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Koncert skupiny Malina
Brothers je v plánu na
17. 10., o měsíc později
do Ondřejova již po
desáté zavítá Bohemia
Balet (28. 11.)

ŠLP – Středisko
okrasných školek Jevany
zve na tradiční akci, která
se letos koná 31. 7. a 1. 8.
2020 (pátek a sobota),
vždy v čase 9–17 h

ÚVODNÍK

BEZ VZDĚLÁVÁNÍ A ZKUŠENOSTÍ TO NEJDE

Novinařina je živý obor, který se proměňuje a reaguje na dobu, ale také je
u něho nutné přehodnocovat věci stávající.
V polovině června se v Praze opět
konalo v Kasárnách Karlín jednodenní Novinářské fórum a my
jsme byli u toho. Nezáleží na tom,
že jsme „jen“ regionálním měsíčníkem, důležité je být součástí mediální scény, a to Zápraží je.
Konference pořádané v rámci
Novinářského fóra jsou každoročně určeny lidem pracujícím v mediální branži, studentům mediálních
oborů a také odborné veřejnosti.
Debat se účastní špičkoví novináři
a mediální odborníci. Letošním
nosným tématem byla důvěryhodnost médií a dodržování

základních standardů novinářské
práce, řeč přišla i na etické kodexy
v teorii a praxi. Kdo má zájem,
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Vážení čtenáři,
v rukou držíte letošní letní vydání našeho časopisu a to je neklamné znamení
nástupu prázdnin. Ne že bychom byli
schopni tento čas nějak ovlivnit, ale už
při tvorbě tohoto čísla býváme všichni
tak nějak prázdninami ovlivněni. Přestože ty letošní budou pro mnohé z nás
zřejmě atypické, děti nevyjímaje.
My vám je zpestříme s kreslířem Jiřím
Filípkem, skvělým hudebníkem a též výtvarníkem Lubošem Malinou, nahlédneme do pozadí vzniku Olivovy nadace
a inspirovat se nechte cuketovými recepty paní Florentýny, nebo si přidejte údolí
Šembery jako tip na výlet. Do diářů si zapište termíny různých (nejen) kulturních
akcí, neboť jak je na stránkách časopisu
vidět, společenský život opět nabírá na
síle. Užívejte si tedy letní měsíce, a pokud náležíte mezi účastníky naší soutěže
o vstupenky do Bludiště na pražském
Petříně a nejste mezi vylosovanými, nezoufejte; na podzim už plánujeme další,
neméně atraktivní kulturní počin – zamíříme do divadla.
S nástupem srpna bude náš tým už
pracovat na zářijovém čísle, zaplňovat
inzerci, oznámení, řadit texty. Využijte
toho a dejte o sobě také vědět!
Krásné letní počasí, prázdninovou
pohodu a stálý optimismus přeje
Alena Kvasničková

AUTOCENTRUM ROŠKOTA ‒ JANOUŠEK S.R.O.
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

Ke štěstí mi stačí malování,
a jsem vděčný za ten dar
Nebudeme přehánět, není to typická tzv. renesanční osobnost. Ale v každém
případě je to člověk s úžasným výtvarným nadáním, smyslem pro humor, ironii
a nezastavitelný vypravěč. Představujeme Jiřího Filípka, rodáka z Olešky
u Kostelce nad Černými lesy, kreslíře, ilustrátora, muzejníka, trampa, skauta…
Tady mi došla slova, ale vím,
že to není vše. Jak tedy ty sám
sebe vidíš?
Jako šikovného řemeslníka. (smích)
Je to pro mne osudový dar, že mohu
dělat to, co dělám a jsem za to rád.
Takže bys neměnil. Jsi tedy
spokojený?
To moje malování mi ke štěstí

stačí. A ano, já jsem tak spokojený.
Jsem totiž svým způsobem sobec,
ale kdo není, že? Jak jednou řekl
Marko Čermák (pozn. hudebník,
tramp a kreslíř komiksů pro mládež): Člověk musí být tak trochu
sobec, aby mohl dělat to svoje. Tím
ovšem zároveň přiznávám – a své
drahé polovičce se i omlouvám –, žít
se mnou není asi nijak jednoduché.

Máš výtvarné nadání, ale je
něco co ti vyloženě nejde, čemu
se vyhýbáš?
Tak to čtenáře asi pobavím! Zcela
určitě je to sport a fotbal zvláště.
Jednou jsem hrál fotbal… pak
jsem nadšeně zařval góóól! A vzápětí se ale ozvalo: no jo ty vole, ale
vlastní! Takže to byla moje sportovní kariéra. Pochopil jsem, že

a s její autorkou, Stanislavou Jarolímkovou je skvělá spolupráce.
Je pečlivá a hlídá si detaily. Dohání mě až k slzám, ovšem radostným. Už plánujeme další publikaci, věnovanou středověkým
řemeslům. Ale když už jsme u té
spolupráce… ani s tebou nebývá
marná, pokud se tedy uskuteční.
Dali jsme spolu pár dílů komiksových místních pověstí, bude
pokračování?
Ráda bych, náměty by byly, jen
najít čas!
Kromě kreslení jsi ale propadl
i trampingu, pokud vím.
To jo, ale na to v současné době už
opravdu čas nezbývá. A dokonce
jsem i skaut, i když tam jsem se
dostal, s trochou nadsázky, „až
na starý kolena“. Kamarád Jirka

JIŘÍ FILÍPEK (*1968)
• Narozen v sanitce na křižovatce Svatbín/
Kostelec n. Č. lesy
• Žije a tvoří v Olešce
• Malíř, ilustrátor, výtvarník (aktivní)
• Tramp, skaut (na odpočinku)
• Vedoucí Muzea hrnčířství v Kostelci nad
Černými lesy
• Ilustrátor místních kronik
• Ctitel osobnosti a odkazu Jaroslava
Foglara
• Obdivovatel, kolega a přítel Káji Saudka
• Na svém kontě má na 40 ilustrací knih
a brožur, kresby, volné listy.…
A jednu dlouhodobě nesplněnou zakázku
– objednávku kresby Indiana Jonese, což mu tímto autorka rozhovoru veřejně připomíná :o)
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tudy cesta nevede a vzal jsem raději do ruky tužku (smích).
Vraťme se tedy zpět do výtvarné oblasti. V červnu ti vyšla
knížka…
Tak na tu jsem hrdý, nejen proto, že je fakt povedená, ale je to
i zrovna poslední „dítě“, které
jsem pomohl přivést na svět. V tomhle smyslu jsem pyšný otec. Ale
abych ji i trochu zpropagoval:
název zní Sídla českých panovníků. Je určená (nejen) pro mládež

Bohata – Datel, tehdejší vedoucí
místního oddílu, mne dekoroval
v poměrně pozdním věku. Když
jsem na tu slávu jel, a jel jsem na
kole, tak jsem se teprve učil slib,
na to si vzpomínám. Pak jsem dokonce asi půl roku skautský oddíl v Kostelci také spoluvedl, ale
naštěstí přišli další, převzali to
a skautské činnosti dali nový směr.
Nějak jsme ale minuli otázku,
jak ses stal kreslířem a ilustrátorem?

To je dlouhá story, tak ti ji zkrátím. Jsem vyučený zlatník, ne
neptej se, dnes bych se tím už nejspíš vůbec neuživil, ale fakt je, že
po škole jsem jako zlatník v Praze
pracoval. Už jako malý jsem ale
seděl u stolu a kreslil a kreslil.
Jak jsem říkal, třeba ten fotbal
mi nešel, tak jsem se realizoval
jinde. Koncem 80. let jsem už
obcházel tehdejší redakce pražských časopisů a zkoušel udat
své výtvory. Jak se říká, vyhodili
mne dveřmi, snažil jsem se vrátit
oknem. A někdy v roce 1987 jsem
po práci utíkal do redakce časopisu Ahoj na sobotu. Kupodivu
mne přijali, já byl překvapený,
že mi kresby uveřejní a dokonce
mi chtějí i něco zaplatit! A pak
tamější pracovnice prohlásila:
Chlape, když nemáte svoji cenu
tak to nikam nedotáhnete! Dnes
mohu jen konstatovat, že jsem
rád tím, čím jsem, a že se paní
tudíž poněkud mýlila.
Den před naším rozhovorem
ses vrátil z Ledče nad Sázavou,
ze Sluneční zátoky, ze srazu
přátel Jaroslava Foglara.
Ani tady se nemusíš ptát. Ano,

srdeční záležitost v celé mé tvorbě je Foglar. Ale vnímám ho jako
obyčejného člověka, neidealizuji si ho. Moc si vážím toho, že
jsem mohl spolupracovat s Josefem Blažkem na třech foglarovkách, tedy na komiksové trilogii
Stínadel, které vznikly v letech
2017–2018 na námět Jaroslava
Foglara. Najdete je pod názvy
Hlavolam ze Stínadel, Povstání
Vontů a Synové stínadelští.
A letos si dopřáváme pověstnou třešničku na dortu, takovou
malou tajemnost. Pro radost
jsme si připravili malou knížku,
která je shrnutím všeho, co Foglar už nestačil napsat. Kamarád
Milda Čepera si dal tu práci, že
z archivů a různých dokumentů
shromáždil každou poznámku,
zmínku, náznak dalšího vývoje
děje. No a já to ilustroval. Pracovní název je Stínadla se budou
bourat a zajímavostí je, že tato
knížka vyjde v omezeném nákladu 10 kusů, bude neprodejná a ke čtenářům se tudíž vůbec
nedostane. Něco jako pověstná
paní Colombová, taky se o její
existenci všeobecně vědělo, ale
málokdo ji spatřil!

