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Tomáš
Töpfer
NA DIVADLE ZKOUŠÍME A DOUFÁME,
ŽE UŽ BUDEME MOCT HRÁT PRO PLNÝ SÁL
ZUŠ
ŘÍČANY
posílila od září
svůj pedagogický
tým o čtyři
nové osobnosti
a rozšiřuje také
svou působnost
v regionu

KONCERT
MALINA
BROTHERS
V sobotu 17. října
2020 velký sál v SKC
Ondřejov rozezní
vystoupení hudební
skupiny Malina
Brothers

ANKETA

ÚVODNÍK

PTÁME SE:

RÁDI PÍŠEME NEJEN MY, ALE I NAŠI ČTENÁŘI

Pokračuje záměr výstavby Lidlu v Mukařově při Kutnohorské silnici. Zastavěná plocha stavby 9 857 m2, zpevněné celkem 4 252 m2. Před několika
týdny projekt prošel přes Odbor životního prostředí a zemědělství na kraji.
Potřebujeme v oblasti Mukařova
další supermarket s potravinami? Co
si myslíte? Napište nám na redakce@
zaprazi.eu, připojit můžete i svou fotku a zkrácené nacionále. O vaše názory se podělíme v příštím vydání. ■

A to je dobře, těší nás to. Přestože byly prázdniny a dovolené,
zareagovali jste a čas od času k nám e-mail dorazil. Soutěžili
jste, informovali nás, že jste obdrželi Zápraží včas a do
schránky, dokonce se objevují
již i sdělení, jak se vám nové ZáDalší soutěž
praží zamlouvá. Tak pokračujte
připravujeme doí
n
a pište nám, jsme na vaše inforříjnového vydá át
kr
to
n
te
mace zvědaví!
Zápraží –

Časopis Zápraží hledá
spolupracovníky

Rozšiřujeme tým a tak pro občasnou i pravidelnou činnost hledáme spolupracovníky regionálního
časopisu Zápraží (DPP, IČO).
Zajímá Vás inzerce, marketing,
máte obchodního, organizačního
ducha, příp. praxi v obdobném oboru? Pak chceme právě Vás!
Zkušenost s psaním textů, tvorby
PR článků, vedení rozhovoru apod.
není podmínkou, ale výhodou, kterou v případě zájmu můžete u nás
uplatit :o)
Kontaktujte nás, podáme bližší
informace. Volná pracovní doba,
výdělek dle výsledků práce, bonusy dle dohody. U nás je vlastně
pohoda…
■

hře volné

budou ve
SOUTĚŽ O KNIHU KRESLÍŘE
vstupenky do
JIŘÍHO FILÍPKA
la
až
pr ského Divad
V letním vydání Zápraží 7-8/2020
lí!
ad
Bez zábr
jste si mohli přečíst nejen rozhovor
s Jirkou Filípkem, ale i zasoutěžit
o knihu s jeho podpisem (a kresbičkou navíc). Stačilo spočítat
v časopise jeho volně umístěné kreslené postavy. Kdo se správně
dopočítal a poslal emailem odpověď, měl šanci. Gratulujeme tedy
paní Hance V., která knihu Sídla českých panovníků (vyšla v červnu 2020 a je dílem autorky Stanislavy Jarolímkové a zaplněna je
bohatě ilustracemi právě Jirky Filípka), od nás získává.
■
Zápraží, časopis pro obyvatele kraje jihovýchodně za Prahou 9/2020
Ročník XIV • Vydání 31. 8. 2020 • Registrace MK ČR E 17548
• 10 vydání v kalendářním roce • Náklad 22 000 ks • IČ 24220990
• Vydavatel: ZÁPRAŽÍ s.r.o., Slepá 123, 282 01 Doubravčice • Grafická
úprava Zápraží s.r.o. • Tisk Svoboda a. s. • Příští číslo (10/2020) vychází
1. 10. 2020 • Uzávěrka inzerce a příspěvků 20. 9. 2020
Redakce, marketing, inzerce:
Alena Kvasničková, tel.: 601 344 588, e-mail: redakce@zaprazi.eu,
marketing.zaprazi@seznam.cz, www.zaprazi.eu

Vážení čtenáři,
nevím jak vy, ale já mám neodbytný
pocit, že nám to léto příliš rychle
utíká. Než se člověk rozkouká, začne
si užívat volna a dovolené, prožije
pár deštivých a pár horkých slunečních dní, zalenoší si u vody, vyrazí
na výlet, hodí maso na gril, posedí
s kamarády, už ho dostihnou zprávy
o tom, že za chvíli je podzim a na co
všechno by měl včas myslet.
A přitom se stále něco děje a není
toho málo! Ať v regionu, kde jedna
zajímavá akce stíhá druhou a u většiny bych samozřejmě chtěla být, ale
i u nás v redakci. V červnu jsme změnili distribuční firmu, která roznáší
Zápraží neadresně do schránek
k vám, našim čtenářům, červenci
jsme si pak dopřáli redakční pauzu
a vyrazili na cesty a výlety; byť letos
jen po Čechách či Slovensku. A kolega se nám stihl již poněkolikáté
šťastně oženit – gratulujeme! :o)
Teď v srpnu jsme už ale zpět a přemýšlíme, co vše do zářijového vydání
zařadit. Rozhovor, něco z historie, zajímavé zprávy, pozvánky či přidat tip na
výlet? Ať už zvolíme cokoliv, doufám, že
i toto číslo si se zájmem pročtete.
Krásné babí léto a pohodový začátek školního roku přeje
Alena Kvasničková ■

AUTOCENTRUM ROŠKOTA ‒ JANOUŠEK S.R.O.
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ROZHOVOR

ROZHOVOR

Herci si někdy postesknou, že
jedna seriálová role u diváků
přebije spoustu jiných jejich zajímavých a kvalitních divadelních rolí, nebo dokonce herce
zaškatulkuje. Máte také takovou
zkušenost?
S tím jsem se dávno smířil. Když
odehrajete například 100 úspěšných
a vyprodaných repríz na Vinohradech, tak vás uvidí nějakých 60 000
diváků. Jeden díl úspěšného seriálu
uvidí najednou třeba 900 000 lidí za
jediný večer.
Jste všestranně aktivní, ale i ve
své profesní herecké branži jste
rozkročen poměrně doširoka.
Působíte jako divadelní, filmový
i seriálový herec, zapomenout
nelze ani na rozhlas, jste i režisér, ředitel divadla, pedagog.
Vším jste chtěl být a jste tím rád?
To co jste vyjmenovala, nedělám
většinou současně. Tak to z venku
jen vypadá, že toho stihnu hodně,
ale ve skutečnosti mám, jako každý omezenou kapacitu. S pokroči-

TOMÁŠ TÖPFER (*1951)
◗ Filmový a divadelní herec, režisér, pedagog, divadelní ředitel, podnikatel a politik.
◗ Absolvoval konzervatoř v Brně a pražskou DAMU.

Pojďme se ale na chvíli ještě
vrátit zpět do doby, kdy jste
v restituci převzali dům v ulici
Na Bojišti. Co Vás vlastně přivedlo k rozhodnutí neprodat,
nepronajmout, ale provozovat
restauraci?
To bylo docela jednoduché. Bratr byl
celý život hospodský, ale tak velkou
restauraci nechtěl. Přemluvil jsem ho
já s tím, že mu udělám zázemí, postarám se o účetnictví a daně. Musel jsem
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se všechno za pochodu učit. Navíc se
v té době daně měnily. Musel jsem si
snížit úvazek na polovinu v Divadle na
Vinohradech, kde jsem byl jako člen
hereckého souboru. Jiřina Jirásková
mně vyšla vstříc a dalo se to nakonec
zvládnout. Dnes už je bratr v penzi
a hospodu vede jeho syn.
Na tu historku s tácem už si nepamatuju, ale jsem si jist, že jsem neřval. Asi jsem se zlobil. Řvaní na personál není můj styl a nepraktikuju jej

◗ Prošel si divadly v Ostravě, Praze či Ústí nad Labem až zakotvil v pražských Nuslích. Zde společně s herečkou Eliškou
Balzerovou založil Nadaci Fidlovačka a obnovili Divadlo na
Fidlovačce.
◗ Stojí také za vznikem tradice Shakespearovských letních
slavností na Pražském hradě.
◗ V letech 2006-2012 byl senátorem bez politické příslušnosti.
◗ Od roku 2012 je ředitelem Divadla na Vinohradech.
◗ Za svou hereckou činnost získal několik ocenění mj. cenu
Alfreda Radoka (1995) v kategorii nejlepší mužský herecký
výkon (inscenace Jacobowski a plukovník, role Jacobowski,
Divadlo na Vinohradech) a cenu Thalie (2006) za roli Tovjeho
v inscenaci Šumař na střeše (Divadlo na FIdlovačce).

