinná terapie je zaměřena na práci s celým rodinným systé-
mem tak, aby změny, které v tomto systému nastanou, mohly být 
trvalé a měly přínos pro všechny členy rodiny.

Máte-li pocit, že bychom Vám nebo Vaší rodině mohli pomoci 
a máte trvalé bydliště na území Středočeského kraje, určitě nás 
kontaktujte:
✓ máte-li zájem o terapie v Říčanech,
volejte na tel.: 725 885 885 nebo pište na email: centrum.ricany@
modredvere.cz
✓ máte-li zájem o terapie v Kostelci n. Č.l,, volejte na tel: 721 967 
425 nebo pište na email: centrum.kostelec@modredvere.cz

Více podrobností na www.modredvere.cz.       Těšíme se na vás!
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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

DISPEČINK

Proč siréna či SMS  
do mobilu už nestačí?
Jednoduchá odpověď. 
Představte si sebe několik 
tisíc kilometrů od domova, 
třeba na dovolené.
Kouknete na telefon a zjistíte něko-
lik nepřijatých hovorů, či SMS od 
sousedů – někdo se snažil vniknout 
do Vašeho bytu, domu, firmy. Co 
teď? Jde o poruchu? Nebo opravdu 
mě chtěl někdo vykrást? V dnešní 
době zloděje už siréna nevyděsí. 
Nejlepší, jak zabránit těmto pří-
padům, je připojit svůj majetek na 
certifikované dohledové centrum 
(používají se zkratky) PCO-ARC-
-MDC s výjezdem a servisní podpo-
rou. V případě, že se k Vám zloděj 
vloupá a nebudete doma, nemusíte 
spoléhat na sousedy, ale rovnou 
na certifikované multifunkční do-
hledové centrum. Vše zaznamená, 
bude Vás ihned kontaktovat a zá-
roveň na místo pošle zásah, policii, 
hasiče apod. 
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        ■

Celé prostory se pořádně vydez-
infikovaly, lektoři desítek kurzů 
byli se svými svěřenci v kontak-
tu a často s nimi cvičili i online 
a hlavně – všechny kurzy postup-
ně obnovují svou činnost. Rouš-
ky být nemusí, zato se dodržují 
zvýšená hygienická opatření při 
vstupu do objektu i během lekcí. 
Tato nelehká doba tým lektorů 
a organizátorů akcí v SKC stme-
lila a ukázala i loajalitu většiny 
účastníků kurzů a rodičů dětí, 
které do SKC chodí. „Moc všem 
děkujeme za výdrž, důvěru a spo-

lupráci,“ vzkazuje manažer SKC 
v Ondřejově Hynek Kašpar.
 Teď se v SKC pilně připravují 
na letní období – otevře se pro pří-
městské aktivity, zejména pro děti, 
kterým patrně rodiče budou chtít 
dát šanci užít si kolektiv vrstevní-
ků. Samo SKC organizuje příměst-
ské tábory, pět týdenních turnusů 
od pondělí 13. července do pátku 
14. srpna. Týden od 10. srpna bude 
věnován výuce fotografování třeba 
i na mobilní telefon; určen je všem 
dětem, kterým rodiče mobilní tele-
fon či fotoaparát svěří. Profesionál-

ní fotograf je seznámí 
se základy kompozi-
ce, světla, poradí, jak 

fotit portréty, detaily, 
zátiší či krajinky. Další 

aktivity budou spojeny 
s vytvořením fotoreportáží, 

děti čeká i soutěž – ta nejpovede-
nější fotoreportáž pak bude oceně-
na a uveřejněna v médiích. 
 Prostory SKC si můžete také 
pronajmout – pro soukromé ro-
dinné, firemní či společenské 
akce. Zvolit lze tělocvičnu, lezec-
kou stěnu, malý sál, učebnu, ka-
várnu či celý objekt včetně zázemí; 
to vše na pár hodin či na celý den. 
U objektu je parkoviště, hospoda, 
wi-fi k dispozici.                                ■

Nouzový stav uvrhl od března do května celý objekt Sportovně kulturního 
centra v Ondřejově do nechtěného spánku. Špatná zpráva je, že během něj jej 
vykradli zloději a nadělali velké škody. Dobrých zpráv je naštěstí více.

SKC Ondřejov opět žije

KONTAKT:
www.skcvondrejove.cz

Hynek Kašpar
tel.:777 668 212

hynekkaspar@seznam.cz

PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY SKC 

ONDŘEJOV

pět týdenních turnusů

termíny: od 13. července 

do 14. srpna 
2020

Když práce baví, může 
i chybět
Až tento čas, období nejistoty a stra-
chu nás paradoxně dokázal zpomalit 
a dat nám více prostoru k přemýšlení. 
Kdy jsme si stejně jako mnozí z Vás 
určitě uvědomili, že naše práce nás 
vlastně baví. Chybí nám a naplňuje 
nás. Chybí nám Vaše dětičky, Vy ro-
diče, maminky, tatínkové, babičky, 

dědečkové, všichni, co k nám chodíte 
a všichni, co s námi sdílíte své starosti 
i radosti. Maily, zprávy, sociální sítě, 
které jsme v této době mohly využívat 
nám zdaleka nestačí. On-line výuka 
pro Vaše i naše děti není!  

Děti potřebují kolektiv
Děti si pořád chtějí hrát, chodit na 
hřiště, na výlety, do lesa. Chtějí bě-

hat, sportovat, zpívat, 
malovat, vyrábět, ob-
jevovat, experimen-
tovat. Nechtějí sedět 
u obrazovek, nevydr-
ží to! Kontakt, který 
jsme udržovali přes 
naše pracovní sešity, 
zaslané mailem, nás 
alespoň na 2 měsíce 
malinko s Vámi spojil. 
Proto je pro nás velmi 
příjemné se zase vrá-
tit zpátky do školky.