Setkáváme se spolu
na různých akcích, ale
nejčastěji je možné tě potkat v černokosteleckém
muzeu.
V muzeu jsem už téměř dvacet let a popravdě, byla to tak
trochu náhoda. Známá, která
tu končila, mě doporučila; asi
jsem měl ty správné předpoklady pro tuto práci, tak mě přijali.
A dneska už si tu připadám
jako součást inventáře! Já
a muzeum tak nějak patříme k sobě. Tak abych
nezapomněl
zmínit: aktuální
výstava nám tu
začíná vernisáží
27. června, potrvá celý červenec
a bude to zřejmě
nejtěžší výstava,
co muzeum pamatuje… věnována je
totiž dřevěným
sochám
Petra Moravce a vyzývám tímto
čtenáře Zápraží – nenechte si ji
ujít, stojí opravu za to!
ak ■

SOUTĚŽ O KNIHU
JIŘÍHO FILÍPKA
S PODPISEM
Kolik volně
umístěných postaviček
od kreslíře Filípka je
v celém čísle časopisu
Zápraží?
Odpovědi pište do
30. 7. 2020 na e-mail:
redakce@zaprazi.eu
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HISTORIE

1890: Vychovatelna

Hlavní budova v době první republiky (pohlednice, archiv AK)

OLIVOVÝCH
Psal se červenec roku 1890, když se konala
velkolepá svatba arcivévodkyně Marie Valerie
Habsbursko-Lotrinské s Františkem Salvátorem
Rakousko-Toskánským. Není pro nás v tomto
příběhu podstatné, že Marie Valerie byla
nejmladší dcerou císaře Františka Josefa I. a jeho
manželky Alžběty zvané Sissy, ale spíše to, že
tato svatba přesně před 130 lety dala podnět
k uskutečnění jednoho dlouho plánovaného
a pečlivě připravovaného záměru.
„Za příčinou pak sňatku (…)
jeví se nám nynější okamžik nad
jiné příhodným, aby podnik tento obecnému dobru věnovaný ve
skutek byl uveden. Věnuji tudíž
já nížepodepsaný Alois Oliva
ve srozumění s manželkou svou
Louisou Olivovou (…) za podmínkami a ustanoveními tuto níže
položenými, domy své č. 573-I.
a 957-I. v Praze (…) k tomu konci, aby všechny čisté užitky domů
těchto, počínajíc ode dne úmrtí
(…), obráceny byly na vychování
zanedbaných a opuštěných dítek,
po případě chudých sirotků, však
vyjímajíc dítky blbé, ve zvláštním
ústavu zřízeném a spravovaném
od obce Pražské dle podmínek

OLIVOVA DĚTSKÁ
LÉČEBNA
V ŘÍČANECH

a ustanovení této věnovací listiny,
jenž slouti má „Dětským vychovávacím ústavem Aloisa a Lousy
Olivových – Vychovatelnou Olivových“.

přijme na brigádu nebo
plný pracovní úvazek
uklízečku.
Na částečný úvazek pak
recepční.

Tak bylo stvrzeno zřízení nové
vychovatelny, dány podmínky
chodu a přislíbeno zřízení nadace, která byla oficiálně ustanovena v roce 1896. V základních
podmínkách se lze mj. dočíst:
… účelem ústavu bude, aby v něm
byly vychovávány děti zanedbané
(pozn. i po stránce morálky, rodinné výchovy) a opuštěné, příp.
chudí sirotci
… přijímány smějí být děti s křes-

Tel.: 602 627 741
E-mail:
personal@olivovna.cz
ťanskou vírou, příslušné do některé z obcí v království Českém,
přičemž měla být dávána přednost dětem z Prahy

… přijímání je bezplatné, ale pokud jsou rodiče zámožní, bude
jim stanovena úplata
… přednostně měly být brány dívky, chlapci až poté, co počet dívek
dosáhne patnácti
… vychovatelna byla určena pro
děti do 18 let věku a mělo se jim
zde dostat výchovy a výuky v práci, kterou by se v dalších letech
mohly živit
… pozornost měla být věnována
mimořádně nadaným dětem, kterým mohla být poskytována další
podpora při vzdělání
… vyučování mělo probíhat v českém jazyce, ale s tím, že němčina
byla také povinná
Zastupitelstvo Prahy nejenže
veřejně vyslovilo manželům Olivovým díky (pozn. manželství
bylo bezdětné), ale zároveň se
zavázalo po dobu pěti let z rozpočtu Prahy vkládat 10 000 zlatých, což umožnilo pokrytí části
nákladů na pořízení pozemků
a budov. Zakoupeno bylo 27,5 ha
orné půdy a 11 ha lesa u Říčan,
při černokostelecké silnici. Vše
obhospodařoval statek, který byl
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Výňatek z článku o Aloisi a Luise Olivových (Zlatá Praha 1890)
součástí vychovatelny a s pomocí chovanců ji zásoboval potravinami. Samotná stavba budov
byla zahájena v roce 1895; šlo
o dvoupodlažní objekt ústavu,
hospodářský dvůr a infekční
nemocnici podle projektu pražského architekta Jindřicha Fialky. Stavba trvala zhruba 1,5
roku a ke slavnostnímu otevření
došlo v říjnu 1896 mj. za přítomnosti Aloise Olivy (Luisa Olivová zemřela roku 1892). Ten
dodržel svůj příslib a uhradil
i dalších 50 000 zlatých nákla-

dů, což bylo podmíněno tím, že
budova i s vnitřním zařízením
bude hotova do konce září 1896.
Ústavní budova měla i vlastní kapli s oltářem, tělocvičnu,
ložnice, pracovny, učebny. Do
konce roku bylo přijato 18 dívek
a 17 chlapců, během prvních deseti let jich bylo celkem 154.
Po 1. sv. válce se vychovatelna
změnila na ozdravovnu pro podvyživené a oslabené děti, během
2. sv. války pak na plicní preventorium spadající pod nemocnici
v Krči.
ak ■

Zdroje:
Kazimour I., Historie českého zdravotnictví, 2016, ISBN 978 80 7515 953 4
Boček J., Historie a současnost Olivovny. In: Mecenáš A. Oliva a jeho odkaz, 2006.
Puk M., Alois Oliva. In: Mecenáš A. Oliva a jeho odkaz, 2006.
Zlatá Praha, ročník 7 (1889–1890), číslo 32, s. 381–2
www.olivovanadace.cz
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KULTURNÍ PODZIM V SKC ONDŘEJOV
Sportovně kulturní centrum v Ondřejově se již připravuje
na podzimní sezonu. Od září zahajuje své pravidelné
zejména sportovní kurzy, myslí i na osvědčené kulturní
akce, z nichž některé v Ondřejově berou již za tradiční.
Na sobotu 17. října od 19 h je v plánu koncert oblíbených MALINA
BROTHERS. Několik otázek jsme
proto položili dalšímu z bratrů
Malinů, Lubošovi.
Čím nebo kým se ve své tvorbě
inspirujete?
Nejsem příliš plodným autorem ani
ten typ muzikanta, který si řekne,
že složí skladbu, sedne si a píše.
V mém případě to bývá tak, že mě
napadne nějaký motiv s banjem
nebo s kytarou a ten se pak snažím
dotvořit. Inspirací mám spoustu,
poslouchám široké spektrum muziky. Pustím si bluegrass, country,

BOHEMIA BALET se představí
v SKC v sobotu 28. listopadu.
Bude to jeho již desáté ondřejovské vystoupení. A jak na
předchozí spolupráci vzpomíná
ředitel Taneční konzervatoře hl.
m. Prahy a umělecký ředitel Bohemia Baletu Jaroslav Slavický?
Poprvé jsme v Ondřejově vystoupili v roce 2012. Tehdy jsme se
domluvili s panem starostou, že
na počest sester Jiřiny a Máši Šiklových, občanek Ondřejova a zasloužilých členek baletu ND, zde
uvedeme představení Bohemia
Baletu. A ukázalo se, že to bylo
dobré rozhodnutí. Sestry Šiklovy
totiž vedly v Ondřejově dlouhou
dobu kurzy tance a baletu a vychovaly nejen několik budoucích
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rock, ale taky irskou nebo balkánskou lidovou hudbu, Franka Zappu, občas vážnou hudbu, jazz…
a vlastně všechny tyto vlivy se promítají v mých skladbách.
Ve výtvarném umění je mojí největší inspirací příroda. Mám rád české
krajináře, zejména Mařákovce a ve vynucené pauze jsem strávil hodně času
venku se skicákem a párkrát i s plátnem. Jinak už přes deset let dělám
grafiku – suchou jehlu, tady je mou
největší inspirací Bohuslav Reynek.
Jak budete trávit léto?
Na cestách a na pódiích, protože
budeme s bráchama i s Druhou

profesionálních tanečníků, ale
především mnoho milovníků tohoto nádherného umění. Je to neuvěřitelné, ale na dnešní představení Bohemia Baletu chodí bývalí
žáci „MADAME“, jak se sestrám
říkalo, již se svými dětmi a mnohdy i s vnoučaty.
Řekl bych, že v Ondřejově je
nejvíce příznivců tance a baletu
na obyvatele. Do posledního místa zaplněný sál SKC, nádherná
atmosféra souznění diváků a tanečníků jsou neopakovatelné.
A musím vzpomenout i krásných
přijetí od pořadatelů; Bohunku Řešátkovou, Hynka Kašpara
a skvělého pana Štěrbu, který
zajišťoval technickou přípravu
osvětlení. A tak se tanečníci dovedli vždy vyrovnat s omezeným

Prodejce užitkových vozidel

trávou dohánět, co jsme byli nuceni
přerušit na jaře. A pokud nedojde
opět k nějaké nepředvídané události, bude to tak až do konce roku.
Kromě toho dokončujeme desku
s Katkou García a další s Druhou
trávou. S bráchama jsme začali
intenzivněji připravovat barokní
skladby, které objevil v archivech
hraběte Šporka v Kuksu náš kamarád Stanislav Bohadlo, a které
bychom taky rádi v brzké době nahráli.

Nástavby a vestavby všeho druhu

Jaký verš z vašich písní máte
nejraději a proč?
To je těžké. Pár obratů v textech
Mirka Jaroše si pokaždé užiju, třeba v Éře parních lokomotiv refrén:
klikedy klak, projíždí nádraží, klikedy klak, s těžkou tonáží... To se
musím vždycky smát.

prostorem ondřejovského jeviště,
pro které musíme
volit speciální repertoár. Také letos přivezeme do Ondřejova ukázky
klasického i současného tance
a vybereme to nejlepší z možného.
Přibližte ještě zájemcům, co
balet obnáší?
Studium tance je velmi náročné,
trvá celých 8 let! Za tu dobu se
z dítěte stává dospělý člověk, dochází tedy k zásadnímu tělesnému, psychickému i duševnímu vývoji. Studium tance vyžaduje zcela
specifické tělesné a estetické předpoklady. Od souměrné postavy,
jevištního zjevu, přes dokonalou
stavbu a linku dolních končetin,

PROFI AUTO CZ

Kolovratská 1367 | Říčany | 251 01 | tel.: 602 242 726 | www.fiat-profiautocz.cz

Léto v LESNÍCH LÁZNÍCH
klenutý nárt, dispozice otevření
a velký rozsah pohybu v kyčelním kloubu, ohebnost zad, délky
Achillovy šlachy až po schopnost
rytmického a hudebního cítění,
pohybové koordinace a celkového
zdraví. Ale ani to nestačí. Stát se
profesionálním tanečníkem, vytvořit ze svého těla nástroj schopný předávat divákům nejen silné
estetické, ale i emocionální zážitky, to vyžaduje od studentů tance
zvlášť velkou vnitřní disciplínu
a cílevědomost... zkráceně „lásku k tanci“.
Určitě nevystačíte s představou
krásných sukýnek a tanečků.
O tom profesionální tanec
vůbec
není.
Ale nechci od
studia tance nikoho odrazovat,
naopak, jsme rádi,
když to přijdou děvčata
i chlapci zkusit. Určitou výhodou
je pak i ono dlouhé studium – po
čtyřech letech (v 9. třídě ZŠ) je již
zřejmé, jaký bude další umělecký
vývoj studenta a lze tedy případně
obor studia změnit a tanec dělat
třeba jen pro radost.
Vstupenky na obě akce můžete od
začátku září zakoupit v Kavárně
Pohoda v SKC a v prodejně oděvů
na náměstí v Ondřejově.
■

www.skcvondrejove.cz

Lesní Lázně ve Zvánovicích jsou unikátní v mnoha ohledech. Nabídkou služeb z hlediska konferenčního a wellness resortu, českým rodinným zázemím, svou polohou v lesnaté krajině v sousedství NPR Voděradské Bučiny.
Opomenout nelze také sezonní programy. Na letošní léto je připravena
spousta novinek, zábavy a relaxace; pro všechny věkové kategorie.
celou oblastí Ladova kraje a Posázaví a na vybraných místech,
a tedy i u nás, budou zájemcům
k dispozici pamětní razítka.