Z inscenace historické komedie J. Goldmana Lev v zimě

lým věkem mám jednu velkou výhodu. Dělám už jen to, co mě baví.
Zvládáte být k sobě také sebekritický?
Myslím, že mně to moc nejde. Sobě
umím odpustit velice rychle i to, co
bych jiným zazlíval. Ale v tom se, myslím, neliším od většiny lidí.
Máte před sebou svou devátou
sezonu na pozici ředitele Divadla
na Vinohradech. Vyrovnáváte se
s nelehkou situací z minulých měsíců, ale současně plánujete budoucnost. Co v DnV připravujete?
Dramaturgický plán je hotov a diváci
se mohu těšit na Český román – dramatizaci románu Olgy Scheinpflugové. Hned na začátku října bude mít
premiéru dnes už legendární Balada
pro banditu s Markem Lamborou
v titulní roli a v listopadu klasická
komedie Slaměný klobouk. Dále
plánujeme uvedení adaptace Jiřího
Křižana Je třeba zabít Sekala, podle
stejnojmenného filmu. A na jeviště
se vrátí po mnoha letech i klasika Obchodník s deštěm. Další tituly jsou ve
stádiu příprav. Na repertoáru zůstávají divácky úspěšné inscenace např.
Sňatky z rozumu, Pygmalion, nebo
Návštěva staré dámy.
Zahrajete si jako ředitel divadla
tak často jak byste chtěl, nebo už
nezbývá čas?

Což o to. Čas by ještě zbýval, ale mnoho nabídek uměleckého šéfa a režisérů odmítám. Přenechávám prostor
mladším, talentovaným kolegům.
Zkouším zhruba jen jednu roli ročně.
Dlouhá léta již žijete v regionu Zápraží. Co Vás přivedlo právě sem?
Ano, bydlím tu už přes dvacet let. Ovšem musím k tomu přičíst ještě svoje
dětství. Měli jsme takovou trampskou

Tady si neodpustím otázku:
Opravdu žijete ve své obci, nebo
jen bydlíte? Mám tím na mysli,
zda Vás obyvatelé mohou potkat
na místních akcí nebo třeba zda
zajdete na pivo do hostince…
Mám tu několik dobrých sousedů,
se kterými se vídám. Na pivo do
hospody ale nechodím. Je to tím, že
pivo piju jen velmi výjimečně. Když
tu působil místní ochotnický spolek,
byl jsem pravidelným návštěvníkem.
Teď, bohužel, tahle iniciativa na nějaký čas ustala.
Vaše rodina má pohnutou historii. Vaši rodiče pocházeli z pražských asimilovaných židovských
liberálních rodin, judaismus tudíž vlastně nepraktikovali, ale
to že jsou Židé, se vracelo. Vy
sám se zajímáte o historii, židovský stát, pátral jste po svých
předcích. Lze říct, že oklikou se
ke svým kořenům vracíte i profesně, obsazován býváte do rolí
Židů (mj. rabín Taussig v TV
minisérii J. Stracha Ztracená
brána). Vnímáte to jako náhodu,
nebo záměr?
Bude to nejspíš jen tím, že nás tu
po válce mnoho nezbylo. Já jsem tu
vlastně jen tou šťastnou náhodou,
že se maminka vrátila z lágru a tatínek přežil Osvětim i pochod smrti.
Když se dostanete do určitého věku,
přirozeně se začnete zajímat o svou

rodinu, o své kořeny. Dokud byl čas,
tak jsem se rodičů neptal a teď už nemám, bohužel, koho se ptát. To, že
jsem Žid, bych skoro nevěděl, kdyby
mně to vždycky někdo neopomněl
připomenout.
U Vás v obci je zachován jeden
z nejpůsobivějších židovských
hřbitovů co znám. V nedalekých
Strančicích pak bývala židovská
komunita a dodnes je zde synagoga, o jejíž záchranu a využití se však léta vedla diskuze.
K jejímu slavnostnímu otevření
konečně dojde – v neděli 13. září
2020 od 16 h. Zúčastníte se této
události?
Pokud mně to moje pracovní povinnosti umožní, tak rád. Ovšem v září
vypukne sezóna v divadle, které
mělo nucenou pandemickou pauzu.
Musíme v krátkém čase uskutečnit
všechny odložené premiéry. Zkoušíme intenzivně hned tři najednou.
A doufám, že už budeme moci hrát
pro plný sál…
Zaujala mne nedávno Vaše odpověď na otázku, jaké máte ještě plány do budoucna. Dotyčnému jste tehdy odpověděl: „Takže
mým jediným plánem je už jen
to, aby se ze mne stal spokojený
rybář – důchodce.“ Platí to stále?
Platí!! Rád bych si užil toho času, který mně ještě zbývá v klidu, bez stresů
s přeplněným diářem. Nemám pocit,
že jsem toho udělal málo a nemám
tedy co dohánět.
At´ se tedy vše daří a děkuji za
rozhovor!
ak ■
foto: Viktor Kronbauer, zdroj: Divadlo na Vinohradech

Do mého povědomí se Tomáš Töpfer nesmazatelně zapsal kupodivu ne
divadelní či seriálovou rolí, ale tím, že mě kdysi slušně „seřval“. Já byla
náctiletá servírka-brigádnice a on právě začal spolu s bratrem provozovat
v Praze hostinec U Kalicha. A ten tác s talíři prostě nějak podklouzl… Od té
doby se mnohé změnilo; Tomáš Töpfer oplývá mnoha dalšími aktivitami,
žije v našem regionu na Zápraží a já
ho dnes vnímám především
jako úspěšného muže
a oblíbeného herce.

V té době začala, zvláště díky
seriálům (mj. Život na zámku),
vzrůstat Vaše divácká popularita. Je známá tvář výhodou nebo
Vám život spíše komplikuje?
Popularita je věc velmi dočasná.
Navíc někdy život spíše komplikuje. Když zrovna běžíte každý týden
v televizi, tak ztrácíte své soukromí.
A výhody? Takřka žádné. Popularita
vás nezachrání třeba před pokutou
za překročení rychlosti. Zrovna nedávno mě zastavili policisté. Měli velkou radost, že mě poznali a se stejnou
radostí mně dali pokutu.

foto: Viktor Kronbauer, zdroj: Divadlo na Vinohradech

Nemám pocit, že jsem
toho v životě udělal málo.
Dělám už jen to, co mě baví

chatičku u Sázavy. Tam jsem prožíval
krásné chvíle. Dnes bydlím asi šest kilometrů vzdušnou čarou od té trampské osady. Takže se to dá považovat za
takový návrat do známých míst.

ani jako ředitel divadla. Nic si z toho
nedělejte. Nešikovných brigádnic se
U kalicha vystřídalo hodně 

Inscenací hry F. Dürrenmatta Návštěva staré dámy s Dagmar Havlovou Veškrnovou a Tomášem
Töpferem v hlavních rolích zahájilo Divadlo na Vinohradech svou sto dvanáctou divadelní sezonu
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Z HISTORIE

1849: Synagoga a židovská
obec ve Strančicích
Projíždíte-li centrem Strančic a minete-li obecní úřad,
v pravotočivé zatáčce si pak můžete povšimnout jednoduché
budovy s třemi klenutými okny. Dlouhá léta chátrala, sloužila
jako sklad, posléze stála bez využití. Jde o památkově hodnotný
soubor staveb bývalé židovské synagogy, tvořený ze dvou
přiléhajících budov – ze samotné synagogy a domku rabína.
SYNAGOGY V REGIONU ZÁPRAŽÍ:
Strančice (památka)
Pyšely (památka)
Říčany (přestavěno, obchody, byty)
Přistoupim (přestavěno, OÚ)

jako skladovací prostor, prošla částečnými opravami a sloužila i jako
sochařský ateliér.
„Po vcelku vstřícném jednání se
nám podařilo na podzim loňského
roku vrátit na budovu synagogy desku se jmény obětí holokaustu (původně sem byla umístěna u příležitosti
600. výročí obce v roce 2004) a při
krátkém programu zde proběhl i koncert, který krásně ukázal, jaké úžasné
akustické možnosti tento prostor nabízí,“ přibližuje současnost synagogy
Oldřich Trejbal, starosta Strančic.
Hlavní sál synagogy zaujímá celý prostor budovy, je zaklenut dřevěnou valenou klenbou a pro modlitební účely
býval členěn na tři části. Také osvětlení je působivé: tři pravidelně rozmístěná půlkruhovitě zaklenutá vysoká
okna jsou na severní i jižní straně a ve
východním štítu je pak kulaté okénko.
„Po této akci jsme nadále s židovskou
obcí jednali, byla ukončena nájemní
smlouva na pronájem a domluveno,
že budovu si pronajme Obecní úřad.
Současně se ustanovil Spolek pro
oživení strančické synagogy, který
se bude zabývat společensko-kulturními akcemi, vhodnými pro tento
prostor.“
(ak) ■

Nová kniha o rodu Ringhofferů
Milan Hlavačka a Pavel Bek navázali
na předchozí monografii o významném pražském podnikatelském
rodu Ringhofferů (Fenomén Ringhoffer, rodina, podnikání, politika
autorů M. Hlavačky a M. Hořejše)
a připravili další publikaci pod názvem RINGHOFFEROVÉ, RODINA A PODNIKÁNÍ. Obsahem knihy jsou především životní příběhy
členů rodiny v několika generacích,
rodinné podnikání v našem regionu
a v dalších oblastech s bohatou fotografickou dokumentací.