Novinky a výuka 
v přírodě
A abyste viděli, že jsme v době 
Coronaviru nezaháleli, vracíme 
se v „novém kabátu“.  Nové logo, 
nové internetové stránky, nová fi-
lozofie vzdělávání. Přesouváme 
výuku do lesa!  Rozhodli jsme se 
pro návrat k přírodě. Budeme se 
vzdělávat převážně venku, na čer-
stvém vzduchu, v lese, na louce, 
v parku, u řeky. Integrovaná lesní 
školka, takhle jsem to objevila v od-
borné literatuře. V praxi to zname-
ná – každodenní dopolední výuka 
mimo školku – v přírodě. Zázemí 

v budově školky. Pořád na princi-
pech partnerského, individuálního 
a citlivého přístupu k dětem, Mon-
tessori prvků, rodinné atmosféře, 
prožitkového a projektového učení, 
zdravé výživy, pestrého progra-
mu plného hudby, kreativity a po-
hybu. To vše společně každý den 
pořád i s anglickým lektorem. Dle 
pravidel Coronaviru v malých 15 
členných skupinkách. A od nového 
školního roku za nižší ceny!

Těšíme se už moc na Vás. 
Tým Bambinária ■

Období Coronaviru paralyzovalo provoz i u nás 
v Bambináriu. Naše předškolní dětičky zůstaly 
doma s rodiči a svými sourozenci a naše učitelky 
zase se svými dětmi a vlastními rodinami. Od 16. 3. 
do 18. 5. se zastavil v našich provozovnách čas. 

Práce s dětmi je naše štěstí

www.bambinarium.cz

HOTEL zámek BERCHTOLD, Hlavní 6, Kunice - Vidovice, 251 63  
www.zamekberchtold.cz, hotel@zamekberchtold.cz, tel.: 770 169 980

 V ZÁPRAŽÍ MŮŽE 
BÝT I VAŠE  

INZERCE  
– KONTAKTUJTE NÁS

inzerce@zaprazi.eu
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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, 
proběhlo přehodnocení dle poža-
davků Ministerstva pro místní roz-
voj. Výsledky byly zaznamenány do 
monitorovacího systému a žadatelé 
nyní mají možnost podat žádost 
o přezkum do 15 dní od obdržení 
interní depeše. Podrobnosti ex-offo 
hodnocení naleznete na webových 
stránkách MAS. 

 Podávat projekty do 10. výzvy 
MAS z IROP na územní plánování 
obcí přes MS2014+ lze do  31. 8. 
2020. 

 Do 5. výzvy PRV na Fichi číslo 7 
– Malé projekty na podporu roz-
voje a kvality života na Říčansku, 
která je zaměřena na zázemí pro 
mateřské a základní školy, veřej-
né prostranství v obcích, kulturní 
a spolkovou činnost, lze podávat 
projekty přes Portál farmáře do 15. 
8. 2020. Stejný termín pro podává-
ní žádostí o dotaci mají také země-
dělci, jde o Fichi 1 – Investice do 
zemědělských podniků.

 Začínáme zpracovávat analy-
tickou část území a víme, že počet 

obyvatel se nám rozrostl z 60 421 
trvale hlášených obyvatel na 64 
347 obyvatel a rozloha území se 
zvětšila z 275,25 km² na 292,17 
km². Připravujeme sofistikovaný 
dotazník na sběr projektových zá-
měrů, které do strategie zahrneme 
a na co bude možné peníze v no-
vém období čerpat. Půjde o pro-
jekty z oblasti životního prostředí, 
aktivity zaměřené na veřejnou in-
frastrukturu a bezpečnost, komu-
nikace, podporu pro vzdělávací 
subjekty (MŠ a ZŠ), kulturní pa-
mátky, zemědělské i nezeměděl-
ské investice, hasičské zbrojnice 
a vybavení JPO V, zaměstnanostní 
programy a další. Budoucí pro-
gramové období bude pro MASky 
nastaveno tak, že pokud projekt 
nebude v zásobníku projektů, ne-
půjde přes MAS žádat. 
Elektronický dotazník 
budeme směřovat na 
samosprávu, nezis-
kový sektor a také na 
místní podnikatele, se 
kterými spolupracu-
jeme. Bude zveřejněn 
na našich stránkách 
a k dispozici všem, 
kdo mají zájem po-
dílet se na rozvoji 
Říčanska prostřed-
nictvím budoucích 
výzev přes místní 
akční skupinu.

 Další úspěšný pro-
jekt podaný do výzvy 
MAS z Programu 
rozvoje venkova se 
blíží k proplacení. 
Pan Tomáš Broukal 
podal Žádost o platbu 
na projekt „Pořízení 
štípacího stroje“. Byl 
pořízený štípací stroj 
včetně baličky, což 
zefektivní zpracování 
dřeva na provozovně 
ve Všestarech. Věříme, 
že dotace bude v poža-
dované výši uhrazena 
co nejdříve.                        ■

 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 



O včelaření jsem uvažoval něko-
lik let s tím, že se do toho pustím 
až v důchodu, do kterého mi 
chybí dobrých deset let. U nás 
v rodině se včelařením nikdo ne-
zabýval, neměl jsem informace 
ani zkušenosti. Byla tu jen láska 
k přírodě, zahradě a velká obli-
ba medu. 
 Coby zodpovědný člověk jsem si 
pořídil příslušnou literaturu a jal 
se teoreticky připravovat. Až zasá-

hl švagr z Moravy, nabírající vče-
lařské zkušenosti osmým rokem. 
Nastínil mi svůj způsob chovu 
a ukázal vybavení. Postupně jsem 
zjistil, že co včelař, to jiná (a jedi-
ná správná) technologie. "Roz-
hodni se pro jeden způsob ", radil 
švagr. "Přečti si něco o biologii 
včel, ať víš jak fungují, informace 
o jiných způsobech chovu igno-
ruj. Časem si to stejně přizpůsobíš 
podle svého". Převzal jsem jeho 
způsob, abych měl aspoň "přítele 
na telefonu".
 Pořídil jsem si nezateplené úly 
Langhstroth, které mají jiné míry, 
než bývaly v českých zemích ob-
vyklé, nicméně dnes jsou ve světě 
nejrozšířenější.  A začal jsem vče-
lařit na dvou různých rámkových 
mírách. Plodištní nástavky jsou 