Zvánovické Hramilloviny
Pod tímto názvem se skrývají zbrusu nové zábavné programy s duchu
šifrovacích her a únikových místností. Účastníky jimi „provede“
náš nový kolega – robot Pepík Hramill. Již nyní úspěšně vede naši novou hru Pionýrský tábor 18+

Rodinné pobyty
a příměstské tábory

Hudební produkce
Na celé léto jsme ke grilování
a piknikům připravili i hudební večery, se začátky vystoupení vždy od 19 hod. Počítejte ale
s tím, že rezervace míst je zde
nutná!
4. 7. a 8. 8. František Nedvěd
ml. – kytarista a zpěvák především stylu folk&country, navazující na tradici své rodiny.

18. 7. a 5. 9. Buffaloes
– Markéta Kallmüntzerová a Marek
Podskalský, zakládající členové skupiny původně známé jako Buffalo
Bill, se dnes věnují nejen rock cover
a country, ale i oldies a dalším stylům.

Sbírání razítek
Nová turistická hra vznikla ve
spolupráci s Ladovým krajem. Turistické a cyklistické trasy křižují

Ideální letní pobyty pro rodiny s dětmi,
v rámci nichž je možné mj. vyzkoušet
naše nové hry. Doporučíme a vybereme vám výlety a aktivity v okolí, ať se
již bude jednat o turistiku, cyklovýlety
nebo poznání a zábavu. Spolupracujeme např. se Sázavským klášterem,
kde kromě prohlídek jsou velmi zajímavé programy a workshopy pro děti
i dospělé.

Letní promítání,
grilování, pikniky
Během léta připravujeme pro
naše hosty „letní kino“, možnost uspořádání pikniků na naší
louce, nabídku doplní grilování
a další (nejen) kulinářské akce.

Termíny našich příměstských táborů na: www.lesnilazne.cz
■

Lesní lázně Zvánovice
Zvánovice 154
(Praha-východ)
Tel.: 323 649 679

www.lesnilazne.cz
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ZUŠ Říčany má za sebou náročný rok
Když jsme v září 2019 začínali školní rok ve zcela
vystěhované budově ZUŠ, která procházela rekonstrukcí,
a začali učit v ZŠ na Masarykově náměstí, netušili jsme ani
náznakem, co bude následovat! Po lednovém nastěhování
zpět do našich tříd výuka na několik měsíců začala
probíhat naprosto nestandardně, distančním způsobem.
Celý tento školní rok byl náročný,
neobvyklý a veškerý kolektiv ZUŠ
se snažil zvládat situace co nejlépe.
Netvrdím, že se vše povedlo, ale
snaha byla obrovská. I přes všechna úskalí tohoto roku je mnoho
věcí, které nás potěšily.
Všem přejeme šťastně prožité prázdniny a těšíme se v září na viděnou.
Mgr. Iveta Sinkulová a kolektiv
zaměstnanců ZUŠ Říčany ■

 Velkou ctí pro
naše žáky bylo
pozvání od houslového virtuosa Pavla
Šporcla na jeho tři
červnové koncerty
v Říčanech na Jurečku. Děkujeme moc
za možnost se této
skvělé akce účastnit
– byl nezapomenutelný zážitek!

GRATULUJEME!
Žáci z výtvarného oboru ze třídy
paní uč. H. Šebestíkové – Veronika Baborská, Rozálie Klvaňová,
Jakub Trpálek, Albert Holešínský
a Natálie Kliková, získali ocenění
na mezinárodní výtvarné soutěži
v Lidicích. Výtvarný obor zde zároveň získal Medaili za kolekci výtvarných prací a ve stejné kategorii
uspěl dokonce i na mezinárodní výtvarné soutěži v Makedonii.

 K významnému životnímu jubileu
80. let přejeme hodně zdraví panu emeritnímu řediteli Bohumilu Průchovi.
 Absolventi jsou naší chloubou a vzhledem k uvolnění hygienických pravidel
jsme mohli už udělat společnou fotku bez
roušek! Slavnostní absolventské koncerty
jsou přesunuty na říjen.

Občanská
poradna funguje
i o prázdninách
Občanská poradna
Říčany poskytující
bezplatné sociální
a právní poradenství,
poradenství pro oběti
a osoby ohrožené
trestnými činy a dluhové
poradenství funguje
i o letních prázdninách.
Jsme k dispozici pondělí, středa
9-12 h, 13-17 h, dále po dohodě.
Působíme také 2x měsíčně v Mnichovicích. Prosíme o předchozí
objednání.
tel.: 312 315 284
poradnaricany@cestaintegrace.cz
Masarykovo nám. 6/17, Říčany
Informace a aktuality na
www.cestaintegrace.cz
Poradna děkuje Nadaci Karla Komárka Family Foundation za poskytnutí nadačního příspěvku na
provoz Občanské poradny se specializací na pomoc seniorům v době
korona krize a po ní.
■

PORADNA

Multifunkční dohledové
centrum (MDC)
Elektronické zabezpečovací
systémy (EZS) zajišťují
detekci vniknutí pachatele
do objektu a signalizaci
tohoto narušení.
K detekci se používají magnetické
kontakty; ty signalizují otevření dveří
/ oken. Pro zjištění poškození skleněných výplní oken se využívají detektory
tříštění skla a pro pohyb pak detektory
pohybu. Na EZS lze napojit i detektor
úniku plynu, zaplavení, kouře, překročení určité teploty apod. Výhodou je, že
dnešní ústředny EZS již v sobě mají integrovaný telefonní komunikátor nebo
bezdrátový přenos, umožňující zajištění dálkového střežení na MDC – pultu
centrální ochrany. Dálkové střežení
objektu (bytu, RD, firmy apod.) lze
pořídit za velmi příznivé ceny. Moderní EZS navíc umožňují i zajištění určitého nadstandardu pomocí programovatelných výstupů – např. sepnutí
osvětlení, zapnutí vytápění v objektu.
Text připraven ve spolupráci s firmou Alkom Security, a.s.
Kontakt: Ruzicka@alkom.cz,
t. 603 421 133, Lanhaus@alkom.cz,
t. 737 320 178 www.alkom.cz
■

Základní škola s RvJ Magic Hill
hledá pro školní jídelnu v Říčanech

POMOCNOU SÍLU
 Rozálie Poláková získala1. místo
v klavírní soutěži Praque Junior Note.
Rozálka, která klavírní hru ve třídě
pana uč. Michala Rezka, nás moc nás
potěšila a zahrála si také na koncertě
vítězů.

KAMENOVIRUS aneb Jak se zabavit,
když izolace a nuda klepe na dveře
Tato hra vznikla jako „nouzovka“ během karantény koronaviru. Když její autorka doma slyšela od svých dětí asi
po sté větu: Mami, já se nudím!, tak si jen pomyslela, že
není určitě sama a začala přemýšlet, co s tím. A tak vznikl
Kamenovirus, společensky izolovaná hra.
Základem je statická část (malování
kamenů) a část akční (schovávání
kamenů v přírodě, jejich hledání).
Po prvotní inspiraci přišlo na řadu
dolaďování pravidel, která jsou
nakonec jednoduchá a byla rych-
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le přijata. Hra začínala s prvními
pěti namalovanými kameny, dnes
jich je již přes stovku. Ke každému
stanovišti s kamenem vás zavede
veršovaná indicie. Každý kdo se do
hry zapojí má tedy možnost nama-

lovat kámen, uschovat ho, napsat
indicii a tu vložit do tabulky kamenů
na webu. Úkolem hráčů je rozluštit

nápovědu, kámen najít a vyměnit za svůj.
Ten původní si mohou
ponechat nebo dát na
jiné stanoviště.
Přestože mimořádná
opatření
pominula, proč nehrát dál?
A na závěr to nejdůležitější! Kde kamennou oblast najdete?
V Doubravčičích a jejím lesnatém
okolí, v údolí říčky Šembery, ale i na
polních cestách.
■

Informace ke hře Kamenovirus a tabulku kamenů
naleznete na: www.kamenovirus.4fan.cz

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

Požadujeme zručnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
praxe ve stravovacím provozu výhodou.
Nabízíme pravidelnou pracovní dobu, stravování zdarma,
zkrácený úvazek, cca 4 hodiny denně.

Nástup od září 2020
Info na tel.: 602 176 833 nebo info@magic-hill.cz
www.magic-hill.cz

František Švorc, mobil: 602 209 561, frantisek.svorc@zaluzie-svorc.cz
Milan Švorc, mobil: 724 090 183, milan.svorc@zaluzie-svorc.cz
Martin Švorc, mobil: 723 143 118, martin.svorc@zaluzie-svorc.cz
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ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ
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.

Střípky z MASky
Na finální výsledky ex-offo hodnocení 8. výzvy IROP-Doprava 2018 se
můžete podívat na www.ricansko.eu.
Podávat projekty do 10. výzvy MAS
z IROP na územní plánování obcí
přes MS2014+ lze do 31. 8. 2020.
Program rozvoje venkova stále
nabízí možnost podávat projekty na
Fichi číslo 7 – Malé projekty na
podporu rozvoje a kvality života
na Říčansku. Můžeme podpořit
infrastrukturu škol a školek, včetně
hygienického a stravovacího zázemí.
Sportovní organizace, kterým chybí
mobilní sportovní vybavení, se také
mohou obrátit na MASku a podat
svůj projekt do této výzvy. Pro obce
je v rámci PRV možnost investovat
do veřejných prostranství. Podávat
projekty přes Portál farmáře můžete
do 15. 8. 2020. Max výše celkových
způsobilých výdajů na projekt je
500tis. Kč.
Stejný termín pro podávání žádostí o dotaci mají také zemědělci, jde
o Fichi 1 – Investice do zemědělských podniků.