RODINA KOLBENŮ

Synagoga
v minulosti
a dnes

Z dochovaných záznamů (např. familiantská kniha) se lze dozvědět o židovských obyvatelích ve zdejší obci
a okolí. Přímo ve Strančicích na konci
18. stol. žil podomní obchodník Isak
Libner se synem Abrahamem, holič
Isak Kraus a Samuel Stein či rodina
sklenáře Davida Kolbena.
V roce 1850 došlo ke zrušení zákonu ghetta čili přikázaného místa
pobytu a familiantského zákona (tj.
podmínky pro uzavírání sňatků mezi
Židy) a Židé se tak z vesnic začali
stěhovat do větších obcí a měst. Ze
strančické oblasti odešli do Uhříněvsi,
Říčan a následně i do Prahy. Židovská
komunita ve Strančicích tak výrazně
prořídla. Její zánik však zapříčinila až
2. sv. válka, kdy bylo 23 Židů ze strančické židovské obce (původem ze
Strančic, Předboře a dalších vesnic)
deportováno do terezínského ghetta
a odtud pak do vyhlazovacích táborů.
Nikdo z nich se již nevrátil.
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Nejprve
pro
potřeby židovské obce byla
ve Strančicích
ustanovena modlitebna (roku 1840), která
záhy začala sloužit i jako soukromá
dvoutřídní škola a příbytek kantora.
O několik let později bylo přistoupeno k výstavbě nové, samostatné
budovy synagogy; a to při silnici na

se zde souvěrci ze širokého okolí.
Válečná doba a nastalé poměry připravily synagogu o vnitřní vybavení
a proměnily ji ve skladiště. I to vedlo
k tomu, že ji židovská obec odprodala
firmě Oseva Strančice (1960). Pak
byl ale o budovu nečekaně projeven
zájem a synagoga se spolu s domkem
rabína dostala na soupis kulturních
památek (1971) a při ověřování stavu bylo poznamenáno (1985): Neupuštěno od památkové ochrany (…).
Důvod: Původní charakter objektů,
který dokládá historický vývoj specifické etnické skupiny obyvatelstva ve

Pokračovateli rodu skláře Davida
Kolbena byli Joachim a Františka
Kolbenovi, kterým se ve Strančicích v domě čp. 7 narodilo celkem
devět dětí. Nejstarší a nejznámější z nich byl Ing. Emil Kolben
(1862–1943),
elektrotechnik,
vynálezce, podnikatel a zakladatel pozdějšího koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk. Roku
1943 byl ve věku 81 let deportován z Prahy spolu se svou dcerou
Lilly, synem Hanušem a vnukem
Jindřichem (1926-2013) do terezínského ghetta, kde o tři týdny
později zemřel. Celkem v období
holocaustu zahynulo v důsledku
rasového pronásledování 26 členů rodiny Kolbenů.

Poslední rok před školou je klíčový
Prázdniny utekly jako voda a pro některé děti u nás
ve školce nastává poslední školní rok, rok plný
očekávání, intenzivního hraní i práce. Předškoláků je
opět téměř celá třída a většina z nich bude společně
pokračovat dál do naší zakládní školy Navis.

Slavnostní otevření strančické synagogy
spojené s koncertem se uskuteční v neděli
13. 9. 2020 v 16 hodin.
jihozápadním okraji strančické návsi
(dnes náves Četníka J. Bojase). Roku
1849 tak vznikla jednoduchá podélná stavba synagogy s dřevěnou stlačenou klenbou a sedlovou střechou
a o něco později k ní byl připojen
menší přízemní domek – příbytek
rabína či kantora s místnostmi pro
výuku dvoutřídní židovské školy.
Bohoslužebným účelům synagoga
sloužila až do 2. sv. války; scházeli

venkovském prostředí, nebyl dotčen
ani provedenými úpravami. Stavební
stav je dobrý, objekt je vhodně využit
jako sklad a bytová jednotka.
Židovská obec v Praze později
podala žádost o navrácení památkového areálu (synagogy a domku rabína) v rámci restitucí a byla
úspěšná (1995). Ke svému původnímu využití se však synagoga již
nevyužívala, nabízena byla opět

Proč však pohlížet tak daleko dopředu,
když je čeká ještě jeden „bezstarostný“
rok ve školce? Snad možná proto, že
ten poslední rok je tak důležitý.

Vztahy a tutoriální systém
Zdroje: www.strancice.cz, https://www.holocaust.cz, http://synagogy.euweb.cz/ https://
pamatkovykatalog.cz/synagoga-2317393,
http://www.kolben-ckd.cz/index.php/dokumenty, Strančický zpravodaj 2019

Vydal: Historický ústav AV, 2020,
520 stran
ISBN. 978-80-7286-324-2 ■

Už ve školce intenzivně pracujeme
na dobrých vztazích ve třídě; výrazně
ovlivňují třídní atmosféru a jdou pak
s dětmi dál. Také způsob práce založený na úzké spolupráci s rodinou

zůstává po přestupu do školy podobný. Základem spolupráce s rodiči
je tzv. tutoriální systém. V praxi to
jsou pravidelné individuální schůzky
s rodiči a ve škole i s dětmi. Výstupem každého setkání je vždy nějaký
konkrétní závěr, cíl, kam dítko posunout a způsob jak toho dosáhnout.
Práce ve školce navazuje na výchovné snažení rodičů a při tutoriálních setkáních máme vynikající

možnost předat si
důležité informace
o dítěti a vymyslet
postup, jak s ním
pracovat dál. Rodiče mají velké
zkušenosti a obvykle správné řešení leží na dosah ruky,
pak jde jen o to vytrvat ve
správných rozhodnutích a být
důslední doma i ve školce. Pokud se
vzájemně podporujeme, naše práce
nese plody a děti se zdravě a harmonicky rozvíjejí.

Základem je příprava na
dobrý start
Když my ve školce pomůžeme rodičům, aby v pomyslném batůžku měly

děti naloženy dobré pracovní návyky
a dobré vzájemné vztahy, tak se jim
školní start značně usnadní. A jestliže
se k tomu navíc přidá dobré rodinné
zázemí, je cesta ke školnímu úspěchu
otevřená doširoka a dobré výsledky na
sebe nenechají dlouho čekat.
Kromě již zmiňovaného samozřejmě dbáme i na dobrý akademický rozvoj. Ve školce máme dobře
propracovnaný diagnostický systém
a logopedickou prevenci a tak většinou odhalíme drobné či větší nedostatky v připravenosti na školu už
v podzimních měsících. Máme tak
celý školní rok na jejich řešení.
Už se těšíme, až se budova naší
školky opět rozezvučí dětskými
hlásky, a i když nás možná v následujících měsících opět čekají nějaká
ta omezení, vnímáme je jako výzvy.
To se snažíme předat i dětem. Slovo
problém mizí z našeho slovníku a nahradilo je slovo výzva.
■

Mateřská škola Ratolest,
Petříkov 166,
skolka.ratolest@gmail.
com, tel.: 773 226 531,

www.msratolest.cz
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Zahrada v PŘÍRODNÍM STYLU při Mateřské
škole v Doubravčicích

Prodejce užitkových vozidel
Nástavby a vestavby všeho druhu

Rádi bychom se podělili o radost
z úspěšně dokončeného projektu Zahrada
v přírodním stylu při MŠ Doubravka,
napsala nám místostarostka obce
Doubravčice. Jde o projekt, který má za cíl
přeměnit stávající zahradu mateřské školy
v Doubravčicích na zahradu v přírodním stylu.
V rámci tohoto záměru došlo k rozšíření stávající zahrady o nové přírodní prvky. Děti mohou chodit
naboso po tzv. Kneippově chodníčku vyloženém různými přírodními
materiály, schovat se ve vrbové
chýši, pozorovat život ve vodě v zahradním jezírku nebo si pohrát na

novém pískovišti.
Ve výběhu s domečky pro morčata a králíky
děti mohou hlodavce nejen
pozorovat, ale také se o ně
starat. Zahrada byla osázena stromy, ovocnými keři, levandulemi,
byly vytvořeny vyvýšené záhony.

Ty si dokonce
děti osázely
samy! Krmítko a budka pro
ptáčky byly samozřejmostí.
Nové prvky v zahradě působí přirozeně a navíc umožní zvýšit efek-

tivnost enviromentálního vzdělávání v MŠ. A proto těší, že děti jsou
z nové zahrady nadšené a opravdu
si ji užívají.
■
Tento projekt byl financován
Státním fondem životního
prostředí České republiky
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Projekt: Zahrada v přírodním
stylu při MŠ Doubravka
Investor: Obec Doubravčice
Dodavatel: Okrasné zahrady
arboristika s.r.o.
Termín realizace: 2019

PROFI AUTO CZ

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

Nabité léto i podzim v SKC Ondřejov
Sportovně kulturní centrum v Ondřejově má za sebou
prázdniny, v nichž tělocvična, malý sál i okolí SKC ožily zejména dětmi. Povedl se už třetí běh příměstských táborů.

Technické služby

Bohemia Balet

DOUBRAVČICE
NABÍZÍME SLUŽBY:

✓ zemní práce, kontejnerová doprava
✓ prodej písků, štěrků, recyklátů, zeminy,
koňského hnoje
Nenašli jste
✓ dovoz materiálu
Vámi požadovanou
službu?
✓ údržba zeleně (sekání,
ořez stromů, štěpkování), Potřebujete cenovou nabídku
na míru?
úprava neudržovaných
Kontaktujte nás!
ploch
✓ zimní údržba
✓ „hodinový manžel“
✓ výstavba inženýrských sítí
✓ realizace vodovodních a kanalizačních přípojek
✓ geodetické práce

776 053 552,
ts.deponie@doubravcice.cz
Technické služby Doubravčice, www.ts.doubravcice
8 | ZAPRAZI.EU

Skupina Malina Brothers
Děti zkrátka po měsících v karanténě zákonitě
chtěly zažít dětský
kolektiv, závodění, hry od „Krvavého kolena“ až po obyčejnou „schovku“ či zdolávání překážek se zavázanýma očima. Srpnový příměstský
tábor navíc ozvláštnila výuka fotografování. „Děkujeme všem táborovým vedoucím za trpělivost
a přípravu, místní hospodě za obědy
a svačiny a rodičům dětí za podporu
naší myšlenky, že příměstské tábory
do SKC patří,“ shrnuje Dita Fuchsová, programová manažerka SKC.