tudíž asi o třetinu větší než med-
níky. Když to uviděli včelaři z obce, 
kde mám chalupu a včelín, klepali 
si na hlavu, nechápali, proč si tak 
komplikuju život.
Těm, kteří si myslí, že včelaření je 
výnosný koníček, a to díky štědrým 
dotacím a prodeji medu, sděluji, 
že to tak jednoznačné není. Pokud 
si na začátek pořídíte vybavení pro 
pět úlů, slušivý obleček s kuklou 
a rukavice pro přežití, k tomu me-

domet a pár dalších drobností nut-
ných na zpracování medu, sedm-
desát tisíc stačit nebude. Dotace 
mi pokryly asi 12 procent nákladů. 
A to jsem ještě neměl včely! 
 První dvě včelstva jsem v létě 
získal od souseda výměnou za 
chutný švestkový mok. Byla ve 
starých úlech zcela jiné rámko-
vé míry. Jako správný včelařský 
zelenáč jsem je s úctou obcházel. 
Jediné, co bylo v tu chvíli nutné 
udělat, pořádně je nakrmit. Jsou 
dvě možnosti. Využít speciální in-
vertní sirupy (kilogram vyjde asi 
24 korun), nebo použít cukr. Co je 
lepší, na tom se včelaři neshodnou. 
Zvolíte-li cukr, je výhodný nákup 
v akci. Ale většinou vám prodají 
jen 10 kg, takže se slušně naběhá-
te, než se zásobíte. Jedno včelstvo 

spotřebuje přes zimu asi 20 i více ki-
logramů. Na cukr dostávají včelaři 
dotaci. Ten rok jsem na dvě včelstva 
získal celých 42 Kč!
Včelstva krásně přezimovala, ale 
novotou svítící Langhstrothy stá-
le zahálely. Rámky ze starých úlů 
by jimi však propadly. Byly opět 
dvě možnosti. Přemístit včely do 
nového, ať si vystaví nové rámky 
správné velikosti, nebo stávající 
upravit. Zvolil jsem druhou mož-

n o s t , 
k t e r á 
se mým 
včelkám 
stejně ne-
líbila, jako 
by se jim asi 
nelíbila ta první.
 Z prvního med-
obraní jsem ze dvou úlů nadšeně 
vytočil 18 kg medu. Byl úžasný. 
Jedna sklenička ovšem vyšla 
jako láhev kvalitního archivního 
francouzského vína...
 V dalším roce se dařilo lépe. 
Počet včelstev: pět. Dokoupil 
jsem další vybavení, plánujíc je 
časem rozšířit na deset. A bylo 
třeba začít řešit zpracování vos-
ku. Pořídil jsem příruční lis na 
vosk, speciální sáčky a vyvíječ 

páry a taky praktickou medo-
váhu pro vzdálené sledování 
snůšky medu. Pak začaly chybět 
mezistěny atd.; zkrátka celko-
vé náklady se od začátku mého 
včelaření snadno přehouply přes 
sto tisíc. Medu sice bylo 46 kg, 
ale náklady to nepokrylo ani ná-
znakem. No a po medobraní ná-
sleduje krmení a moji miláčkové 
spucovali během pár dní přes 
metrák cukru. V rámci dotace na 
cukr jsem získal 420 Kč.
 Minulý rok, tedy můj třetí, se 
vydařil mimořádně. Náklady sice 
rostly, ale ne už tolik. Medu z pěti 
včelstev bylo přes půl druhého 
metráku. Také se podařilo získat 
pár kilo vosku a hrudku propolisu. 
A další dvě včelstva! Ještě v srpnu 
jich sice bylo celkem deset, ale ne 
vždy se daří – musel jsem spojo-
vat. A to nemluvím o rojení, což 
je úžasná včelařova kratochvíle, 
kdy sundává roj z keře či stromu 
a pokouší se jej umístit do nového 
nástavku.
 K tomu je třeba připočítat 
pravidelné kontroly úlů, vzpírá-
ní plných nástavků, vytahování 
žihadel, stloukání rámků, napí-
nání drátků, zatavování mezis-

těn, natírání a dezinfekce ná-
stavků a spoustu dalších 

činností. Když krmíte, 
rozmícháte dva díly 

vody s třemi díly 
cukru a přes noc 
této směsi v ka-
ždém úlu zmizí 
asi čtyři litry. 
Ekonomicky to 

může být zají-
mavé od třiceti 

včelstev výše, což 
však zase nelze dělat 

víkendově. 
   Navíc vás nesmí potkat žád-

ná pohroma v podobě vážnějších 
včelích nemocí či prázdných úlů. 
I tak je včelaření běh na dlouhou 
trať. Získáte však med. Vlastní, 
jedinečný, ničím nastavovaný 
a upravovaný. 
 Co dodat?  Snad toto – vče-
lařit se nedá bez lásky k těm 
drobným, pracovitým tvoreč-
kům. Tak dobrý rok všem!

pro Zápraží připravil  
Jiří Antal, novinář ■

HOBBY

Postřehy ZAČÍNAJÍCÍHO VČELAŘE 
aneb zvolil jsem běh na dlouhou trať
Včelaření je v současné době na vzestupu. Čelnů ostatních zájmových svazů ubývá, včelařů 
je rok od roku více. V současnosti je jen těch registrovaných v rámci ČSV kolem 55 tisíc.
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Informace a rezervace Informace a rezervace 
Tel.: 608 447 096Tel.: 608 447 096