Podělíme se s Vámi o další zaslaný
recept do našeho vznikajícího stolního kalendáře „Tradiční i netradiční
recepty Říčanska 2021“

Začínáme zpracovávat analytickou
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 pro-

CELOROČNÍ CHUTNÁ NÁDIVKA
OD PANÍ ŠÁRKY SPILKOVÉ
Potřebujeme: 5 rohlíků nebo housek (ne čerstvých), 5 vajec, cca 1,5 dl
mléka, 250-300g uzeného nebo anglické slaniny, čerstvé mladé kopřivy
nebo listový špenát (čím více, tím

lépe), sůl, pepř, muškátový oříšek,
česnek, strouhanka.
Postup: Nakrájené rohlíky na kostičky zalejeme mlékem, přidáme žloutky,
uzené nakrájené na kostičky. Dále
přidáváme rozmačkaný stroužek česneku, nakrájené spařené kopřivy, sůl,
pepř a nakonec sníh z bílků. Pokud
je směs tuhá, přilejeme mléko nebo
vývar z uzeného, pokud je řídká, přisypeme strouhanku. Nalejeme do vymazané a vysypané formy od bábovky
a pečeme cca 40 min na 180 °C. Jestli
je nádivka upečená zjistíme píchnu-

tím špejle. Když se nic nelepí, je hotovo☺. Krájíme až vychladlou.

Od srpna nás najdete v nových
prostorách staré MŠ ve Svojeticích, které možná znáte pod
názvem Komunitní centrum MINIMAX. Adresa: V Průhonu 153,
251 62 Svojetice. Budeme rádi za
každou návštěvu a vlídné slovo.
Přijďte, rádi Vás uvidíme.
■
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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.

Jde o iniciativu místních
akčních skupin celé České
republiky a snahu podpořit v jednotlivých územích
své místní výrobce a ukázat, co vše u nás můžeme
nabídnout. Pomalu začínáme území Říčanska plnit údaji o výrobcích, stravovacích a ubytovacích
zařízeních, se kterými již
spolupracujeme, a mají
regionální značku Zápraží originální produkt ®.
Ozvěte se nám na projekty2@ricansko.eu, pošlete
informace o Vaší firmě, podniku,
výrobku spolu s fotografií a buďte
vidět i Vy na www.regionysobe.cz.
Pojďme ukázat, že u nás kousek za

Prahou je krásně, dá se tu výborně
najíst, ubytovat a zakoupit si originální výrobky jako vzpomínku na
čas strávený na Říčansku.
■

VELKÉ POPOVICE – Velkopopovický pivovar vyhlašuje další vlnu
svého grantového programu Kozel
lidem. Cílem je pomoci znovu nastartovat život v okolí velkopopovického pivovaru a aktivně podpořit
obnovu společenského a sousedského života. Své projekty a nápady
mohou přihlašovat neziskové organizace, které aktivně působí na
území Velkopopovicka, Petříkova
a Kamenicka, až do 17. 7. 2020 na
webu www.kozellidem.cz.
Podpořeny budou ty záměry,
které zapojí místní do komunitních akcí, rozvíjejí místní tradice,
či jsou projekty na ochranu životního prostředí. O speciálním bonusu pro tři z nich rozhodne hlasování veřejnosti. Celkově podpoří
pivovar vybrané projekty částkou
až 500000 Kč.
REGION – Intenzivní červnové
deště zaměstnaly výraznou měrou
i hasiče. V neděli 14. června 2020
se naplnila výstražná informace
Českého
hydrometeorologického
ústavu na silné bouřky. V průběhu
dne byl pro část území dokonce zvýšen stupeň nebezpečí na nejvyšší,
tzn. extrémní. Za prvních dvacet
hodin vyjíždělo 315 hasičských vozidel k 168 událostem ve Střed. kraji,
z toho v okrese Kolín k 59 a na Praze-východ k 8. www.hzscr.cz
JESENICE – Dopravní stavba
odvádějící tranzitní dopravu má
pomoci nejen místním, ale také být
prospěšná řidičům. Práce na stavbě
první etapy obchvatu Jesenice (přeložky II/101) jsou v plném proudu.
Pro další práce bude provedena úplná uzavírka silnice II/101 (Zbraslavská) z Jesenice na Zlatníky, od
16. 6. 2020 do 20. 9. 2020. Tato

uzavírka spustí práce pro napojení 1. etapy obchvatu na stávající
komunikaci na obou koncích budovaného úseku. 2. etapa jesenického
obchvatu zahrnuje přeložku silnice
II/101 (Říčanská) z centra Jesenice směr Kocanda. Nově povede
z kruhového objezdu u supermarketu Lidl až ke Kocandě, kde se napojí na stávající silnici (dokončení
v září 2021). Poslední část prací
je pak ve fázi investičních příprav
(přeložka silnice II/ 603 z centra
Jesenice mimo zástavbu).
KOSTELEC N. Č. L. – Letošní
VIII. ročník Hudebního potkávání
v Kostelci má dvě části.
4. 7. 2020 se můžete v kostele sv.
Jana Křtitele seznámit s mystickým hudebním nástrojem zvaným
handpan (kovový melodický nástroj
se sedmi a více tóny se rozeznívá
rukama).
7. 7. 2020 (úterý) pak v zámecké
kapli sv. Vojtěcha vystoupí skupina
Jamair ve složení Irena Budweiserová / Mario Biháry / Jakub Racek.

Zdroj: www.facebook.com/jamair.cz

A jedna historická...
Přikázání sedmé: Nepokradeš!
Nebylo Antonínu Zoubkovi
z Olešky svatým zákonem, neboť
odcizil hořanskému mistru botnického umění Václavu Zbořilovi, v září m. r. nakoupené kůže.
Mistr dotčený ubíral se tehdy
klidně k domovu, když tu pojednou u továrny k němu se připojil
Zoubek s nabídkou, že mu kůže
ponese. Zbořil, netuše zlého
úmyslu, dal Zoubkovi kůže, tento však se dal na zpáteční pochod, a než se mistr nadál, šili
z jeho kůží na Hradešíně boty.
Zoubek totiž utekl a kůže na
Hradešíně prodal. Těchto dnů
náhoda jej zavedla do Českého
Brodu a to bylo pro něho zlým
osudem. Strážník Fridrich nějakou chvíli marně se namáhal,
by Zoubkovi zrádný čin připamatoval; konečně se však i Zoubek rozpomenul a byl kvůli větší
jistotě uložen ve vězení našeho
slavného soudu.
■

Zdroj: Naše Hlasy, číslo 2, ročník VII, vydání z 9. ledna 1887

Všem našim příznivcům
přejeme klidné léto se svými
blízkými. I my se budeme
snažit nasbírat síly, aby
naše práce pro region
Říčanska byla pořád vidět
a měla smysl.
Pavlína Šantorová Filková
Ředitelka MAS
Projektová manažerka
pro IROP a PRV
Mobil: +420 774 780 141
E-mail: kancelar@ricansko.eu

– nabízíme propagaci podnikatelům
na Říčansku zdarma
Podnikatelům z území MAS Říčansko NABÍZÍME
ZDARMA využít prezentaci svého podniku na
www.regionysobe.cz.

jektových záměrů, které do připravované strategie na období 2021-2027
zahrneme a na co půjde peníze čerpat. Elektronický dotazník budeme
směřovat na samosprávu, neziskový
sektor a také na místní podnikatele, se kterými spolupracujeme.
Bude zveřejněn na našich stránkách
a k dispozici všem, kdo mají zájem
podílet se na rozvoji Říčanska prostřednictvím budoucích výzev přes
místní akční skupinu.
MASka stále nabízí služby sociálního
koordinátora, který
s potřebnými řeší
složité životní situace – osamění,
bydlení, práci, dluhové poradenství
a mnoho dalšího. Pokud si nevíte
rady a váháte kudy kam, zavolejte na
725 369 985 nebo 774 780 543 nebo
pište na socialni.planovani@ricansko.eu. Služba je zdarma.

ŘÍČANSKO SOBĚ

ČR – Portál Senoseč Online je projektem České zemědělské univerzity
v Praze, MŽP ČR a dalších partnerů, za aktivní účasti myslivců,
zemědělců a dalších dobrovolníků
z řad veřejnosti. Cílem projektu je
každým rokem podpořit prevenci
a ochranu ohrožených živočišných
druhů při sklizni a senoseči v ČR.
V roce 2015, prvním roce provozu
portálu, se začínalo se zhruba stovkou zachráněných zvířat a dvěma
tisíci zaregistrovaných uživatelů.
Za další období tato čísla několikanásobně vzrostla.
https://senosec.czu.cz
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Středisko okrasných a lesních
školek v Jevanech

Venkovská pohoda
Na Statku v Jevanech
Obec Jevany, ležící v NPR Voděradské bučiny je
proslulá i sama o sobě, a pokud si její návštěvu spojíte
se zastávkou v místní vyhlášené restauraci Na Statku,
máte v kalendáři další tip na zajímavý výlet.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
zákazníkům, kteří nás navštívili v letošním
hektickém jaru v době koronavirové krize. Po celou
dobu jsme mohli mít otevřeno a nabídnout vám naše výpěstky. Velmi
si vážíme vašeho zájmu o okrasné rostliny, a rádi jsme vás obsloužili,
i když s rouškami a různými omezeními to nebylo vždy jednoduché.

„Poslední měsíce pro nás byly
opravdovou zkouškou, ale zvládli
jsme to a jsme na léto a na všechny hosty připraveni,“ potvrzuje
pan Huček, provozovatel restaurace. „Otevřeno je už v běžném
režimu, nabízíme opět uspořádání firemních akcí, svateb a rodinných oslav, stejně tak jako ubytování.“
HLEDÁTE NAŠI SPECIALITU?
Všechna jídla se snaPřijmeme
žíme dělat poctivě,
do našeho týmu
držíme se české
ho
kuchyně, připraCelá oblast rezeršikovného a spolehlivé
vujeme i zvěřinu,
vace Voděradských
kuchaře. Další info na
nabídneme i oblíbetel.: 736 121 203
bučin je protkána
né steaky a skvělá vepsítí turistických tras
řová BBQ žebírka. Populární jsou
a cyklistických stezek, naleznete
zde historická místa, kamenné pa- ale naše vepřové řízečky s brambomátky i zákoutí lákající odpočinku rovým salátem, nebo pečená kachna
a lenošení, třeba na březích míst- s červeným zelím a knedlíkem.
ních početných rybníků. Proslulost zdejší krajiny se datuje více jak PROČ NEZKUSIT OSVĚDČEsto let zpátky, kdy ji objevili nejen NOU PIVNÍ KLASIKU?
Za naše pivo ručíme – je skvělé
výletníci, letní hosté, ale své venkovské vily si zde nechávaly stavět i proto, že se o něho umíme dobře
postarat. V Plzni absolvované škomnohé pražské osobnosti.
Na tuto tradici navázala i restau- lení nám k tomu pomáhá.
race na Statku, řadu let si udržuje
výbornou pověst a lidé se sem rádi ZDRŽÍTE SE?
vracejí; ať již kvůli dobré a poctivé V loni zrekonstruovaných šesti
kuchyni, stylovému prostředí nebo pokojích s vlastním soc. zařízením
ubytujeme páry i větší rodiny. ■
pohodě a klidu, který zde panuje.