Nabídka kroužků a lekcí
od září
Do SKC mohou od září zavítat děti
i dospělí na pravidelné lekce, sportovní, výtvarné či hudební. V nabídce kroužků je na šedesát různých
aktivit pod vedením špičkových
lektorů, najdete tu basketbal, box,
pilates, karate, sebeobranu, florbal, Taekwon Do, aerobic, Parkour,
rokenrol, balanční techniky, balet,
angličtinu, jógu, keramiku, kytaru
i flétnu. Ceny lekcí zůstávají více
méně stejné jako minulé pololetí.
Nabídka, ceník, přihlášky a další
informace jsou na www.skcvondrejove.cz. V čase, kdy neprobíhají

kroužky, si můžete tělocvičnu s lezeckou stěnou či malý baletní sál
pronajmout.
V sobotu 12. září od 15 do 18 hodin
proběhne ve velké tělocvičně cvičební maraton POSILME SE PO LÉTĚ
se zumbou, jógou a pilates, se třemi
lektorkami a občerstvením, to vše za
300 Kč. Zájemci se mohou hlásit na
barborasourkova@seznam.cz

Koncert a baletní vystoupení na podzim
„V našem SKC chystáme i dvě velké
a už tradiční akce: koncert Malina Brothers v rámci jejich turné 10 let na scé-

ně v sobotu 17. října v 19.00 a vystoupení Bohemia Baletu, také již desáté
v Ondřejově, v sobotu 28. listopadu.
O obě akce bývá tradičně velký zájem.
Vstupenky v předprodeji budou v Ondřejově v kavárně Pohoda v SKC nebo
v prodejně oděvů na náměstí (360
Kč Malina Brothers). A zajistit lístky
můžeme i přespolním, když mě kontaktují,“ doplňuje informace Hynek
Kašpar, manažer SKC v Ondřejově. ■

Kontakt: e-mail
hynekkaspar@seznam.cz,
tel.: 777 668 212,
www.skcvondrejove.cz
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ZUŠ Říčany zahájí
výuku… konečně!

PORADNA

OPTIMÁLNÍ POJIŠTĚNÍ,
EZS, EPS A MDC
Přední významné firmy,
které nabízejí elektronické
zabezpečení se soustředí
na optimální zabezpečení
podle skutečných hrozeb
a rizik dané lokality, objektu
a konkrétního místa. Nejen
pro vás, ale i pro pojišťovnu
je lepší pachatele odradit,
případně dopadnout při činu,
než následně řešit škodu
formou pojistné události.

Prázdniny pomalu končí a nový školní rok už
klepe na dveře. Všichni už jste asi zaznamenali
prohlášení a doporučení MŠMT k novému školnímu
roku. Omezení, která nastanou, se asi dala čekat,
jen jsme asi všichni ve skrytu duše doufali, že
k nim nedojde. Roušky a dezinfekce jsou zase
v pohotovosti, musíme se s tím vyrovnat.

Většina renomovaných pojišťoven, pokud ve svých pojistných podmínkách
přímo nevyžaduje určitý druh elektronického zabezpečení, je ochotna nabídnout
slevu na pojistce pouze v případě, že máte
ve svém pojištěném objektu funkční EZS
( elektronický zabezpečovací systém), či
EPS (elektronická požární signalizace)
od prověřené firmy. Vyšší úroveň pojištění i možnost vyšší slevy zajišťuje napojení elektronicky zabezpečeného objektu
(EZS, EPS) na certifikovaný pult MDC
- pult centrální ochrany.
Text je 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
■

Zleva doprava:
Darina Glatzová, hudební nauka, zpěv
Aleš Hejcman, klarinet
Markéta Poláková, klavír
Simona Spáčilová, výtvarný obor
Nicméně vyučovat začneme, v normálním
režimu, za zvýšených hygienických opatření. Veškeré informace k zahájení výuky
v ZUŠ Říčany najdete na www.zusricany.cz

Naše snaha byla zveřejnit co nejvíce
informací k fungování a aktivitám
školy už v červnu. I když si někdo
mohl myslet, že se na školách v posledních měsících nic nedělo, není to
pravda. Každopádně určitě ne u nás,
v říčanské zušce.

Co se u nás změnilo?
Pracujeme na modernizaci školy, třídy mají nový nábytek, počítače jsou
jejich nedílnou součástí, instalujeme
nový zabezpečovací systém. Máme
nové webové stránky a zpracováváme nové propagační materiály.
Posílili jsme výuku hudební nauky
a některých oborů. Krásně se nám
rozrůstají pobočky ve Strančicích
a Mnichovicích – rozšiřujeme zde
výuku hudební nauky, uvažujeme
o rozšíření nástrojové výuky. Ve
Strančicích jsme kompletně zmodernizovali výtvarnou třídu a začíná vznikat nový Dechový orchestr.
V Mnichovicích je pobočka zatím
ve vývinu, ale každoroční přírůstek
žáků nás velmi těší. Zanedlouho
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VÝZVA

se zapojíme do společenských akcí
v obou obcích. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o některé obory jsme
přijali nové pedagogy. Až přijdete
k nám do školy, sami uvidíte, co je
nového.

Hledáme paní Věru
Hrdličkovou (jméno za
svobodna) nar. roku 1941
v Kolíně Janovi a Květě
Hrdličkovým, nebo její
příbuzné. Za informace
nebo zprostředkování
kontaktu předem
děkujeme.
Rodina

Co nás trápí?
I když jsme v loňském roce navýšili
kapacitu žáků o více než 100 dětí,
zuška už je zase kapacitně zcela
naplněna. Obávali jsme se neúčasti
dětí na talentových zkouškách z důvodu Covidu a zavřených škol, ale
opak byl pravdou. K zápisu přišlo
téměř 300 zájemců!! Přijali jsme
asi 100 velmi šikovných dětí – to
znamená každé třetí dítě. Mnoho
dalších čeká na přijetí.
Trápí nás i při stavbě vytopený
suterén, který je stále velmi vlhký.
Přišli jsme zde o dvě třídy a suterén
bude potřebovat komplexní řešení. Jsme v jednání se zřizovatelem
a hledáme možnosti, jak se s tímto
problémem finančně vypořádat.
Ale přes to všechno se těšíme se
na nový školní rok a doufáme, že
bude lepší než ten minulý.
Vaše ZUŠ Říčany ■

www.zusricany.cz

Rodinná cukrárna v Doubravčicích
vás již více jak 10 let zve k návštěvě!
HOTEL zámek BERCHTOLD,
Hlavní 6,
Kunice - Vidovice,
251 63
www.zamekberchtold.cz,
hotel@zamekberchtold.cz, tel.: 770 169 980

• příjemné venkovní a vnitřní
posezení •
• dětský koutek •
• bohatá nabídka domácích zákusků
a dortů •
• vynikající káva, zmrzlinové poháry •
• a něco navíc: pivo, koktejly,
italské drinky •

Otevírací doba PÁ - NE 9 - 17 h

tel.: 775 205 701 www.cukrarnaubartu.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
Aktivní příprava na nové programové období 2021-2027 u nás již
začala. V první řadě jsme změnili
Zakládací listinu i Statut společnosti, aby fungování povinných orgánů místní akční skupiny mohlo být
pružnější a bylo umožněno hodnocení a samotný výběr projektů i prostřednictvím internetu.
Došlo k prodloužení mandátů členům Správní i Dozorčí rady MAS.
Ve Správní radě vítáme nového člena paní Marcelu Erbekovou, která
vystřídala paní Elišku Olmrovou.
Dovolujeme si zástupce obcí, naše
partnery, ale i podnikatele požádat
o vyplnění dotazníku, v němž máte
možnost vybrat rozvojové záměry
a aktivity, které jsou z Vašeho pohledu v regionu potřebné a je žádoucí je
zrealizovat v novém období. Cílem
dotazníku je zjištění rozvojových
záměrů a potřeb zdejších obcí, škol,
neziskových organizací, podnikatelských subjektů apod. Získané údaje
budou zapracovány do připravované Strategie CLLD, která bude podkladem pro nastavení budoucích
dotačních výzev. Věnujte prosím
vyplnění dotazníku 5 minut svého
času a zvyšte tak šanci, že Váš projekt bude moci být podpořen z fondů

Finální mapka území MAS Říčansko pro období 2021-2027

EU! Dotazník je možné vyplnit do
15. 10. 2020. Najdete jej na našich
stránkách https://mas.ricansko.eu/
dotaznik-jak-dale-rozvijet-nas-region/.