UBYTOVÁNÍ V TŘEBONIUBYTOVÁNÍ V TŘEBONI
APARTMÁNYAPARTMÁNY

LÁZEŇSKÉ A HISTORICKÉ MĚSTO V OBLASTI 
JIŽNÍCH ČECH S ÚŽASNOU ATMOSFÉROU

• Komfortní a stylové ubytování 
v samém centru města, v klidné 

Rožemberské ulici. •
• Pár kroků Masarykovo nám., zámek 

Třeboň, restaurace, kavárny... •
• Vhodné pro rodiny, páry i 

jednotlivce.
• Nově zrekonstruováno! •

Alenka
Obdélník
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Téma: 
ZAHRADY 
A ZAHRÁDKY 
Tak nevím. Mám domek se 
zahradou, nic velkého, jedno 
jak druhé, ale moje. Samo-
zřejmě když pominu ten ne-
patrný, leč stále přetrvávající 
podíl banky, která mi to čas 
od času nezapomene připo-
menout. Ale podstatné je, že 
zahradu mám. Tudíž i místo, 
kde se v době jakékoliv domá-
cí izolace mohu nadechnout 
čerstvého vzduchu, posnídat 
ve stínu vzrostlých stromů, ne-
závazně lenošit, nebo naopak 
pilně pracovat na záhoncích 
a snažit se co možná nejvíce 
pěstitelských produktů za-
chránit před rozličnými pre-
dátory, kteří se nečekaně ob-
jevují ve zřejmé snaze dohnat 
mne k šílenství a pokořit mé 
zahradnické ego. Mimocho-
dem, uvědomujete si, že leno-
šení na zahradě neznamená 
zahálení? Je to jen příjemná 
příprava na další činnosti, 
které budou následovat.

Přesto poslední dobou stále více 
toužím ne po zahradě, ale po 
zahrádce. Aby bylo jasno, nejde 
v tomto případě primárně o veli-
kost prostoru, jak by se někomu 
mohlo zdát, ale o funkci. Za-
hrádka u cukrárny, zahrádka 
před kavárnou, a co teprve za-
hrádka před hospodou! Malá, 
velká, na venkově, ve městě. Na-
bídka je tak široká! 

Ano, tato místa jsou již pár 
týdnů opět v provozu, ale ne 
každý má čas a možnosti ab-
solvovat byť nepravidelné 
návštěvy, natož návštěvy za-
vazující, předem plánované. 
A kromě toho, zahrádky jsou 
tak proměnlivé; v nabídce, 
osazenstvu, ale i v čase a pro-
storu. Jednou tam jsou, po-
druhé jdete kolem a marně je 
hledáte – kde je jim konec? 
Bráním zahrádky a dožaduji 
se jich. Zahrádky totiž mag-
netizují, vybízejí k zastavení, 
stručně řečeno – volají na nás.  
 Budiž proto pochváleny 
zahrady i zahrádky. Každá 
z nich by měla mít svou šan-
ci, své místo. V životě je totiž 
potřeba věcí příjemných; a jak 
zahrady, tak i zahrádky nám 
to splnit mohou.                   ak ■

SLOUPEK

Samozřejmě, chybělo. I proto se tak 
těším na koncerty na Jurečku, bu-
dou to má první vystoupení po konci 
nouzového stavu. V době karantény 
jsem ale nezahálel a streamoval z do-
mova. Chtěl jsem, aby se nikdo necí-
til doma sám. A myslím, že jsem byl 
velmi úspěšný, vždyť jsem měl počet 
zhlédnutí hodinového koncertu až 60 
tisíc fanoušků! Mé streamy šly také 
do světa, hrál jsem pro prestižní The 
Violin Channel či The Strad. Odehrál 
jsem i světovou premiéru Koncertů 
P. I. Čajkovského a F. Mendelssohna-
-Bartholdyho s nahraným hudebním 
orchestrálním základem. I na takové 
rarity se mohou posluchači na mých 
koncertech na Jurečku těšit.  

Žijete s rodinou (pozn. manžel-
kou je herečka Bára Kodetová) 
v Říčanech. Co pro Vás Říčany 
znamenají, máte tu svá oblíbená 
místa? Býváte i běžným návštěv-
níkem na Jurečku?
Na Jurečku jsme často, máme to kousek. 
Je to krásné místo na procházky a v re-
stauraci skvěle vaří. V Říčanech žijeme 
zatím krátce, dva roky. Ale hned jsme si 
to tu zamilovali. Ne nadarmo bylo město 
vyhlášeno jako nejlepší místo k bydlení 
v ČR. Nic nám tady nechybí a máme 
tady veškeré jak kulturní, tak sportovní 
podmínky k našemu životu. Jsme zde 
opravdu moc spokojeni.                                 ak ■

Dosavadní omezení vystupování, 
pořádání koncertů a akcí přivedlo 
mnohé interprety a organizátory 
k hledání nových možností. Někdo 
hrál koncerty přímo z pódia on-line, 
Pavel Šporcl uspořádal dva koncert-
ní cykly nazvané 6x v obýváku. Teď 
ho tedy můžete „zažít“ opět živě...

Po tři červnové večery jste se 
rozhodl vystoupit na Jurečku 
v Říčanech. Jak bude každý 
z večerů probíhat?
Koncerty jsme připravili na velmi 
romantické a pro hudbu netradiční 
místo – do areálu rybníka Jureček.  
Snažil jsem se v minulosti hledat 
neobvyklé prostory pro hudbu a tam 
koncertovat – jeskyně, nádražní haly, 
terminál letiště… Ale ještě nikdy jsem 
nekoncertoval na pontonu uprostřed 
vodní plochy. Nádherné prostředí 
Jurečku je příjemné a romantické; 
posluchači mohou sedět na trávě, 
u stolečků, nebo být na lodičce. Do-

vede si představit něco hezčího na 
červnový pozdní večer? 

Co bude na programu?
Zahraji výběr toho nejlepšího z mého 
širokého repertoáru, tedy mix hudby 
klasické, filmové, cikánské i popu. 
Bude to tedy opravdu pro každého; 
např. skladby Paganiniho, Bacha, Čaj-
kovského, ale také Montiho Czardas, 
Schindlerův seznam. Dále mé variace 
na píseň Kde domov můj nebo skladby 
z crossoverového alba Sporcelain včet-
ně mých úspěšných singlů Magical 
24 a Surprise. Na každém z večerů se 
mnou vystoupí jeden speciální host – 
naše nejlepší sopranistka Jana Šrejma 
Kačírková, držitelka dvou cen Thálie, 
skvostný akordeonista Vojtech Szabó 
a zazpívá i báječná Bára Kodetová. 