21/8/2020 Český Brod / Koupaliště
22/8/2020 Český Brod / Koupaliště

HUDEBNÍ FESTIVAL
BROD1995 SE BLÍŽÍ!

Původní termín 22. srpna 2020 se s ohledem na omezení
ovšem rozrostl na dvoudenní párty a změny doznal
i program. Pátek: HORKÝŽE SLÍŽE a GAIA MESIAH, doplní
je místní oblíbenci MEDVĚD 009 a punk-rockoví EŠUS.
Sobota: VYPSANÁ FIXA, PSH, KRAUSBERRY, COCOTTE
MINUTE, MUCHY, UNITED FLAVOUR SOUNDSYSTEM a BIG
S. K tomu Live Jukebox a sluchátková Silent Párty. Pozor!
Letos mimořádně na bývalém koupališti v Českém Brodě
(před atletickým stadionem).

Unikátní DŘEVĚNÉ SOCHY Petra Moravce
se „sešly“ v černokosteleckém muzeu
Vernisáž z jara přeložené výstavy s podtitulem
…Jak šel čas, se uskutečnila při zcela zaplněném
sálu muzea v sobotu 27. června.

Restaurace Na Statku, Náměstí 327, Jevany
Tel.: 321 678 175

www.nastatkujevany.cz

Otevírací doba Po – Čt a Ne 10.00 – 22.00 h
Pá – So 10.00 – 24.00 h
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Úvodní slovo pronesl hudebník František Kasl. Přidal
i dvě své písně mj. známou Zachraňte milenky. Čestným hostem byl pak prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
s chotí. Tematicky pestré dřevěné sochy Petra Moravce dělají radost nejen jejich majitelům, ale i tím,
že bývají bodem zájmu na charitativních aukcích;
výtěžky pak putují na potřebné projekty (Dětský domov Sázava, Kardiocentrum IKEM atd.). Výstavu
lze zhlédnout až do konce července, vždy ve dnech
Čt – Ne v čase 10 – 12 a 13 – 17 hodin.
■

Den otevřených dveří
Koncem května jsme měli naplánovaný tradiční, již osmý v pořadí, Den otevřených dveří. Bohužel jsme nevěděli, jak se budou
rozvolňovat opatření, a proto
jsme byli nuceni ho tedy přesunout na pozdější dobu.
Nyní vás ale můžeme k nám již
srdečně pozvat!

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
31. 7. a 1. 8. 2020
(pátek a sobota)
vždy v čase 9–17 h
Již tradičně bude volný vstup
do pěstebních ploch, fóliovní-

ků a skleníku. Tedy do míst, kde
pěstujeme okrasné rostliny od
malých namnožených řízků až po
vzrostlé stromy v kontejnerech
nebo na poli ve volné půdě. Vlastní procházku po okrasné školce si
můžete spojit s odborným výkladem, který bude každou hodinku;
v němž se dozvíte spoustu zajímavých informací, ověřených zkušeností, rad a tipů. Mj. z oblasti
množení, řízkování a roubovaní,
ale třeba i o používání substrátů,
zálivce a hnojení. Opominout nelze ani naši techniku, tedy stroje,
které používáme k přesazování
a vyzvedávání stromů s drobnými
ukázkami.
Máte problém se škůdci nebo
rostliny nerostou, jak byste chtěli?
Využijte v těchto dnech také naši

PŘIPRAVUJEME:
Opékání špekáčků (občerstvení špekáčky na ohni)
– sobota 26. 9. 2020 (9 – 17 h)
Dlabání dýní, Dušičky (dýně, věnečky, výzdoba)
– sobota 24. 10. 2020 (9 – 15 h)

poradnu o ochraně rostlin. K zakousnutí si můžete u táboráku opéct buřty, nebo si dát malé občerstvení s ochutnávkou domácích koláčů,
cukeťáků, buchet, domácích šťáv
a podobných letních laskomin.
Pro děti máme v areálu dětské
hřiště, zde budou zorganizovány
soutěže o drobné ceny.

Prodej s cenovým
zvýhodněním
Na prodejní ploše našeho střediska, o rozloze 7000 m2, si pak
můžete vybrat ze širokého sortimentu nabízených rostlin a stromů, substrátů, hnojiv, květináčů
a dalšího doplňkového zboží. A to
vše s 10% zvýhodněním po celou
dobu letošních letních Dnů otevřených dveří!

Pro zájemce je
připraven doprovodný
program!
Účast přislíbil pan
Václav Větvička s povídáním o stromech a keřích,
u táboráku budou pak znít
trampské písně v podání
pana Martina Hamouze
z Kozojed.
Naše okrasná školka je v krásném
prostředí v blízkosti jevanských rybníků a národní přírodní rezervace
Voděradské bučiny, kam si můžete
následně udělat rodinný výlet.
Těšíme se na shledanou,
kolektiv okrasných a lesních školek ■

ŠLP – Středisko okrasných školek
V Lánech 214, Jevany
Otevírací doba:
Zimní (listopad až březen), po – pá 8 – 15 h, sobota zavřeno
Letní (duben až říjen), po – pá 8 – 17 h, so 9 – 12 h

www.slp.czu.cz
ZAPRAZI.EU | 15

KALEIDOSKOP

SLOUPEK

Za filmem Divadlo žije!
Divadelní soubor DiPoNa
autem
(Divadlo Potrhlých Nadšenců)
Auto kina nebo chcete-li
drive in kina, jsou
populární snad po celém
světě. U nás sice nemají
takovou tradici, ale
postupně se objevují.
Kam se tedy můžete
vypravit a zpříjemnit si
léto novým zážitkem?
Nabízíme několik tipů.

Některá autokina vznikla nejen
v Praze, ale v rámci celé ČR jako
reakce na opatření související
s epidemií koronaviru a své promítání již ukončila. V Praze třeba Dlabačov, Radlice, nákladové
nádraží Žižkov a Letňany, z mimopražských pak Most, Svitavy,
Příbram, Zákupy, Brno, Ostrava… Možnost, že svou činnost
na základě zájmu diváků obnoví,
však stále je.

Téma:

STEREOTYP

vznikl na základě setkání
několika správných lidí ve
správný čas.

Tehdy se psal rok 2012 a partu divadelních
nadšenců dodnes vede Josef Pšenička,
herec, režisér a dramaturg v jedné osobě.
Díky velké podpoře OÚ Louňovice našel
soubor zázemí v Hotelu U sv. Huberta;
tím byla divadelnická aktivita v této obci
obnovena – po dlouhých 53 letech!
DiPoNa má ve svém repertoáru hry
pro dospělé i pro děti a hostuje nejen v regionu Zápraží, ale občasně vyjíždí i do
vzdálenějších končin Čech. Naopak na
louňovické divadelní scéně se v průběhu
roku střídají amatérské soubory z různých částí republiky.
Ochotnické divadlo v Louňovicích má
však mnohem delší tradici. V louňovické
kronice lze třeba najít záznam vztahující
se k roku 1916. Bylo to období, kdy sem
jezdili na rekreaci početní letní hosté,
mnozí se zájmem o divadlo. Dala se tak
tenkrát dohromady parta nadšenců, kteří
secvičili a během léta odehráli dvě divadelní představení.
■

www.dipona.eu

Říčanští „dobráci“ získali
Nejbližší… najdete v Praze. Je to
AKS (Autokino Strahov) s kapacitou 120 aut a disponující „venkovním plátnem sestaveným z 9
lodních kontejnerů v postapokalyptické atmosféře Spartakiádního stadionu“. Hrát by se zde mělo
až do konce září.
Největší… kupodivu ho naleznete poblíž jaderné elektrárny Dukovany; jeho kapacita je 450 aut.
Návštěvníkům nabízí autokino
program pod chladicími věžemi
až do konce letních prázdnin.
Nejvzdálenější… je pro nás
v současné chvíli autokino Šantovka v Olomouci, které v promítání pokračuje až do konce srpna
na venkovním parkovišti. Zajet si
sem můžete třeba během prázdninového výletu na filmy i divadelní
představení; promítá se na obrovské led obrazovce 6×4 m a se zvukem z vlastního autorádia.
Orientační ceny vstupenek 200 až
400 Kč (za auto s posádkou). Příjezd 30 až 60 minut předem.
■
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5. ročník zábavného
odpoledne pro děti a dospělé
25. 7. 2020 od 14 h na
parkovišti v Jevanech
Veškerý výtěžek z akce bude letos
věnován Domovu dětí Býchory.
Po celý den živá hudba a občerstvení,
kolotoče (LUNAPARK Bareš), hasiči,
veteráni, motorkáři, tombola, opékání
buřtů, nově trhy a mnoho dalšího.
Děkujeme všem, kdo se na akci
jakkoliv podílel. Těšíme se na Vás.

VYSTOUPÍ: MODERN
TALKING REVIVAL. CZ,
MAXÍCI, VĚRA PATT,
DANIEL HŮLKA, JIŘÍ KAŠ,
LILIANA A DALŠÍ.

12. 7. a 16. 8. 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

NOVOU CISTERNU

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Říčany
zasahuje v součinnosti s profesionálními hasiči při
požárech a v dalších náročných situacích. V loňském
roce vyjela k více než osmdesáti případům.
A nyní mají říčanští dobrovolní
hasiči za sebou velkou slávu. Dne
6. června na Masarykově náměstí v Říčanech převzali do užívání
nové cisternové vozidlo – stříkačku
značky SCANIA. Pro „dobráky“
v Říčanech je to velká událost; po
několika dekádách získali zcela nový
vůz a doplnili tak starší vozy značky
TATRA. Cisterna pojme 8,5 tisíce litrů vody plus 510 litrů pěnidla
a sveze k zásahu šestičlennou zásahovou jednotku včetně kompletního

vybavení. Novou cisternu požehnal
říčanský farář a velitel jednotky
převzal od dětí pomyslný klíč. I přes
nepřízeň sobotního počasí se akce
zdařila a k vidění byla i technika dalších sborů či ukázka zásahu hasičů.
Po celou dobu konání akce zajišťoval pro návštěvníky občerstvení tzv.
týlový kontejner, který si říčanští
„dobráci“ sami vyrobili. Nezbývá
nic jiného než popřát mnoho šťastných kilometrů a návratů ze zásahů!
David Pojezný, JSDH Říčany ■