Najdete nás v nových prostorách v malebné
vesničce Svojetice, ulice V Průhonu 153.
Přijďte nás navštívit.
Rádi bychom Vás informovali
o změnách v MASce. Složení týmu
MAS se trochu změnilo. Paní Michaela Hupcejová skončila, děkujeme tímto Míše za její práci pro
MASKu a paní Petra Fialová se již
nespecializuje na výzvy a projekty
IROP, ale na OP VVV projekty do

Do 5. výzvy Programu rozvoje venkova bylo zaregistrováno celkem 22
projektů. Pět projektů se zaměřuje
na investice do zemědělské činnosti
a 17 na infrastrukturu do MŠ a ZŠ
a také na veřejná prostranství v obcích. Seznam všech projektových
záměrů včetně požadované výše dotace naleznete na našich webových
stránkách. V prvním týdnu v září budeme žadatele obesílat v souvislosti
s administrativní kontrolou a samotné hodnocení žádostí ze strany MAS
předpokládáme na přelomu září/
října. Všem žadatelům držíme palce.
Podnikatelům z území MAS Říčansko stále nabízíme zdarma využít prezentaci svého podniku na
www.regionysobe.cz. Jde o iniciativu místních akčních skupin celé
České republiky a snahu podpořit
své místní výrobce a ukázat, co vše
u nás můžeme nabídnout. Ozvěte
se nám, pošlete informace o Vaší
firmě, podniku, výrobku spolu s fotografií a buďte vidět na www.regionysobe.cz.

Jsme blíže venkovu
školství, kde pomáhá s administrativou šablon základním a mateřským školkám. Ohledně mobiliáře
a certifikace (značka Zápraží originální produkt®) nově kontaktujte paní Petru Přílučíkovou.
MAS je zde ale stále s Vámi
a pro Vás. ■

Pavlína
Šantorová
Filková
Ředitelka MAS
Manažerka IROP
a PRV, režie 4.2
Tel. +420 774 780 141
e-mail: kancelar@
ricansko.eu

Další kolo pro zájemce o regionální značku Zápraží originální
produkt® začíná 17. 9. 2020. Důležité je splnit certifikační kritéria
a ukázat jedinečnost svých výrobků/ubytovacích a stravovacích zařízení i ve vztahu k sounáležitosti
s regionem. Značení je určeno jak
návštěvníkům našeho regionu,
kterým ho umožňuje objevovat
a užívat si jeho atmosféru novým
netradičním způsobem, tak i místním
obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat „své” místní
výrobce.

Můžete nás vidět na akci v Japonské
zahradě AIZEN v Říčanech, kde budeme v sobotu 5. září od 14 hodin malovat dětem na obličej indiánské motivy.
Přijďte nás navštívit do nových
prostor ve Svojeticích, kam jsme se
přestěhovali koncem června. V areálu
Olivovy léčebny v Říčanech nás tedy
již nenajdete. Stěhování bylo náročné, ale i přesto proběhlo vše v poklidu
a již se kocháme krásným venkovským prostředím. Nové prostory jsou
opravdu pěkné, jedná se o bývalou
mateřskou školku a ve zdech možná
zůstalo něco z té hravé a přátelské atmosféry dětského kolektivu.
Přijďte a uvidíte.
Těšíme se na Vás. ■

Mgr. Petra
Přílučíková, DiS
Manažerka OP Zaměstnanost
Koordinátor značky
Zápraží originální
produkt®
Tel. +420 774 780 543
e-mail: projekty2@
ricansko.eu

RNDR. Jana
Krutská, Ph.D.
Manažerka
SCLLD MAS
Tel. + 420 727 886 653
e-mail: koordinator@
ricansko.eu

Výzvy PRV – konzultace a administrace projektových záměrů
Ing. Hana Lacinová – tel. 601393191,
e-mail: lacinovahana@email.cz
Animace OP VVV šablony (poradenství ZŠ a MŠ)
Ing. Monika Žilková – tel. 607 066 055, e-mail: projekty@ricansko.eu
Petra Fialová – tel. 774 780 039, e-mail: sablony@ricansko.eu

VYŽLOVKA – Rozhledna na prodej! A nejen samotná rozhledna Skalka, ze které jsou za příznivého počasí
nádherné výhledy (mj. Říp, Trosky,

Sněžka), ale i pozemek o rozloze přes
7 000 m2 s kompletními inženýrskými
sítěmi a dále také mj. kiosek a lezecká
stěna.
REGION A ČR – Dny
evropského dědictví
(European Heritage
Days)
každoročně
v měsíci září otevírají
nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné. Letos budou
probíhat od 12. 9. do 20. 9. 2020.
Hostitelským městem Národního
zahájení bude 11. 9. 2020 Olomouc.
Téma pro rok: Památky a vzdělávání.
Dny se konají pod záštitou Ministerstva kultury a pro místní rozvoj.
Přehled zapojených památek a akcí
naleznete na webu https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ehd-2020/

A jedna historická...
KLOKOČNÁ – Dny 15. a 16.
srpna (1904) byly pro chudou
podhorskou krajinu naši pravými
dny hrůzy. Po sedm týdnů již trvající úmorné vedro a sucho vypražilo již i naši jinak dosti ovlažené
nivy a tu po dva dny děsné zprávy
pronikají k nám o požárech. (…)
v nedalekých Svojeticích knížecí
lichtenštejnský les, Vysoký zvaný
(…) Shořelo celkem 60 jiter lesa
a tolika přispění vojska v okolí rozloženého jest děkovati, že
požár se nerozšířil do okolních
mohutných hvozdů. Ještě nebyl
ani tento udušen a již opět ocitla
se v plamenech nedaleká ves
Klokočná (…). Šestiletý hošík,
sám doma zůstavený, chtěl si
péci v zahrádce u chalupy zemáky i rozškrtl sirku, bleskem
ale zachvátil plamen nedalekou
slaměnou boudu a při prudkém vichru v půl hodině plálo
již sedmnáct živností, čtrnáct
stodol i škola. Jakkoli v krátce
shromáždilo se deset hasičských
sborů a vojsko z okolí usilovně pomáhalo, nebylo přece lze zastaviti
požár (…). Soucit jímal zvláště
letní hosty v krásném údolí říčky
Mnichovky, kteří spěchali na místo zármutku, aby dárky malými
přispěli ubohým. (…)
■

Zdroj: Národní listy 18. 8. 1904, ročník 44, strana 2, číslo 227
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UHŘÍNĚVES – Odbor výstavby
Úřadu městské části Praha 22 jako
příslušný stavební úřad vydal 30. 7.
2020 rozhodnutí o umístění stavby
s názvem „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice
D1“ (obecně nazývaný též obchvat
Uhříněvsi a Říčan). Během dvou let
bylo nutné vypořádat 1165 připomínek, které k záměru zaslaly právnické
i fyzické osoby. Kompletní dokumentace viz úřední deska MČ Prahy 22.
KOSTELEC N. Č. LESY – A zase je
vše jinak! Informovali jsme nedávno,
že zrušený květnový termín 32. Tradičního keramického dne byl posunut
na říjen. Aktuálně: Usnesení Rady
města Kostelce n. Č. l. č. 15/24/2020.
Rada neschvaluje konání 32. Tradičního keramického dne v termínu 3. 10.
2020. Tradiční keramický den se bude
konat v obvyklém termínu, a to v květnu 2021 pokud tomu nebudou bránit
mimořádná opatření.

Mgr. Veronika
Vítkovská, DiS.
Manažerka projektu
„Terénní sociální
práce na obcích“
Tel. +420 725 369 985
e-mail: socialni.planovani@ricansko.eu

Kancelář MAS je pro veřejnost otevřenapondělí až pátek od 8 do 16 hodin. Schůzky a konzultace po telefonické domluvě. Najdete
nás nově ve Svojeticích, ulice V Průhonu 153. E-mail: mas@ricansko.eu, tel. +420 774 780 141. Pevná linka byla zrušena.

NUPAKY – od 27. 7. 2020 do 4.
10. 2020 bude probíhat postupná,
leč kompletní rekonstrukce silnice
III/00312 v úseku náves Kuří přes
Nupaky až po křižovatku u Hornbachu v Čestlicích.
Dojde na úplné odfrézování povrchu a opravy podkladních vrstev.
V intravilánu Nupak se následně
opraví a doplní obrubníky, chodníky
a výškově se upraví kanalizačních
vpusti. Nakonec bude položen dvouvrstvý asfaltový povrch. Šířka vozovky
mimo obec bude sjednocena na šířku 5
metrů. Objízdná trasa Kuří – Čestlice
je ca 10 km.
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RECEPTY

V hlavní roli

rajčata

Letošní léto, co se užitkové části zahrady týká, mi
přijde poněkud… nevšední. Fazolky rostou a plodí
jak zjednané, tuřín se ale rozhodl pro štíhlou linii
Rajčata snadno oloua ne a ne se zakulatit, stáleplodící jahody zaplodily
pete po spaření vroucí
jednou a dost, petržel zmizela v zemi doslova před
vodou.
očima, část cuket se rozhodla pro minimalistické
velikosti, druhá to zase přehání a rajčata? To je kapitola
TĚSTOVINY
sama pro sebe. Velké, silné rostliny, tyčkové i keříkové,
S RAJČATY
ale plody se začaly objevovat později a hlavně ne a ne
Tento recept jsem si s mnoha dalzačít zrát. Tu jedno, tu druhé se začervená, zežloutne,
šími přivezla ze severní Itálie, kam
ale žádná hitparáda to tedy zatím není. Aspoň u mne
občas zavítám k přátelům. Jezdíme
v Doubravčicích, vy jste třeba na tom mnohem lépe.
na výlety, objíždíme známé a hlavně