I Vás se dotklo omezení kul-
turních akcí, a dalších činností. 
Jak jste tuto dobu trávil, chybě-
lo Vám koncertování?

KALEIDOSKOP

Nevšední kulturní zážitek je pro zájemce připraven po tři 
červnové večery, na pátek až neděli 12. – 14. 6. 2020 v Ří- 
čanech. Areál na Jurečku přivítá houslistu Pavla Šporcla.

PAVEL ŠPORCL 
tři červnové večery na Jurečku

Stezky se nacházejí v lesích zhru-
ba 3 km od Českého brodu, u obce 
Tuchoraz. Díky různé náročnosti 

stezek si zajezdí jak rodiny s dětmi 
tak i zkušení bajkeři. Letos v květ-
nu se otevřela první fáze projektu, 
tedy 3 sjezdové stezky různé ná-
ročnosti a jedna stoupací stezka, 
v celkové délce 4-5 km. 
www.semberskestezky.cz ■

Stezky, nesoucí název místní říčky Šembery, jsou 
určeny pro cyklisty a budovány formou tzv. singltreku. 
Jde tedy o jednosměrné cesty s přírodním povrchem 
v mírném svahu, která mění směr i sklon a spolu 
s klopenými zatáčkami se stává zábavou pro každého. 

Šemberské stezky

Senohrabské pohádkování
13. června 2020 ZRUŠENO

Výstava prodloužena  
do 31. 10. 2020!

Po zásahu vyšší moci a pečlivém uvá-
žení všech okolností, král Senohrab I. 
rozhodl, že letošní Pohádkování ruší. 
Zachováte-li mu svou přízeň, tak se 
bude v červnu příštího roku opět na Vás 
všechny těšit ve svém království.             ■

Celá trasa, v délce téměř 14 km, 
vznikla díky evropské dotaci 
a ve spolupráci uvedených obcí 
a měst, a určena je nejen pro cyk-
listy, ale také pro pěší. Na své si 
přijdou i příznivci in-line brusle-
ní. Smíšené využívání cyklotrasy 
tudíž předpokládá i ohleduplnost 

a toleranci od všech uživatelů, 
uvědomění si základních pravidel 
jízdy na kole, chůze, i třeba toho, 
že nelze blokovat celou šíři trasy 
či bránit ostatním jakkoliv v po-
hybu. Části trasy jsou určeny plně 
pouze pro chodce a cyklisty; platí 
zde zákaz vjezdu vozidel.

 Zahájení výstavby projektu se 
uskutečnilo v říjnu 2018, na letní se-
zonu 2020 bude trasa již připravena 
k využívání. Cyklostezka, v dosta-
tečné šíři a s kvalitním povrchem, 
je vybavena také mobiliářem; odpo-
činkovými (piknikovými) místy se 
stojany pro kola, dřevěnými altánky, 
lavičkami, dětskými prvky, infor-
mačními tabulemi. První část (Kolo-
vraty) je již zkolaudována, další jsou 
před kolaudací. Termínové zpoždění 
zaznamenal jen poslední, kompliko-
vanější úsek v Mnichovicích. Termín 
slavnostního otevření cyklostezky 
Do Prahy na kole zatím nebyl, vzhle-
dem k celkové mimořádné situaci 
a daným opatřením, stanoven.  ■

Do 13. června máte 
příležitost navštívit 
hlavní budovu mu-
zea na Florenci s uni-

kátním Langweilovým modelem Prahy ještě 
před tím, že bude uzavřena kvůli rekonstrukci. 
Kromě stálých expozic zde probíhají i aktuální 
výstavy „Muzeum města Prahy na Těšnově?“, 
„Objektivem fotografa Jovana Dezorta“ a „Lis-
topad 1989 v pražských ulicích“.
 Muzeum zve také na Petřínskou rozhlednu 
a Zrcadlové bludiště na Petříně, Staroměstskou 
a Malostranskou mosteckou věž, Svatomikuláš-
skou městskou zvonici, Prašnou bránu a Novo-
mlýnskou vodárenskou věž. Z každé je rozhled 
na jinou část Prahy, všechny jsou úchvatné.
 Nevynechejte ani jedinečný dům U Zlatého 
prstenu se zachovanými fragmenty pozdně go-
tických nástěnných maleb a se stálou expozicí 
věnovanou Karlu IV. Expozice názorně ukazuje, 
jak se rozrůstala středověká Praha, je interaktiv-
ní, plná videoprojekcí a vizualizací, takže zau-
jme i děti. Od 9. 6. 2020 zde začíná nová výstava 
„100 roků Říše loutek“.                                                               ■

V posledních týdnech finišovaly dokončovací prá- 
ce na unikátní cyklistické trase, která propojuje 
oblast Zápraží s Prahou. Vede z Mnichovic do 

Všestar, pokračuje přes Světice a Strančice do 
Říčan a dále pak do městské části Praha Kolovraty.

Muzeum hlavního města Prahy je znovu otevřeno a nabízí řadu výjimečných 
míst, expozic a výstav. Muzeum totiž není jen ona známá budova na Florenci; 
za návštěvu stojí i jeho další pražské objekty.

Cyklostezka Do Prahy na koleUžijte si Prahu, udělejte si výlet

www.muzeumprahy.cz a FB

Předpokládané termíny  
7. 6. a 12. 7. 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
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Souhrou náhod, zanedlouho po 
zjevení komet, vypukla rozsáhlá 
selská rebelie, která postihla i Čer-
nokostelecko. V dubnu vzbouření 
sedláci přepadli zámek v Kounicích 
u Českého Brodu a pak táhli smě-
rem ke Kostelci nad Černými lesy. 
Cestou byli však rozehnáni třemi 
pluky císařských kyrysníků. A aby 
toho nebylo málo, zemí se už šířila 
jedna z největších morových epide-
mií, která ji kdy postihla.