NAROZENINOVÝ
MEDAILONEK
Je to až k nevíře, ale
Jiří Bohata, (nejen)
v černokosteleckém
regionu známý člověk
mnoha zájmů a zásluh,
slaví své 65. narozeniny!
Rodák z Kostelce nad
Černými lesy se narodil dne 23. 7. 1955
v plicní léčebně, kde
byli oba jeho rodiče
zaměstnaní. Ať ho osud
zavedl během let kamkoliv, vždy zůstal
hrdým patriotem a Kostelci zasvětil
svůj život. Přispěl k obnově místního
skautského hnutí a 15 let vedl J. Bohata - Datel svůj skautský oddíl. Proslulé
jsou i jeho vlastivědné procházky a zájem o regionální historii – je autorem
mnoha textů nejen v městském zpravodaji. Podepsán je také mj. pod Černokosteleckým průvodcem nebo loni
vydanou publikací Občané Kostelce n.
Č. l. a okolí na frontách I. a II. sv. války.
Jiří Bohata je i přispěvatelem
časopisu Zápraží; je mi velkou ctí
s ním vždy spolupracovat a těší mne,
že nás pojí dlouholeté přátelství.
Jiří, přejeme vše nejlepší!
ak ■

Už je to tady zase. Někdo poukázal, vynesl soud, navrhl opatření. A bouře se rozjela, berouc
s sebou co jí v cestě stojí. Otázka je, zda je to bouře náhodná,
zvladatelná nebo naopak ovladatelná a dobře živená. O čem
je řeč? O stereotypu, o slovu,
kterým se mnozí zaštitují a v jehož jméně se koná.
Stereotyp je vlastně druh postoje, šablonovitého vnímání
a posuzování toho, k čemu se
vztahuje. Je přebírán, udržuje se tradicí, podmíněn je však
i samotnou dobou a tudíž stejně
jako ona se vyvíjí, tak i stereotypy se mění.
V červnu stáhla HBO z nabídky historický, osmi Oscary
ověnčený velkofilm Jih proti
Severu z roku 1939 s odůvodněním, že mj. „opomíjí hrůzy
otroctví“, „zobrazuje některé
z nejbolestivějších stereotypů
o lidech tmavé pleti“. Teď je film
zpět, doplněn videem, s vysvětleními a komentáři, bez kterých
by bylo „ nezodpovědné nechat
tento titul“. Budiž. Snad každý ten film zná. A kdo ne, ten
by ho měl zhlédnout a udělat si
vlastní názor, přistoupit k němu
po svém. Na to má každý právo.
A kontext doby patří k elementárnímu školnímu vzdělání.
Když nad tím přemýšlím,
odhaduji, jaký bude další krok.
Poskytovatelé filmů a seriálů
to vyřeší buď stažením nekorektních děl, nebo doplněním
komentářů. A co třeba knihy?
Mám se připravit a výtisk knihy Margaret Mitchell Gone
with the Wind (Jih proti Severu) z roku 1937, který vlastním, pak někam odnést, kde
mi do něj vlepí stránky s odpovídajícím vysvětlením a poučením, nebo ho půjdu rovnou
odevzdat? Trochu nadsazené,
vím, ale na jedno to upomíná…
že historie i lidské konání jsou
komplikované a v určitých segmentech se v podstatě
opakují.
ak ■
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LÍSTKY, které mapují svět a vrací staré časy

HISTORIE

Slovem pohlednice dnes běžně označujeme otevřené listovní zásilky, které na
jedné straně mají vyobrazení a na druhé předtisk pro adresu a případný text
a poštovné ve formě nalepené známky. Ale nebývalo tomu tak vždy; pohlednice
urazily ve svém vývoji dlouho cestu, i když za poměrně krátký čas.

Komu dnes něco řekne kartka,
škartka, libopohlednice, dopiska či pohledka? Přitom tak se
v českých zemí v 19. století pohlednice nazývala. Nejdéle však
vydržel název korespondenční
lístek (zaveden byl jako otevřený
lístek v Rakousku-Uhersku roku
1869 a pohlednice z něho vlastně
vychází). Název pohlednice začal

u nás domácnět až od počátku 20.
století a také její podoba se postupně proměňovala.
Budeme-li hledat počátky pohlednic, záleží na směru, kterým
se vydáme a čím si pohlednici
zkonkretizujeme. Pro zjednodušení lze říci, že v Rakousku-Uhersku bylo povoleno tisknout
soukromé korespondenční lístky
s případným obrázkem od roku
1884, ale třeba v sousedním Německu se mohly pohlednice posílat už od roku 1872.
Nejstarší pohlednice byly jedno- a dvoubarevné litografie
o rozměru 90x140 mm, pak přišlo
období vícebarevných litografií
a tzv. zlatá éra pohlednic. Pohlednice se staly žádaným zbožím, vizuálním komunikačním médiem,
vítaným doplňkem nejen dámských budoárů, nabyly na počtu

a pestrosti. Pohlednicím propadl
doslova celý svět.
Zaměření
pohlednic
bylo
neskutečně široké, obsahovalo různé žánry, motivy. Jedním
z nejpočetněji zastoupených byl
místopis. Snad každá obec u nás
měla někoho, kdo vlastním nákladem vydal místní pohlednici
v očekávání, že ji někdo další
použije a sdělí tak, kde se právě
nachází, co dělá. Pozn. Nepřipomíná vám to tak trochu dnešek na
sociálních sítích?
Po technické stránce došlo k významné změně v okamžiku, kdy
se přestala používat tzv. dlouhá
adresa (adresa bývala přes celou

šířku) a nahradila ji krátká. Rozmach pohlednic následně přerušila první sv. válka, a přestože obliba pohlednic zůstala, předchozí
boom už se nikdy neopakoval. Od
50. let až do současnosti pak mluvíme o pohlednicích moderních;
formát se zvětšil na 105 x 148
mm, více jak dvě desetiletí přetrvávala černobílá technika bromografie, pak nastoupil barevný
ofset.
ak ■
Zdroje:
Karpaš R., Pohlednice – Historie lístků, které změnily svět, 2005, ISBN 80-903033-5-8
Svatoš J., Bohata J., Jíša J., Černokostelecko na historických pohlednicích, 2001,
ISBN 80-903018-0-0
Soukromý archiv a sbírka ak

Veřejně přístupná aplikace
ORTOMAP z 50. let končí,
mapy se stěhují na GEOPORTÁL
Před téměř deseti lety byla zveřejněna na
internetu letecká mapa území, které dnes
tvoří Českou republiku – ovšem mapa
pocházela z roku 1953, kdy bylo ještě součástí Československa.

Pohlednice byly vydávány převážně nákladem soukromých
osob, majitelů drobných obchodů (např. papírnictví), tiskáren,
hotelů, restaurací a hospod či
trafikantů. Na Černokostelecku to byli např.: „Mezi prvními a zároveň plodnými editory
pohlednic vynikají především
Bedřich Břečka (1860–1912),
obchodník z Kostelce a Jana Němečková (1854–1916), taktéž
obchodnice. Oba byli vydavateli
litografických pohlednic, které se
tiskly ve známé kolínské tiskařské
firmě J. L. Bayera. (…) Přesný
počet pohlednic tohoto (pozn.
Černokosteleckého)
regionu
není znám, ale jen pohlednice vy-

18 | ZAPRAZI.EU

dané do druhé světové války v samotném Kostelci n. Č. l. se počítají
na stovky kusů.“
Také Český Brod měl řadu vydavatelů pohlednic (např. knihkupectví a papírnictví Jozefa a Božetěcha Miškovských, Emana
Diblíčka) stejně jako okolní obce
(drobné živnostníky, hostinské).
V Doubravčicích to byla např.
obchodnice Kateřina Lůlová,
v Masojedech hostinský Václav
Zámostný a třeba vzdálenější
Posázaví často vycházelo nákladem kolínského knihkupce J.
Kašky. Fotografiemi zásoboval
vydavatele mj. známý českobrodský fotozávod Bohumila Cyrila Straky, s filiálkou v Kouřimi.

Díky tomu bylo možné si porovnat
tehdejší a současnou podobu naší
země (s mapou z roku 2006) z letecké perspektivy. Unikátní letecké
fotomapy se pak rozšířily na období
z let 1947–1958.
Mapový projekt se týká Národní inventarizace kontaminovaných
míst, kterou zajišťuje CENIA, česká
informační agentura životního prostředí. K 30. 6. 2020 však byl ukončen přístup k aplikaci s uvedenou
leteckou mapou (umístěný na www.
kontaminace.cenia.cz) z důvodu zastarání technického řešení a omezení

podpory části softwaru. Vrstva historického ortofota ČR z 50. let 20. stol.
však bude i nadále k dispozici, a to
na Národním geoportálu INSPIRE
(geoportal.gov.cz, záložka mapy).
Zajímavá i pro laiky je pak aktuální mapa kontaminovaných míst
dostupná na adrese: www.sekm.cz.
Pozn. Portál infosystému SEKM
umožňuje systematickou evidenci informací o kontaminovaných
(i potencionálně) místech a ekologických újmách.
Více o samotném projektu kontaminace (NIKM) www.cenia.cz. ■

DOMOV PRO SENIORY BLANÍK V MNICHOVICÍCH PŘIJME
VŠEOBECNOU ZDRAVOTNÍ SESTRU
NÁPLŇ PRÁCE:
✓ Poskytování zdravotní péče klientům
domova, odborné zdravotnické výkony
✓ Dohled nad dodržováním dietních opatření
u klientů
✓ Práce s dokumentací klienta, komunikace
s rodinnými příslušníky
✓ Sledování, hodnocení a zaznamenávání
celkového stavu klienta
NABÍZÍME:
✓ Mzdu 33 500 Kč až 35 500 Kč + příplatky
víkendy/svátek
✓ Stravenky 100,- Kč za každou odpracovanou směnu, 5 týdnů dovolené

✓ Příspěvek na penzijní připojištění
✓ 12 hodinové denní služby (žádné noční)
✓ Příjemné pracovní prostředí, rodinnou
firemní kulturu
✓ Práci na plný či zkrácený úvazek nebo DPP
POŽADUJEME:
✓ Odbornou způsobilost k výkonu profese
zdravotní sestry
✓ Trestní bezúhonnost
✓ Empatické chování
✓ Schopnost týmové spolupráce
✓ Uživatelskou znalost práce na PC
✓ Praxe se seniory výhodou, nikoliv
podmínkou.

!!! NÁSTUP MOŽNÝ IHNED !!!

Tel.: 608 723 038, e-mail: r.kocanova@dsblanik.cz
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RECEPTY

Krajinářské inspirace od Šembery

Florentýnina letní kuchyně - CUKETY

Putování z Doubravčic do údolí říčky Šembery inspirované malířem Otakarem
Moravcem bylo vlastně kulturně-vzdělávací záležitostí. Akce vyvolala sice zájem,
ale nepříznivé počasí, které o daném květnovém víkendu panovalo, nakonec
dovolilo účast jen těm nejodolnějším a nejodvážnějším výletníkům a malířům.

V létě, kdy zahrada poskytuje víc zeleniny, než se dá
začerstva spotřebovat, si šlechtitelé vymysleli bezvadný
šprým, který nazvali cuketou. Jak známo, pokud
cuketu nesklidíte včas, naroste do obludných rozměrů.
A větší zde neznamená lepší: Přerostlé cukety mají
tuhá semínka, tužší a sušší dužninu a hlavně podstatně
ztrácejí chuť. Pravidlo, že cuketa je tím lepší, čím je
mladší, jde v tomto případě až do krajních mezí.