TIP

Přesto nedám na rajčata dopustit
a každoročně vysazuji alespoň pět
osvědčených odrůd a občas si dovolím
i nějaký ten experiment. Rajčata totiž
mají především přednosti; jsou chutná, mají vynikající nutriční vlastnosti,
jejich příprava v kuchyni trvá chvilku

a kulinářsky je lze je využít na mnoho
způsobů. Mám několik oblíbených receptů, vybrala jsem tři, vyzkoušejte je,
třeba vás „dostanou“ stejně jako mě.
Dobrou chuť přeje a na vaše recepty,
dopisy a nejen kulinářské tipy se těší
ak ■

SLÁVKY S RAJČATY
(+ VARIANTA RIZOTO)

4 šalotky
4 stroužky česneku
2 snítky čerstvého tymiánu
2 bobkové listy
0,5 kg rajčat, ideálně malá
velká hrst sekané petržele
sůl (mořská)
pepř celý
4 dcl bílého vína (nešetřete, použijte
takové, které ke slávkám rádi pijete)
Slávky očistěte a namočte do vody na
15 minut, aby se nasákly, propláchly
a vyřaďte poškozené. Ve větším hrnci
na oleji orestujte jemně nakrájenou
šalotku do zlatova, přidejte na plátky
česnek, rozpůlená oloupaná rajčata,
tymián a bobkový list. Po minutě zalijte směs vínem a jemně provařte, osolte,
opepřete. Slávky sceďte, ještě jednou
propláchněte – ať se důkladně pročistí. Vložte je ke směsi do hrnce, lehce
promíchejte, zvyšte výkon a přiklopte.
Vařte zprudka, ale krátce (!), dokud se
neotevřou; ca 5 minut. Přidejte máslo,
petržel a máte hotovo. Pokud uděláte
větší (dvojnásobné) množství a směs se
slávkami zbude, část slávek vyloupejte,
část jich nechte pro efekt se skořápkou.
Připravte si rizoto, vše promíchejte
a podávejte lehce posypané parmazánem a ozdobené čerstvými malými
rajčátky.
Rizoto: na olivovém oleji zpěňte cibuli, orestujte rýži a po chvilce zalijte
1 dcl bílého vína a odpovídajícím množstvím zeleninového vývaru. Na mírném
ohni vařte do změknutí, podlévejte.

Tak tomuto receptu říkám pracovně
dva v jednom. Opět jde o recept přivezený ze slunné Itálie. Slávky s bylinkami a jemným sosem, podávané
s bagetou. Vynikající záležitost. Příprava je možná trochu složitější, ale
výsledek stojí za to! Vždy, když se pro
slávky rozjedu, kupuji dvě balení. Vše
zpracuji, ale vím, že část zbude. Tu
pak uložím/zmrazím a použiji jako
základ skvělého rizota. (2 porce)
1,3 kg slávek (balení v síťce)
2 lžíce olivového oleje
2 lžíce másla
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– vaříme. Je to pokrm rychlý, jednoduchý a velmi dobrý. (4 porce)
Těstoviny dle vlastní volby
ca 1 kg rajčat, i různě barevných
olivový olej
2 stroužky česneku
50 ml zeleninového vývaru na
podlití
sůl, pepř, bazalka, petržel na
ochucení
parmazán

RAJČATOVÁ POLÉVKA
Tento recept původně pochází
z Irska, zaujal mne kdysi v knize P.
Taylora Doktore, ne tak zhurta a tak
jsem ho spolu s jinými vyzkoušela.
Osvědčil se a zůstal u nás na stálém
jídelníčku. (4 porce)
1 lžíce olivového oleje
2 středně velké cibule
1 mrkev
1 větší brambora
ca 1 kg zralých rajčat
1 stroužek česneku
1 l zeleninového vývaru
sůl, pepř, cukr – na ochucení dle
vlastní potřeby

Těstoviny dejte vařit. Na pánvi
si na oleji lehce opečte stroužky
česneku (v celku), přidejte oloupaná a semínek zbavená rajčata.
Odstranit lze i tužší dužninu.
Nechte pár minut probublávat,
pak česnek vyndejte a rajčata lehce rozmačkejte (ne mixovat). Po
přilití vývaru a promíchání nechte
vše zatáhnout. Scezené uvařené
těstoviny al dente (na skus) vsypte
k rajčatové směsi na pánev; pak
už stačí jen promíchat, okořenit,
přidat nasekanou bazalku a petržel. Nejen pro potěchu oka na
talíři pokrm přizdobte lístkem
bazalky, černou olivou a dle chuti
parmazánem.

bazalka, petržel nebo rukola na
ozdobení
lze i kapku smetany na zjemnění
V hrnci si na oleji zpěňte nasekanou cibulku, přidejte nakrájenou
mrkev a bramboru. Stáhněte teplotu a několik minut duste pod pokličkou.
Pak přidejte rajčata (oloupaná
a zbavená semínek) a duste ještě
asi 10 minut, na závěr vhoďte nasekaný česnek. Přilejte vývar a nechte
asi 15 minut jemně probublávat.
Rozmixujte, ochuťte dle vlastní
chuti, zakápněte smetanou, ozdobte třeba bazalkou a je hotovo.
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SLOUPEK

Téma:

PRÁZDNINY

Obrazy tvořené střelným
Malování či kresba
střelných prachem je
v podstatě experimentální
tvorba. Není to nic, s čím
bychom se běžně potkávali.
Přesto, nebo právě proto
si tato technika získala své
příznivce a má i náš obdiv.

PRACHEM
to funguje? Předkreslený obrázek se
posype střelným prachem, zapálí se,
prach se vznítí a vytvoří krustu, která
samotnou kresbu zvýrazní a zplastičtí.
Doma to ale jen tak nezkoušejte, přeci
jen… střelný prach je střelný prach. Raději si vyhledejte kurz s lektorem. Tady

Humor vs.
životní
i lehká témata

Amatérský herec, autor a režisér. Absolvent Lidové konzervatoře SKKS
Praha v oboru herectví. To je Jiří Cinkeis z Chocerad. Nejdříve působil
v pražských souborech, v roce 2000
pak založil soubor autorského divadla
Kocábka Chocerady, na který se mnozí z našich čtenářů ještě pamatují. Jiří
Cinkeis se ale již po mnoho let baví
také vymýšlením vtipů. Pod pseudonymem Kocábka se s jeho vtipy můžete setkat v regionálních denících
i časopisech, nyní ukázku poskytl
i našemu Zápraží. Děkujeme a přejeme spoustu dalších nápadů!
■

Obec Doubravčice
srdečně zve na již tradiční

Střelným prachem se dá vytvořit nejen
působivá podívaná, ale také obrazy do
dřeva či na plátno, papír. Jsou umělci,
kteří takto zdobí třeba i porcelán. A jak

u nás v regionu se jeden
konal o prázdninách v Doubravčicích,
pod vedením malířky a sochařky Kristýny Küblbeckové.
■

SOUSEDSKÉ
ODPOLEDNE

12. 9. 2020 od 14 h v prostoru
návsi kolem kapličky sv. Jiří
Až do večerních hodin se můžete těšit na hudební a jiná vystoupení:

KAPITÁLNÍ ÚLOVEK NA SÁZAVĚ!
Sázava je velmi dobře zarybněný revír, o tom ví své
spousta rybářů. Ulovit je tu možné mnoho rybích druhů,
a to od kapra přes podoustev až po candáta či sumce.

V redakční poště nám přistála zpráva, že právě sumce letošní vydatné deště přiměly jednoho červnového dne opustit mezi svítáním a půlnocí dno
Sázavy. V oblasti Na Marjánce poblíž Stříbrné Skalice se tento úlovek povedl Tomáši Doušovi (první zprava).
Dodatečně gratulujeme a předem
děkujeme
všem
našim čtenářům za
další případné fotky, zprávy a různé
zajímavé příspěvky.
Zápraží je zde pro
vás!
■
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Ano, máte pravdu, ty letošní jsou již za námi, před
pár dny nenávratně skončily. Přesto, nebo právě proto
se k nim vracím. Nechci se
zabývat klasickými dovolenkovými a rodinnými zážitky,
nebo tím, že prázdniny jsou
pro děti časem bez školních
(a mnohdy i jiných, byť prospěšných) povinností. Ale
napadá mne, že častým jevem bývá i to, že si během
těchto letních měsíců domů
přinášíme nejen zmíněné
zážitky, ale také různorodé návštěvníky, ať již vítané
nebo… naopak.

HOLOKRCI | M. PITKIN | ALE | EMMA
TRAMPOVÉ Z BŘEZÍ | PAPA JOE
 Slavnostní odhalení pomníčku padlého hrdiny Fr. Nejedlého. 
 Vyhlášení vítězů o nejlepší estetický počin v obci. 
 Prodej knihy „Doubravčice nad říčkou Šemberou“
a pamětních mincí obce. 
 Stánky místních obyvatel s vlastnoručně
zhotovenými výrobky a kulinářskými výtvory. 
 Zábavná stanoviště a tvořivé dílny pro děti i dospělé. 
 Občerstvení... 