„Mor na nás seslal Bůh, aby nás 
potrestal za naše hříchy. Svět se stal 
zkaženým. Rozšířilo se kacířství, 
smilstvo a neúcta. Muži zpochyb-
ňují autoritu, ženy staví na odiv své 
tělo, děti neposlouchají rodiče. Bůh 
se hněvá a jeho hněv je strašlivý. 
Nepokoušejte se uniknout jeho spra-
vedlnosti! Ta si vás najde, ať se skry-
jete kdekoliv.“

Follett Ken, Na věky věků, nakl. 
Euromedia, Praha 2009, s. 604.

V Kostelci nad Černými lesy mor 
expandoval roku 1680. Zřejmě 
se sem dostal s uprchlíky z Prahy, 
ale zavlečen mohl být i z okolí, 
kde nemoc již řádila. 
 V té době byl hejtmanem čer-
nokosteleckého panství Leopold 
Lorenc Leiter (Laittner) z Ta-
nnenberku. Zjištění, že ve městě 
je mor, vedlo hejtmana mj. k ob-
žalování jistého Jiřího Kučery 
z toho, že se s dalšími místními 

vypravil do Brandýsa nad Labem 
na pouť, i když věděl, že město je 
infikováno morem. Za to mu byla 
uložena pokuta a byl zbaven kon-
šelské funkce. 
 Morová epidemie nakonec 
odezněla a tehdy nechal hejtman 
postavit na náměstí, na náspu 
nad sklepem tehdejšího hostin-
ce U jelena, dnes domem č. 53, 
barokní sochu Spasitele; a kolem 
dal vysázet kaštany. 
 Morový sloup tvořil kamenný 
čtverhranný podstavec, na něj 
pak navazoval samotný sloup, 
na jehož hlavici byla socha žeh-
najícího Ježíše. Na podstavci byl 
vytesán letopočet 1680 a hejtma-
novy iniciály L. L. L. 
 Dvě stovky let stával sloup na 
černokosteleckém náměstí před 
kostelem sv. Andělů Strážných. 
Odstraněn byl i s náspem roz-
hodnutím městské rady po roce 
1883 – vadil záměru nové alejové 
výsadby! 

Pro Zápraží připravil 
Jiří Bohata, regionální historik 

a patriot Kostelce n. Č. lesy  
ve spolupráci s (ak) ■

Z HISTORIE

Když se na podzim roku 1679 na západní obloze objevila velká kometa 
s ohonem a v lednu 1680 se k ní přidala na severní straně kometa menší, 
musela to být podívaná nádherná, ale pro pověrčivé a neznalé zároveň 
i hrůzná. Mnozí lidé se jich báli a v kometách viděli „trest boží“, spatřovali 
v nich předzvěst válek, nemocí a dalších problémů.

1680: Morová rána na Černokostelecku

Ve středověku se mor nazý-
val „černá smrt“ podle krev-
ních podlitin, které zane-
chávaly černomodré skvrny 
na těle obětí. Nebylo proti 
němu medicínské obrany, 
byl vysoce nakažlivý a prů-
běh nemoci, končící smrtí, 
jen několikadenní. 
 Morová epidemie v letech 
1679–1680 se šířila z Vídně 
na Moravu, do jižních Čech 
a postihla především Pra-
hu, kde zemřelo na dvanáct 
tisíc osob a silně i střední 
Čechy, kde byla úmrtnost 
místy až 50%. Celkově si 
morová rána u nás vyžádala 
na 100 tisíc obětí. 
 Jako ochránce moru byl 
věřícími nejprve uctíván 
sv. Šebastián, od 15. století 
se začal šířit i kult sv. Ro-
cha. Období baroka (17. 
století) rozšířilo nejen po-
čet svatých jako ochránců 
před morem, přibyla sv. 
Rozálie či sv. Karel Boro-
mejský, ale přineslo také 
trend v podobě stavby mo-
rových sloupů a soch jako 
poděkování za odeznění 
moru nebo odvrácení mo-
rové nákazy.

Pohlednice černokosteleckého náměstí 
z roku 1884, v popředí morový 
Mariánský sloup z roku 1719, vlevo 
mezi stromy morový sloup z roku 
1680 (archiv J. Bohata)

Současnost

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

Naše školka musela sice v době koro-
navirové krize uzavřít brány, ale pro-
střednictvím moderních technologií 
jsme byli i nadále spolu. Začalo to ne-
nápadně, plněním si předškoláckých 
povinností. Pedagogický sbor MŠ 
chtěl udržet děti, které se připravují 
do školy, v kondici, jako „motor v pro-
vozní teplotě“. Pravidelně (ve stejný 
den v týdnu) jsme zasílali pracovní 
listy. Naším cílem bylo uchovat v dě-
tech získané pracovní návyky a také 

pomoci rodičům; dát jim k dispozici 
materiály, které děti zabaví i posu-
nou dál. Vypracovali jsme i verzi pro 
mladší děti, aby měly návaznost na 
školkové dění. A kladné odezvy rodi-
čů nás povzbuzovaly.

Osvědčilo se sdílet  
a zapojit se
Ale jenom práce by nestačila k udr-
žení pospolitosti. A tak jsme začali 
posílat i různé výzvy pro děti a ná-

vrhy pro rodiče. Díky tomu se sešly 
pestré obrázky velikonoční výzdoby, 
pečených výrobků, zahrádek, sbírky 
vtipů či pozdravy, které jsme mohli 
předávat dál.  
 Úžasné však bylo vyhlášení volacích 
časů a možnost sdílení přes telefon. 
Děti s velkou chutí vyprávěly o svých 
zážitcích a obavy pedagogů, že budou 
hovor vést spíše sami, byly brzy roz-
ptýleny. Písnička na klavír přes telefon 
nebo virtuální prohlídka zahrádky pat-
řily mezi neobvyklé zážitky. Nejednou 
se do hovorů připojili i rodiče! 