OTAKAR
MORAVEC
(1903–1962)
Krajinář, rodák z Pardubic.
Studoval soukromě u malíře J. Petra a L. Czordáka.
Později přešel do Prahy
a ve studiu pokračoval
v letech 1935 – 1939 na
Akademii výtvarných umění v profesora Nejedlého.
Maloval zejména krajiny
a motivy z Černokostelecka, Českobrodska, Podlipanska, přitahovala ho
i Sázava. Pořádal mj. souborné výstavy v Českém
Brodě, kde se trvale usadil
a dnes jsou některé jeho
práce v expozici místního
Podlipanského muzea.

Komentovaná vycházka
s Janem Psotou začínala
v Doubravčicích u kapličky

Cuketa je malý zázrak. Má pouze
kolem 17 kalorií na 100 g a obsahuje hodně vlákniny; pro hubnoucí
diety je dokonalá. K tomu přidejte
ještě docela zajímavý obsah draslíku, zinku, hořčíku a vitaminů skupiny B, což je koktejl přispívající
k regulaci množství cukru v krvi,
a hned víte, z čeho vařit třeba pro
diabetiky.

Věřím, že vám ani letos v sezoně cuket nedojdou nápady na jejich využití; tři osvědčené recepty
vám nabízím k vyzkoušení.
Pro časopis Zápraží
Jana Florentýna Zatloukalová
matka čtyř dětí, autorka pěti
kuchařek a blogu o vaření ■

ZAPEČENÉ TĚSTOVINY
S CUKETOU

Dejte vařit těstoviny a v pánvi na
másle nebo oleji jemně krátce opečte
na kolečka nakrájenou cuketu. Můžete přidat i další zeleninu, třeba papriky, jarní cibulku nebo houby.
Omáčku odstavte a vmíchejte do ní
hořčici, potom i strouhaný sýr a nakonec žloutky. Už nevařte.
Do zapékací nádoby rozložte těstoviny promíchané se zeleninou. Polijte
omáčkou, ale nemíchejte. Posypte
zbytkem strouhaného sýra. Zapékejte
při 200 °C 15–20 minut, až povrch
omáčky zezlátne.

Díky cuketě a sýrové omáčce dosáhnete vláčných zapečených těstovin,
které nebudou suché a pochutnáte si
na nich zatepla i zastudena.

Stará Zámka
(Otakar Moravec, 1943)
A proč to označení kulturně-vzdělávací? Program dne se totiž skládal ze
dvou částí - z komentované vycházky s regionálním historikem Janem
Psotou a z malby romantického údolí říčky Šembery.
Po stopách krajináře Otakara Moravce, který si z těchto míst odnesl
své první inspirace a dojmy již v roce
1943, zájemce provázela malířka
Zdeňka Zemanová. Pod jejím klidným vedením vznikla spousta nádherných obrazů. Zvolena byla olejomalba – technika, která má mnoho
možností a pokud víte jak na ni, je
jednodušší než akryl nebo tempery;
barvy hned nezasychají. Malování
v plenéru, v lesnatém údolí Šembery
a pod bývalým hradem Šember a hradištěm Staré zámky bylo nezapomenutelnou záležitostí. A prokázalo se,
že dokonalost není důležitá, podstatné je malovat se zájmem
a srdcem!
■
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Zdeňka Zemanová „Každý obraz má
své kouzlo, jako každý člověk“

Prvně jsem se se Zdeňkou setkala v Jižních Čechách, kde vedla kurz malby.
Zbavila mne ostychu z olejových barev a díky ní jsem si uvědomila, že malování
je hra. Působí neuvěřitelně pozitivně a pod její vedením malujeme téměř
dobře jako ti největší mistři. Jsem moc ráda, že Zdenička přijala pozvání na
akci „Putování po stopách Otakara Moravce“ a doufám, že to není naposledy!
Jak se ti s námi malovalo?
Mám pocit, že po počátečním
rozkoukávání tvůrčí energie
jen tryskala.
Bylo mi s vámi výborně a doufám,že
si malování užili všichni zúčastnění.
Byla to pro mne příjemná změna.
Krásná příroda, nová skupina příjemných, tvořivých lidí.
Které obrazy vzniklé během
víkendového malování tě
nejvíce zaujaly?
Vážím si každého tvůrčího vyjádření a jsem moc ráda, když se do
olejomalby pustí lidé s nadšením
a touhou zkusit něco nového. Mám
velkou radost z toho, když zjistí, že

Zdeňka (vlevo) v plenéru
u Šembery
malba může být relaxací, příjemně
prožitým časem. Každý obraz má
své kouzlo, stejně jako každý člověk.
Jak se ti líbilo údolí říčky
Šembery, oslovila tě jeho

krása? Pokud budeš mít tu
příležitost, vrátíš se zpátky
do údolí říčky Šembery něco
namalovat?
Údolí říčky Šembery je kouzelné.
Moc ráda se tam někdy vrátím. Přivezla jsem si krásné fotky. Účastníky mých kurzů v Plzni a pobytů
v Bošilci nadchly kameny v řece
Šembeře tak, že se pustili do malování obrazů podle nich, přestože
v Doubravčicích nikdy nebyli.
Děkuji za rozhovor, malování
s tebou bylo báječné MHM ■
Přeji vám šťastně tvořivé dny.
www.zdenkazemanova.cz ,
instagram: Atelier.zz

Pro 4 osoby
Na sýrovou omáčku: 1 lžíce másla,
1 lžíce hladké mouky, 600 ml mléka,
špetka soli, 1 lžička dijonské hořčice,
100 g strouhaného čedaru, 2 žloutky
K tomu: 300 g těstovin, 600 g mladých cuket, 2 lžíce másla nebo olivového oleje, sůl

www.kucharkaprodceru.cz

Nejprve připravte omáčku k zapékání.
V kastrůlku rozpusťte máslo, přisypte
mouku, promíchejte a nechte chvíli
zpěnit na světlou jíšku. Přilijte třetinu
mléka a dobře metličkou prošlehejte.
Jakmile mléko zhoustne na kaši, přilijte zbytek mléka, znovu promíchejte,
jemně osolte, přiveďte k velmi mírnému
varu a nechte 15–20 minut jemně probublávat za občasného promíchání.

CUKETOVÝ KOLÁČ NA PLECH
Tento koláč je snadný a rychlý za dvou
předpokladů. Jednak vyžaduje křehké
těsto, tedy něco, co si buď musíte koupit, nebo co zvládnete během chvilky
vytvořit, a pak potřebujete cuketu nastrouhanou na dlouhá vlákna. Buď použijte hrubé struhadlo, nebo využijte
cuketové nudle. Koláč je skvělý horký,
vlažný i studený.
Pro 4 osoby jako chuťovka
1 křehké slané těsto na koláč, rozválené
na kruh o průměru zhruba 35 cm, 200 g
(1 kelímek) kysané smetany, 2 žloutky,
velká špetka soli, lžička čerstvých nebo
sušených bylinek, 1 lžíce olivového oleje,
500 g cukety, 125 g tvrdého sýra

DESETIMINUTOVÉ
KUŘE S CUKETOU
Tohle jídlo ponesete na stůl se sebevědomím, že jste vařili jen z opravdových, čistých surovin. Desetkrát
se přitom oblíznete a pánev dobře
schováte, aby vám z ní zatím nikdo
nevyškrábal zbytky.
Pro 2 osoby
2 malá kuřecí prsa, 1/2 citronu,
1 lžíce olivového oleje, 1 velmi
mladá cuketa (do 250 g), 1 jarní
cibulka, 120 ml smetany ke šlehání, čerstvé bramborové noky nebo
těstoviny pro 2 osoby, sůl
Včas dejte vařit těstoviny nebo
noky, abyste je nejpozději za 10 minut od chvíle, kdy vhodíte maso do
pánve, měli hotové.
Kuřecí prsa nakrájejte na tenké
nudličky. Citron dobře opláchněte
a škrabkou na zeleninu z něj odřízněte tenké plátky kůry. Naskládejte je na sebe a ostrým nožem
nasekejte na co nejtenčí nudličky.

Zbytek citronu vymačkejte.
Maso smíchejte
s půl lžičkou
soli, citronovou šťávou a kůrou
a nechte chvíli
marinovat.
Cuketu nakrájejte na tenká kolečka, jarní cibulku též. V pánvi
rozehřejte zprudka olej a přidejte
maso. Na plném plameni opékejte
bez míchání dozlatova, pak maso
otočte a ještě chvíli opékejte, celkem asi 3–4 minuty od začátku.
Do pánve přidejte nakrájenou
cuketu a bílou část jarní cibulky.
Sporadicky míchejte a opékejte další
minutu, až zelenina trochu změkne,
ale stále zůstane křupavá na skus.
Podlijte smetanou a nechte poslední
minutu zprudka povařit. Smetana
tím zhoustne, pojme všechny chutě
z pánve a spojí suroviny v jeden logický
celek.

1. Troubu předehřejte na 170 °C. Plech vyložte pečicím papírem a položte na něj rozválené těsto. Bude se péct jen tak bez formy.
2. Do misky odměřte zakysanou smetanu,
žloutky a sůl a krátce promíchejte. Tuto
směs rozetřete na těsto, nechte přitom
5 cm od kraje volných.
3. Cuketu nastrouhejte nahrubo na dlouhé nudle, sýr také nahrubo. Obojí smíchejte s olejem, další špetkou soli, bylinkami
a rozložte na smetanovou náplň.
Okraje těsta postupně a po malých kouscích přehněte kolem dokola přes náplň
tak, aby koláč dostal půvabný skládaný
rantlík a náplň nemohla vytéct.
4. Pečte 25–30 minut, až okraje těsta zezlátnou, smetanová náplň zpevní a cuketa
změkne.
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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
tel.: 603 428 229 | e-mail: catering@arter.cz | www.arter.cz

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

Přírodní koupaliště na Vyžlovce je fajn místo
A to jak pro odpočinek, tak i pro sport. Areál koupaliště na břehu Vyžlovského
rybníka nabízí travnaté plochy pro slunění, stín vzrostlých stromů, písčitou pláž,
sportovní plochu i potřebné zázemí. Místo je vhodné i pro děti, nudit se tu nebudou!
volejbal, stolní tenis, fotbálek,
nechybí ani prolézačky a dětské
hřiště.
■
KALENDÁŘ AKCÍ:
18. 7. 2020 Železný muž Vyžlovky
(Amatérský sprint triatlon)

I

8. 8. 2020 ČiPřiDO (Čistecký Příležitostný Divadelní Orchestr)

lu

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

PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

AKCE

550 Kč + DPH

za m³ + DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva

KONTAKT:

777 322 135

21.–23. 8. Mistrovství ČR ve stolním fotbálku + hudba

ní foto
rač

„Loni jsme sezonu
zahájili zrekonstruovanou restaurací
s terasou, letos máme
rozšířenou písčitou pláž,
přidáváme další šlapadla včetně dětských, prostě se snažíme,
aby se tu návštěvníkům líbilo,“
říká nájemce pan Klaban. „Koupaliště je orientováno na jih, to

BETONÁRKA
MUKAŘOV

29. 8. 2020 Rozloučení s prázdninami (odpoledne dětská, večer
diskotéka pro dospělé ve stylu
70. a 80. léta)
nám tzv. hraje do
karet, máme proto
i delší otevírací dobu,
podle zájmu, lidé se
rádi zdrží.“
V nabídce rychlého občerstvení jsou tradiční langoše, párky,
klobásky nebo pizza, nechybí ani
nanuky a zmrzlina; nově je zde
stánek s Bubble waffle. K sluně-

ní, plavání a jízdě na šlapadlech
si můžete přidat i sport na souši
– k dispozici je hřiště pro beach

26. 9. 2020 Dopitná
(konec sezony)

PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ VYŽLOVKA
Obec Vyžlovka, ul. Ke Koupališti 118; Vyžlovský rybník.
Převlékárny, venkovní sprcha, občerstvení, hudba, kulturní akce.
Stav vody viz www. khsstc.cz (Krajská hygienická stanice Střed.kraje)
Otevřeno 10 – 22 h, vstupné 40 / 20 Kč, zákaz psů v areálu.