Změna programu akce a její zrušení vyhrazeno.
Kontakt: info@doubravcice, mistostarosta@doubravcice.cz

13.9. 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

Festival Den architektury
1. – 7. 10. 2020
Moderní architektura i historické skvosty, budovy
známé i stojící v pozadí pozornosti, ale i celé osady
a čtvrti se stanou od 1. do 7. října cílem desátého
ročníku festivalu Den architektury. Program nabízí přes
300 akcí ve více jak stovce měst a obcí v Čechách i na
Slovensku a zve na místa veřejnosti běžně nepřístupná
nebo je představuje v nových souvislostech.

Ve Středočeském kraji se do
festivalu zapojí přes dvě desítky měst a obcí. V Kutné Hoře
se se mohou zájemci podívat do
zapomenuté továrny Praga, navštívit secesní vilu či oslavit 100
let kubistického kina Modrý kříž
projekcí z nabídky festivalu Film
a architektura 2020. V Benešově
se vydají po tom nejlepším z české architektury se zakončením

v pivovaru… A Kolín nabídne
prohlídku ve stopách architekta
Jaroslava Fragnera.
■

Zdroj: https://commons.wikimedia.org

Kompletní program je k dispozici na
www.denarchitektury.cz a www.filmarchitektura.cz

Třeba naše rodina se vloni
v samotném závěru prázdnin
nečekaně a neplánovaně rozrostla. Přijali jsme totiž dva
další, dnes již právoplatné
a v mnoha ohledech i vůdčí
členy naší rodinné „smečky“.
Shodou náhod jsem zavítala
do sousedních Štíhlic do stájí, koně jsem sice nakonec ani
neviděla, ale zato jsem odcházela s tím, že mi patří dvě
úžasná koťata, povahově naprosto rozdílná, sourozenecky v rivalitě, ale zároveň ve
shodě, a jak se říká – nedajíc
bez sebe ani ránu. Koťata už
vyrostla v samostatné a hrdé
příslušníky kočičího rodu,
ale značná rivalita i soudržnost se jich drží dodnes.
To kamarádka neměla letos
tak šťastnou ruku. Sice si libovala, jak perfektně si užila s dětmi tábor, ale jak mi
psala, teď se neustále zabývá
tím, jak ty malé čiperné dárečky, které si všichni dovezli
domů ve vlasech, zaměstnat,
aby se jich navždy zbavila. Jo,
jo, to si ještě dobře pamatuji;
veš dětská bývala vždy jako
první na seznamu nežádoucích pasažérů směrem na
letní tábory a stejně tak se jí
hrozili i rodiče při návratu
dětí. Ty moje naštěstí odolávaly a neměly potřebu si vší
potomky každoročně přivážet
domů. Zřejmě se řídily tím,
že nemusíme mít doma zase
úplně všechno :o)
ak ■
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TIP NA VÝLET

Výprava za zločinem na zlenický hrad
Posázaví je plné malebných a často
pozapomenutých zřícenin. Jedna z těch
známějších stojí nad ústím říčky Mnichovky
do Sázavy, poblíž Senohrab. Hrad Zlenice,
lidově zvaný Hláska. Ruiny hradu lákaly
malíře (malovali zde mj. Adolf a Karel Liebscherové,
opakovaně inspirovaly Josefa Ladu – vybavujete si
jeho obrázky s vodníkem sedícím na břehu rybníka
pod hradní věží?) a své místo Zlenice našly i v díle
spisovatele a novináře Radovana Šimáčka (1908–1982).
„Zasadit detektivní příběh
do romantického prostředí
středověku mě lákalo hned
z několika důvodů. Kromě
originality bylo hlavním
důvodem, že příběh zločinu, sám sebou dobrodružný
a romantický, nabude mnohem větší pravděpodobnosti, jsou-li jeho nositeli rytíři,
lapkové a středověcí dobrodruzi,
než kdyby se odehrával v střízlivém
ovzduší moderní doby. K zvýšení věrohodnosti ovšem ještě přispěje, jsou-li
se smyšleným dějem promíšeny skutečné události a osoby. Snažil jsem
se prostě dát příběhu co nejvěrnější
historické pozadí. Zvolil jsem k tomu
rušnou dobu lucemburskou (…),“ připsal Radovan Šimáček do historické
poznámky v závěru svého díla. Jeho
detektivní středověký příběh vycházel
nejprve na pokračování ve večerním
vydání Lidových novin, první knižní
verze je pak z roku 1941. Už víte? Četli jste?

Zločin na Zlenicích hradě
L. P. 1318
Byl to vlastně zločin, který se nikdy
nestal, ale čtivost příběhu – ve své
době v ojedinělém stylu – to nijak nesnižuje. Na zlenickém hradě se sejdou
šlechtici, aby urovnali spory, ale již od
počátku se to nějak nedaří. Vzápětí je
zavražděn jejich hostitel, pan Oldřich
ze Zlenic, a podezření ze zločinu padá
na každého z nich včetně syna zle-

nického pána Jana, který
povolá na pomoc svého
přítele Petra Ptáčka. A ten
se ujímá vyšetřování… Že
vám to připomíná dnešní
knihy V. Vondrušky nebo
J. Bauera? Máte pravdu,
historická detektivka, jak
se jim také říká, se stala
populární nejen u nás,
ale i ve světě. Mimochodem, průkopnicí tohoto žánru byla i A. Christie,
která roku 1944 vydala román ze
starověkého Egypta Nakonec přijde
smrt (tedy o pár let později, než u nás
svůj zlenický zločin R. Šimáček!).

Kudy na zlenický hrad?
Rozhodnete-li se jako my pro krátký
výlet, začněte v Senohrabech na nádraží. Sem a) lze logicky přijet vlakem
b) vozem a u nádraží zaparkovat c) na
kole. Nebo přímo u parkoviště využít
služeb senohrabského cykloservisu,
půjčovny a infocentra v jednom –
Depa33.
My zvolili variantu auto/turistika;
z nádraží jsme se vydali po žluté turistické podél tratě, ve stínu, kolem chat,
lesem (ca 2,5 km) až ke zlenickému
hradu. Z hradu se toho dochovalo spíše méně než více, ale i tak je to místo
romantické a zajímavé. Prohlídka
samostatná, krátká, leč inspirativní.
A pak už dolů pod hrad - tady nejen
teče Sázava, ale přímo pod hradem
je proslulá senohrabská plovárna
s přívozem. Občerstvení v místní Ba-

ZAJÍMAVOSTI:
◗ Zlenice se poprvé objevují
roku 1318 v predikátu Oldřicha
ze Zlenic.
◗ Zlenice se staly královským
majetkem a roku 1377 je císař
Karel IV. dal v manství Ondřeji
staršímu z Dubé, který mj. působil ve funkci nejvyššího sudího
Království Českého a je autorem právnického spisu Výklad
na právo zemské české. Ondřej
starší z Dubé byl bezdětný a na
Zlenicích také zemřel.
◗ K roku 1465 je hrad uváděn již
jako pobořený a zpustlý, poté co
byl dobýván a záměrně zničen.
◗ Hrad vlastní obec Senohraby,
je prohlášen kulturní památkou, www.senohraby.cz
štírně, stinné posezení, možnost koupání, opalování na louce… a občasné
hudební a další akce jsou bonusem.
Přívozem je možné se nechat přepra-

◗ Od roku 1996 zde působí Sdružení pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice; pořádá pravidelné letní akce pro dobrovolníky
z celých Čech i Moravy, kteří se
podílejí na údržbě areálu, organizuje i akce pro veřejnost (v červenci např. Festival středověkých
řemesel) www.zlenice.cz
◗ Říční lázně a přívoz na Sázavě
provozuje Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz – letos je
to již jeho dvacátá čtvrtá sezóna!
www.plovarna-senhraby.cz
◗ Román R. Šimáčka Zločin na
zlenickém hradě L.P. 1318 se
dočkal i filmového zpracování
(1971, v hlavních rolí: Petr Kostka
(Petr Ptáček) a Jaromír Hanzlík
(Jan ze Zlenic). Převeden byl i do
podoby rozhlasové hry (1972).
vit na druhý břeh Sázavy, kde je restaurace/hotel a tábořiště Kormorán.
My zůstáváme ale na tomto břehu
a z plovárny jdeme zpět směr Senohraby. Tentokrát se vydáváme po zelené trase, která vede lesem, proti toku
říčky Mnichovky. Cestou registrujeme
pokračování Naučné stezky Vodnické
vycházky, i znovuobnovenou desku
na kameni (výročí Jana Husa 14151915). Po návratu do Senohrab nás
čeká trochu stoupání směrem k nádraží, ale celkově lze říct, že trasa je
pohodová, vhodná i pro rodiny s menšími dětmi či pro ty, vybavené ještě
terénními kočárky (žlutá je místy užší,
ale zvládnutelná).
ak ■

www.zlenice.cz
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OÁZA Říčany přijme
PROFESIONÁLNÍ
TENISOVÁ ŠKOLA
do svého kolektivu
pracovitého,
OÁZA
ŘÍČANY – PŘIHLÁŠKY JIŽ NYNÍ
spolehlivého

a usměvavého
Děkujeme za váš zájem
o naše
kuchaře
neboletní sportovní příměstské tábory a dovolte,
kuchařku na HPP.
abychom vám připomněli,
že již nyní můžete své děti přihlašovat do
profesionální
Případní zájemci „zimní“ tenisové školy.
kontaktujte prosím
Jakuba
Začínáme v říjnupana
a navíc
na novém tenisovém povrchu Rebound Ace!
Kahouna
Neváhejte, místa setel.
rychle
plní.
731 192
109Přihlášky je možné podávat do 10. října 2020.