Solidárnost a projekt 
Mary‘s Meals 
Nyní školka již zase uvítala své dět-
ské přátele. Opatrně a při dodržo-
vání hygienických požadavků, ale 
s velkou radostí. Děti hrdě přinesly 
desky s pracovními listy. Čekají na ně 
diplomy za píli. Oslavili jsme všechny 
narozeniny z doby karantény (zpívá-
ní a sfukování svíček mezi kamarády 
nic nenahradí).
 A o tom že již pracujeme naplno 
nejen v oblasti „učení“, ale i v oblasti 
dobrých návyků, svědčí i náš nejno-
vější projekt: zapojení se do pomoci 

hladovějícím dětem prostřednictvím 
organizace Mary‘s Meals. Svoji soli-
daritu se děti pokouší vyjadřovat tím, 
že nejsou vybíravé, neplýtvají, snaží 
se o dojídání jídla. A tak se učíme, 
že i když je nám ouvej, tak překoná-
váním se, rozvahou, hospodařením, 
můžeme pomáhat tomu, komu je 
ouvej ještě více.  ■

Představte si ten kontrast, když jeden den školka bzučí 
hlásky dětí a najednou střih – ticho, prázdné třídy, 
houpačka kývající se ve větru. Jako by se život odsud 
náhle vytratil. Ale školka není budova, jsou to rodiče, děti, 
paní učitelky a především to, co společně sdílejí a dělají.

Bavíme se, učíme se a opět jsme spolu!

Mateřská škola Ratolest, 
Petříkov 166, 

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

www.msratolest.cz

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
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Odkud se však tradice dračích 
lodí vzala? Je to přes 2 tisíce let 
stará záležitost a pochází z Číny. 
Lodě jsou odvozené od boha vod 
– draka. Mají i své standardy: 
jsou dlouhé 12,5 m, ozdobené 
barevnou vyřezávanou dračí hla-
vou a ocasem. Pojmou celkem 
až dvacet pádlujících a dva další 
členy posádky, kormidelníka na 
zádi a bubeníka sedícího na vy-
soké stolici vpředu. Ten údery do 
koženého bubnu udává rytmus 
pádlování.

Jak dlouho se závody 
pořádání u nás?
Moderní historie tzv. dragonboa-
tingu se počítá od roku 1976, 
kdy se v Hong-Kongu 
uskutečnil první fes-
tival dračích lodí. 
Zaujal, závody 
i samotný sport 
se rozšířili do 
světa. U nás se 
dračí lodě objevi-
ly v rámci festiva-
lu poprvé v Praze 

na Vltavě roku 
1998. A pak už to 

nabralo nový směr, 
vznikla první repre-

zentační posádka, kluby… 
A tak i my, v Horní Cerekvi, už 
můžeme organizovat 5. ročník 
závodů dračích lodí. Je to totiž 
nejen úžasný sport, ale také di-
vácky atraktivní podívaná.

Pro koho je tedy 
Půlnoční drak určen?
Jako divák se může samozřejmě 
přijít podívat kdokoliv, co se týká 
posádek, tak tak je to obdob-
né. Všeobecně – listina závodů 
dračích lodí je variabilní, jsou 
tu akce i pro posádky bez zkuše-
ností. U nás je podmínkou pro 

účast dvacetičlenná posádka, 
s minimálně čtyřmi ženami. Zá-
vody jsou na 200 metrů a posád-
ky se musí postarat o co nejlepší 
čas na této trati. Základem každé 
posádky je sehranost a spoluprá-
ce týmu, to je podstata. Nejde tu 
o individuální výkon. 

Kontakt na pořadatele:
Prima sport 
Horní Cerekev 
Tel.: 608 447 096 
93mk@seznam.cz 

Závod je zařazen do soutěže  
/ kategorie:
Závody pro amatérské FUN 
posádky a Národní pohár 
dračích lodí          ■

Dračí lodě zčeří vodu Zámeckého rybníka v Horní 
Cerekvi 5. září 2020, a to v rámci 5. ročníku 
závodů zvaného Půlnoční drak. „Unikátnost 
závodů spočívá v tom, že druhý závod se jede 
v noci při nasvíceném rybníku a s nasvícenými 
loděmi. To se nikde jinde v Evropě nekoná, pokud 
víme.“ podotýká jeden z organizátorů Půlnočního 
draka Miroslav Kříž.

Nenechte si uplout Půlnočního draka 
– startuje v září

REGISTRACE DO 5. ROČNÍKU 

PŮLNOČNÍHO DRAKA 
PŘIJÍMÁ SEKRETÁŘKA KLUBU MARTINA 

PECHOVÁ DO 31. SRPNA 2020 
Dejte dohromady posádku, přihlaste se, otestujte svůj 

sportovní výkon a věřte i ve štěstí!
V Horní Cerekvi vzniklo několik posádek, ta pořada-

telská nese označení Marná snaha. Je tu i čistě ženská 
posádka, Půlnoční lišky. První závod začíná v poledne, 
noční pak ve 20 hodin. Ceny a putovní trofej v podobě 

draka se předává těm nejlepším posádkám před půlnocí, 
večer pak ukončuje již tradičně ohňostroj.

Fotografie z hladiny rybníka (i pod vodou) opět zajišťuje 
potápěč a fotograf Hynek Kašpar. Děkujeme!
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OÁZA Říčany přijme 
do svého kolektivu 

pracovitého, 
spolehlivého 

a usměvavého 
kuchaře nebo 

kuchařku na HPP.

Případní zájemci 
kontaktujte prosím 

pana Jakuba 
Kahouna 

tel. 731 192 109

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

kamenictvijordan@seznam.cz

602 304 946, 323 660 252 – p. Jordán

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

Pro lidi, kteří mají invalidní důchod nebo jsou zdravotně 
znevýhodnění především z důvodu přítomnosti duševního 
onemocnění či mentálního postižení, může být obtížné 
sehnat práci.

Tito lidé pak často bývají dlouhodobě nezaměstnaní 
a přestávají si důvěřovat. Týká se to i vás?