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
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BETONÁRNA
KOZOJEDY

VÝROBA
DOVOZ
ČERPÁNÍ

betončerpadlem
s dosahem 30 m
Tel.: 602 260 059
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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KRBY

Návrhy
Realizace
Revize
Servis
Tel. 604 831 101

ladislavtichovsky@seznam.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
ČENDA ÚKLID mytí oken, čištění
koberců, sedaček, pravidelné úklidy kanceláří, domů. Po dohodě.
Tel.: 603 874 107,
cendauklid@seznam.cz,
www.cenda-uklid.wbs.cz
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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
Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky
Zakládání
a údržba zahrad
sekání trávy, vertikutace...

731 160 030

www.zahradypittner.cz

Tobogan Tobogan
z výšky 7 metrů,
1 200
m3 prolézaček,
z výšky
7 metrů,
3 trampolíny ve výšce 5 m
rychloskluzavka
16
m,
1 200 m prolézaček,
a další atrakce16 m,
rychloskluzavka

trampolíny ve výšce 5 m a další atrakce.

AREÁL BOWLING VOJKOV
26 | ZAPRAZI.EU

Otevřeno: Po - Pá: 12:00 - 21:00
So - Ne: 11:00 - 21:00

tel.: 323 660 231
www.kikiland.cz
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ČALOUNICTVÍ

PŘIJMEME

JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

NOVÉ

MAKLÉŘE
PRO LOKALITY
Praha
Praha-východ
Praha-západ
a Kolín

· PROVIZE ZE VŠECH
DIVIZÍ SPOLEČNOSTI
· ČASOVÁ FLEXIBILITA
· KARIÉRNÍ POSTUP
· BENEFITY

ZAVA & COMP

POHŘEBNÍ
SLUŽBY SOMMER
ŘÍČANY

Ing. Jiří Zavadil
HARDWARE – SOFTWARE
POČÍTAČE
PRODEJ A SERVIS
MODERNIZACE PC
PŘIPOJENÍ NA INTERNET

Lipanská 769
251 01 Říčany

tel.: 323 604 238
mobil: 603 486 362
info@zavacomp.cz
www.zavacomp.cz

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.

ELEKTRO
instalace
revize

Tel.: 603 301 565
733 299 549
veškeré čalounické práce
a restaurování nábytku
www.calounik-vavra.cz

montáže,
opravy
rekonstrukce
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477
www.elektro.tk.sweb.cz

Tel.: 777 610 368
E-mail: artemenkovaj@mmreality.cz

kamenictvijordan@seznam.cz

602 304 946, 323 660 252 – p. Jordán

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO
Provádíme zemní,výkopové a demoliční
práce, dovoz štěrku, písku zeminy, betonu,
odvoz sutě a komunálního odpadu.
výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod,
kanalizace)
vyklízení - kontejnery
bourací práce
nakládka materiálů
základy domů, plotů, zdiva
sklepy, bazény, jímky, vodovodní šachty
základové desky rodinných domů
cesty, zámkové dlažby
dovoz kompostované zeminy
likvidace sutě demoličních a komunálních
odpadů
úprava zahrad a svahovitých terénů

602 353 409 marek.lejcek@seznam.cz
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ČTENÁŘŮM A INZERENTŮM

O časopisu
Pragoclima
U trati 3134/36a
100 00 Praha 10
tel.: +420 283 882 539
www.pragoclima.cz
e-mail: praha@pragoclima.cz

Klimatizace
Tepelná čerpadla
PRO VÁŠ DOMOV I PRACOVIŠTĚ
st
Možnoého
dálkov í přes
n
ovládá iﬁ
w

www.pragoclima.cz

Význam slova Zápraží najdete ve
slovníku lidové architektury, bývá
tak označována i oblast v těsně
sousedící s Prahou, ale především –
Zápraží je náš/váš regionální měsíční
časopis, jehož první číslo vyšlo již
v roce 2006!
Časopis Zápraží je určen pro
oblast jihovýchodně od Prahy, která zahrnuje na 60 obcí
a měst.
Běžný náklad časopisu je
22 000 ks, periodicita je měsíční s výjimkou ledna a srpna (tj.
10 vydání v kalendářním roce).
Obvykle vychází k 1. dni měsíce
a je distribuován v den tisku na
výdejní místa a od července 2020
novou distribuční společností
pak neadresně do schránek obyvatel celého regionu.
Časopis Zápraží je partnerem regionální značky Zápraží – originální produkt.

Časopis Zápraží nabízí:
✓ barevnou i černobílou plošnou
inzerci
✓ řádkovou inzerci
✓ PR články

Podklady je možné dodat
vlastní (tiskové); v případě zájmu inzerci či PR článek zhotovíme na míru.
Ceník, formáty a další
info sdělíme nebo viz
www.zaprazi.eu

INZERCE S NÁMI JE DOSTUPNÁ A ÚČINNÁ

Místa neadresného
doručování
Babice – Brtnice – Březí – Černé
Voděrady – Čestlice – Dobročovice
Dobřejovice – Doubek – Herink
Hradec – Hradové Střimelice
Hrusice – Chocerady – Jažlovice
Jevany – Kamenice – Klokočná
Kolovraty – Kostelec nad Černými
lesy – Kostelec u Křížků – Kostelní Střimelice – Kozojedy – Křenice – Mirošovice – Mnichovice
Modletice – Mukařov – Nupaky
Ondřejov – Pětihosty – Petříkov
Průhonice – Pyšely – Říčany u Pra-

hy – Senohraby – Sibřina – Sluštice – Srbín – Strančice – Strašín
Struhařov – Stříbrná Skalice
Sulice – Světice – Svojetice
Štíhlice – Tehov – Tehovec Uhříněves – Velké Popovice – Všechromy
Všestary – Vyžlovka – Zvánovice
Výdejní místa, obce v distribučním regionu a počty dodávaných
výtisků jsou aktualizovány min.
1x ročně.

Časopis Zápraží si
můžete na začátku
každého měsíce (kromě
ledna a srpna) zdarma
vyzvednout na našich
výdejních místech po
celém regionu.
BABICE – potraviny a bistro
Elit
DOBŘEJOVICE – potraviny Na
návsi
DOUBRAVČICE – Potraviny
DOUBRAVČICE – knihobudka
Na Zámkách
HRUSICE – potraviny Na hlavní
CHOCERADY – Potraviny
JEVANY – potraviny ENAPO
JEVANY – ŠLP Středisko
okrasných školek (prodejna)

KAMENICE – Obecní úřad
KOLOVRATY – potraviny Na
Viničkách
KOLOVRATY – Obecní knihovna
KOSTELEC N. Č. L. – Tabák
Kalianko
KOSTELEC N. Č. L. – Billa
KOSTELEC N. Č. L. – kavárna
Modré dveře
KOSTELEC N. Č. L. – Muzeum
Hrnčířství
KOSTELEC N. Č. L. – MÚ nám.
Smiřických (podatelna)
KUNICE – zámek Berchtold
LENSEDLY – potraviny
U Vaňků
LOUŇOVICE – zahradnictví
Alfík
MNICHOVICE – Infocentrum MÚ
MNICHOVICE – potraviny
CZ-POGGR
MUKAŘOV – Květiny Srbín
MUKAŘOV – potraviny ENAPO

Ekonom (jednatel)
Ing. Petr Novák
tel.: 774 416 260
e-mail: zaprazi@gmail.com
Fakturace
Martina Novák
tel.: 774 413 664
e-mail: fakturace@zaprazi.eu
Grafika a sazba: Zápraží s.r.o.

REGIONÁLNÍ PERIODIKA MAJÍ SVŮJ VÝZNAM
VÝDEJNÍ MÍSTA
ZÁPRAŽÍ

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

MUKAŘOV – prodejna FLIP
MUKAŘOV – květinářství
Kovárna
MUKAŘOV – Zelenina Budský
MUKAŘOV – Cukrárna Srbín
ONDŘEJOV – OÚ
ONDŘEJOV – Potraviny Senf
ONDŘEJOV – SKC
PRAHA 10 Malešice – Auto
Steiger
PRAHA 10 – TUKAS auto
PRŮHONICE – OD Azalka
PRŮHONICE – Servis Auto Opat
PRŮHONICE – Aquapalace
PRŮHONICE – centrum Sokolovna Průhonice
ŘÍČANY – Cukrářský salon
ŘÍČANY – čistírna Magnific
ŘÍČANY – Foto FLACHS Masarykovo nám.
ŘÍČANY – Infocentrum MÚ
ŘÍČANY – Městská knihovna
ŘÍČANY – MÚ Masarykovo nám.

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

ŘÍČANY – MÚ Komenského nám.
ŘÍČANY – Centrum Na Fialce
ŘÍČANY – Potraviny Květ
ŘÍČANY – Kongresové
a sportovní centrum Oáza
SENOHRABY – zastávka ČD
SLUŠTICE – potraviny Na
křižovatce
STRÁNČICE – Česká pošta
STRÁNČICE – nádraží ČD
STŘÍBRNÁ SKALICE – Tabák
a vinotéka Novák
SVOJETICE – potraviny U Čápů
UHŘÍNĚVES – Infocentrum
ÚMČ Praha 22
UHŘÍNĚVES – NORMA
UHŘÍNĚVES – Prominent –
prodejna krůtího masa
VELKÉ POPOVICE – potraviny
ENAPO
VYŽLOVKA – Pizzeria Ristorante Vyžlovka
ZVÁNOVICE – Potraviny

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