Tenisová škola je určena pro děti ve věku od 4 do 18 let. Vybrat si
můžete individuální výuku, či skupiny nejvýše do pěti dětí (nebo
můžete tréninky kombinovat – jednou individuálně, jednou ve
skupině). Tréninky se konají na vnitřních profesionálních kurtech
v hale pod vedením kvalifikovaných trenérů a jsou vhodné jak pro
děti, které s tenisem teprve začínají, tak i pro ty, které hrají závodně
a chtějí se zdokonalit. Pro nové zájemce jsou připraveny zkušební
hodiny s trenérem zdarma.
DALŠÍ VÝHODY:
◗ Pravidelná kondiční příprava v tělocvičně.
◗ Možnost využití sauny v areálu OÁZY včetně sportovních masáží.
◗ Pro všechny naše hráče připravujeme Vánoční tenisový turnaj.

Veškeré informace ochotně zodpoví šéftrenér Vítek Ptáček, tel.: 721 948 396
ELEKTRO
instalace
revize

montáže,
opravy
rekonstrukce
poradenství

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

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

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky
Zakládání
a údržba zahrad
sekání trávy, vertikutace...

731 160 030

www.zahradypittner.cz

PRODEJ SUŤOVÉHO A BETONOVÉHO RECYKLÁTU.
VHODNÉ NA VEŠKERÉ
ZÁSYPY NA CESTY,
DO DESEK APOD.

AKCE

DRCENÍ SUTÍ BETONU
NA VAŠÍ STAVBĚ
VČETNĚ OBSLUHY
PRONÁJEM DRTIČE
BEZ OBSLUHY
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ČALOUNÍM
KŘESLA, ŽIDLE,
TABURETY.
KLASICKOU
I NOVODOBOU
TECHNIKOU.
Tel.: 723 634 406 (Louňovice)
: @calounictvi.vagon
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BETONÁRKA
MUKAŘOV
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

www.vezeko.cz

PŘÍVĚSY & NÁSTAVBY
Český výrobce
VEZEKO s.r.o.
PODNIKOVÁ PRODEJNA
AOS Modletice 102
251 01 Modletice
e-mail: praha@vezeko.cz

20x AKCE slevy 10 – 22 %

tel.: 777 710 770

DOBRÁ CENA & KVALITA

Po-Pá 7-16 h

výroba I prodej I servis I náhradní díly

Cukrárna v Srbíně
se již několik let snaží uspokojit vaše
sladká přání. Denně vám nabízíme
ſſ
široký sortiment čerstvých dortů,
sladkostí, a zákusků. Na své si
přijdou i milovníci dobré zmrzliny.
Cukrárna Srbín, Šípková 279,
Mukařov, tel.: 722 903 669,
jsme také na Facebooku.

Otevřeno: Po – Pá od 9 do 18,
So – Ne od 10 do 18 hod.
NOVĚ OTEVŘENO OD 1. ZÁŘÍ

ODĚVY

MUKAŘOVSRBÍN,

Šípková 279

Otevírací doba
Po-Pá 9-18 So 10-17
Bohatý sortiment mj. halenky,
trička, šaty, saka, kabáty, sukně
a doplňky.
Pro malé slečny šaty a sukýnky.
Nabízíme drobné úpravy oděvů.
e-mail: milahedvikov@seznam.cz
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Výroba domácích knedlíků
v Říčanech přijme
ŠIKOVNÉ PRACOVNICE/KY
do svého týmu ve výrobě
Výhodné platové podmínky
a práce neděle - čtvrtek.
Kontakt tel.: 608 206 227

Firma se sídlem Praha-východ (Říčany) zabývající
se výrobou minibusů hledá do svého týmu

ÚČETNÍ NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK
(POSTUPNĚ PLNÝ ÚVAZEK)

Náplň práce: evidence a zaúčtování přijatých a vydaných faktur, evidence
a zaúčtování pokladny, párování a účtování banky, spolupráce s dozorující externí účetní firmou, administrativní a controllingové práce
Nabízíme: možnost flexibilní pracovní doby, příjemné prostředí, příspěvek na stravování, stabilní zázemí, odpovídající finanční ohodnocení
s ročním bonusem
Požadujeme: komunikativnost, pečlivost, základní
znalost anglického jazyka a software Money výhodou
Nástup možný ihned

Email: t.berka@personnelservice.cz
Tel.: 608 248 649

Společnost 3K značky přijme

MONTÁŽNÍ TECHNIKY
Václav Sláma

KLEMPÍŘSKÉ
PRÁCE

e-mail: vaslama@seznam.cz

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

tel: 739 544 665
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.

KRBY

Návrhy
Realizace
Revize
Servis
Tel. 604 831 101

ladislavtichovsky@seznam.cz

Společnost 3K značky přijme

STAVEBNÍHO
ZEDNÍKA

pracoviště Říčany (Středočeský kraj)

Požadavky: časová flexibilita,
zodpovědnost. Praxe
v pozemních komunikacích
výhodou.
Výhody: nadstandardní mzdové
podmínky, stravenky, zvláštní
odměny za vykonanou práci,
telefon.
Tel.: 739 087 248
Email: muller@3kznacky.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
PRODÁM zánovní závěsný
elektrokotel Protherm 12 K.
Zapojený byl 18 měsíců, používaný minimálně, plně funkční.
Měním typ vytápění.
Cena dohodou, výrazné zvýhodnění.
Tel.: 606 309 971
SHÁNÍME ŘIDIČE sk. C i na
brigádu, nebo zdatnějšího důchodce na IVECO EUROCARGO.
Pohodová práce a rodinný kolektiv. Z Říčanska a okolí. Možnost parkování doma.
Tel.: 777 289 798
HLÍDÁNÍ DĚTÍ od 4 let, popř.
doučování látky ZŠ (AJ, ČJ, M aj.)
2-3x týdně, Říčany a okolí. Maturantka gymnázia.
stepankova.julca@gmail.com,
tel.: 604 532 323
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RODINNÉ
MALÍŘSTVÍ
& LAKÝRNICTVÍ
Tel.: 774 818 460

maliri.valenta@seznam
Realizujeme velké i malé
zakázky, čistota a profesionalita při práci je u nás
samozřejmos�.

www.malirirodina.cz

PŘIJMU STROJNÍKA

NA TRAKTORBAGR A MINIBAGR
•BEZÚHONOST•
•PROFESNÍ PRŮKAZ•
•NEJLÉPE Z OKOLÍ ŘÍČAN,
MOŽNO I DŮCHODCE•

Nové zábavní automaty pro děti i dospělé
v prostorách bowlingu.
Těšíme se na vaši návštěvu.

NÁSTUP IHNED

OTEVŘENO DENNĚ

Tel.: 777 322 134

Tel.: 323 660 231, www.bowlingvojkov.cz
U Mototechny 14, Tehovec-Vojkov

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

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.

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

AREÁL BOWLING VOJKOV
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Otevřeno: Po - Pá: 12:00 - 21:00
So - Ne: 11:00 - 21:00

OBEC MODLETICE
(Praha-východ)

poptává lékaře pro nově
vybudované ordinace v centru obce
◗ Ordinace (jedna až dvě) jsou umístěné v RD se zahradou společně s bytem pro lékaře.
◗ Preferujeme zájem praktického lékaře, pediatra, příp. stomatologa.
◗ Rekonstrukce prostor bude provedena podle potřeb dané specializace a bude přihlédnuto k doporučením zájemce o ordinaci.

Info: OÚ Modletice, e-mail: obec@modletice.cz,
tel.: 323 637 187 / 725 021 855
Ing. Jiří Aron, starosta

KOMPLETNÍ ÚDRŽBA
ZAHRAD A TRÁVNÍKŮ
PROŘEZ A KÁCENÍ
STROMŮ

Tel.: 734 880 880

muj-travnik.cz Všestary

tel.: 323 660 231
www.kikiland.cz

ZAPRAZI.EU | 27

Volné
ihned
NABÍZÍME K PRONÁJMU v areálu Autocentra
Vojkov na Praze-východ Tehovec, u hlavní silnice,
1 km od Říčan u Prahy:
a) nebytový prostor využívaný donedávna jako kantýna
Prostor je vhodný pro kancelář, zázemí e-shopu s prodejnou, popř. dílnu s čistým
provozem. Parkování k dispozici. Velikost 64 m2, cena 8 000,-Kč/měs + energie.

b) obchodně-skladový prostor o velikosti až 400 m2. Cena dohodou.

Tel.: 602 454 040, 603 213 588

kamenictvijordan@seznam.cz

602 304 946, 323 660 252 – p. Jordán

Tel.: 603 525 617, 603 525 592

PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY

AKCE

550 Kč + DPH

za m³ + DOPRAVA

Pro velkoodběratele sleva

KONTAKT:

777 322 135
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SUCHÉ PALIVOVÉ
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

Štěpkování větví do průměru 10 cm
Odběr: Prusice (tel. 608 302 917)
Všestary (tel. 777 280 341)
Otevřeno: Po-Pá: 7-17 So: 7-13
Ceník na www.broukal.cz
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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

Vestec
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