Pomůžeme vám získat větší sebevědomí a obnovit 
základní pracovní návyky, lépe komunikovat s okolím, 
zdokonalit manuální zručnost i znalosti práce na počítači 
a s mobilním telefonem.

Součástí naší podpory je i možnost lépe se zorientovat na 
trhu práce formou exkurzí, krátkodobých stáží i dlouhodo-
bější práce na zkoušku. Umožníme vám poznat i vyzkou-
šet si nové pracovní činnosti a zároveň si přivydělat.

V případě zájmu o dlouhodobější zaměstnání vám 
poradíme, jak najít a správně oslovit vhodného zaměst-
navatele i jak sepsat životopis a motivační dopis. Můžeme 
vás doprovodit na jednání s budoucím zaměstnavate-
lem a v případě potřeby doprovázet v začátcích nového 
zaměstnání.

A to vše zdarma. Nečekejte a ozvěte se co nejdřív.

Zavolejte na tel.: 727 864 773 nebo vstupte do „Mod-
rých dveří“ na adrese: Říčany, ul. Tyrše a Fügnera 
105/7, kde probíhá většina programů.

Více informací získáte na www.modredvere.cz nebo si je 
vyžádejte na mailu: centrum.ricany@modredvere.cz

V „Modrých dveřích“ můžete využít také psychotera-
pii, krizovou pomoc v obtížné situaci, služby klinického 
psychologa i navazující sociální služby.

Pokud jste zaměstna-
vatel a chcete nabíd-
nout práci někomu se 
zdravotním postižením, 
rádi vám poradíme, 
jaké jsou potřeby 
a omezení OZP, vysvět-
líme důležitost, podmín-
ky i výhody zaměstná-
vání těchto lidí. Volejte 
na 727 864 773.

POMOC, PORADENSTVÍ I MOŽNOST PRÁCE NA ZKOUŠKU

Program realizujeme v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost
CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012334

v Zápraží může být 
i vaše inzerce 

– kontaktujte nás 
inzerce@zaprazi.eu



ZAPRAZI.EU | 2524 | ZAPRAZI.EU

ČENDA ÚKLID mytí oken, čištění 
koberců, sedaček, pravidelné úkli-
dy kanceláří, domů. Po dohodě. 
Tel.: 603 874 107, 
cendauklid@seznam.cz, 
www.cenda-uklid.wbs.cz

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

STAVEBNÍ ČINNOST kompletní 
rekonstrukce, výstavby objektů, 
zemní práce, osazení nádrží na 
dešťovou vodu, bourací práce, 
zámkové dlažby, zídky. 
Email: stavbysrba@gmail.com
Tel: 603 814 590

Prodám štěně MALÉHO MÜN-
STERLANDSKÉHO OHAŘE s PP. 
Rodiče lovecky vedení. 
TEL.: 607 107 461

ŘÁDKOVÁ INZERCE

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

Prodej krásného stavebního 
pozemku 1 090 m2 

Ke Koblasovně, Babice
Bez účasti RK. 

Kontakt: 
babice.juzova@seznam.cz 

T: 603 483 084

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

KOMPLETNÍ ÚDRŽBA
 ZAHRAD A TRÁVNÍKŮ

PROŘEZ A KÁCENÍ 
STROMŮ

 Tel.: 734  880 880
muj-travnik.cz Všestary
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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.

BETONÁRNA  
KOZOJEDY
VÝROBA 
DOVOZ
ČERPÁNÍ 

betončerpadlem
s dosahem 30 m

Tel.: 602 260 059

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

Tobogan z výšky 7 metrů, 1 200 m3 prolézaček, 
rychloskluzavka 16 m, trampolíny ve výšce 5 m

a další atrakce

Otevřeno: Po - Pá: 12:00 - 21:00                     
                        So - Ne: 11:00 - 21:00AREÁL BOWLING VOJKOV tel.:  323 660 231

www.kikiland.cz 

Tobogan z výšky 7 metrů,
1 200 m3 prolézaček,

rychloskluzavka 16 m, 
trampolíny ve výšce 5 m a další atrakce.

Nové zábavní automaty pro děti i dospělé 
v prostorách bowlingu.

Těšíme se na vaši návštěvu.

OTEVŘENO DENNĚ
Tel.: 323 660 231, www.bowlingvojkov.cz

U Mototechny 14, Tehovec-Vojkov
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Tel.: 602 454 040, 603 213 588

V našem areálu Autocentra Vojkov na Praze-východ 
Tehovec NABÍZÍME K PRONÁJMU obchodně-skladový 

prostor o velikosti až 400 m2. 
Areál se nachází u hlavní silnice Černokostelecká 

na výjezdu ze Říčan u Prahy. Volný ihned.
Cena dohodou

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

 
Profesionální čištění filtrů 
pevných částic a katalyzátorů 
technologií Advanpure

VHODNÉ PRO:
Dodávky
Osobní vozy
Stavební techniku
Nákladní vozy od EU6
Provozní doba: Po − Pá: 08.00 −17.00
                                 So: 08.00 − 12.00 

AUTOSERVISAUTOSERVIS  
SVĚTICE areál ZEASVĚTICE areál ZEA
PNEUSERVISPNEUSERVIS

TEL.: 774 314 148TEL.: 774 314 148
SVĚTICE, Pomezní 282, areál ZEASVĚTICE, Pomezní 282, areál ZEA

CENA 
od 3 490 KčDPFDPF
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tel.: 603 428 229
e-mail: catering@arter.cz

www.arter.cz

přijme do moderního centrálního 
stravovacího provozu  v Říčanech 

následující profese:

✓ Kuchař/kuchařka
✓ Pomocný kuchař/kuchařka
✓ Expedientka hotových jídel
✓ Pomocná síla – pracovník provozu
✓ Řidič dodávky na rozvoz obědů
     (poloviční úvazek, vhodný i pro důchodce)

Pracovní doba: PO-PÁ, pouze ranní směny.

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
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