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ROZHOVOR

ČASOPIS PRO OBYVATELE KRAJE JIHOVÝCHODNĚ ZA PRAHOU

ZŠ A MŠ 
MOZAIKA
Mnichovická škola 
je z těch, kde panuje 
rodinné prostředí, 
prevence ochrany 
zdraví a škola 
si zakládá na 
spolupráci s rodiči.

ŠKOLNÍ LESNÍ 
PODNIK
Z lesů, o které 
se stará ŠLP 
v Kostelci nad 
Černými lesy, se 
zvěřina z volně 
lovené zvěře může 
dostat i na váš stůl.

JAN PIRK
MĚLI BYCHOM DĚLAT TO, NA CO 

MÁME, A NEPŘEHÁNĚT TO. 
TO PLATÍ VE SPORTU I V PRÁCI.
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ANKETA ÚVODNÍK

KULTURA ŽÍT MUSÍ!
Není to tak dávno, jen pár týdnů, kdy jsem byla na 
skvělém představení Meda na nádvoří Muzea Kam-
pa, které mapuje životní osudy sběratelky umění 
a mecenášky Medy Mládkové. Během představení 
několikrát zazní věta, zvěčněná i na zdi muzejní bu-
dovy. Jde o známý citát Jana V. Mládka: Přeži-
je-li kultura, přežije 
i národ.

Dnes nabývají tato 
slova opět na vý-
znamu, neboť kul-
tuře a společenským 
akcím jde znovu, 
s trochou nadsáz-
ky řečeno, o život. 
A když jde jim, tak...

 Tak se nechte od nás 
pozvat za kulturou, do Divadla Bez zábradlí. Na tři z vás 
čekají vždy dvě volné plnohodnotné vstupenky (vouchery). 
Na výběr budete mít ze všech dostupných představení z re-
pertoáru divadla, a to až do jara 2021.

 STAČÍ NÁM ZASLAT DO 20. ŘÍJNA VYLUŠTĚ-
NOU TAJENKU KŘÍŽOVKY.

A kde ji naleznete? Na straně 30 a jako malou nápovědu uvá-
díme, že skrývá pranostiku vztahující se k měsíci říjnu.           ■

Pokračuje záměr výstavby Lid-
lu v Mukařově. Potřebujeme zde 
další supermarket s potravinami? 
A jak jste odpovídali? Skóre vyšlo 
vyrovnané.

Jitka P.: Lidl je můj nejoblíbenější 
obchod, jeho výstavbu bych uvítala. 
Ušetřili bychom cestu do Říčan.

Lucie N.: Rozhodně zde žádný další 
obchod nepotřebuji. Na zpevněné 
ploše by se určitě lépe vyjímal třeba 
pumptrack nebo skatepark.

Věra M.: Podle mého názoru tento 
obchod potřebný v Mukařově rozhod-
ně není. Dostupnost nákupu potravin 
je zde a v blízkém okolí velmi dobrá.  
Tak hustá síť obchodů není nutná.

Věra K.: Proč dávám supermarketu 
Lidl ano? Nejedná se pouze o obchod 
s potravinami,  ale jeho sortiment 
je odlišný od jiných. Proč ho lidem 
nepřiblížit, aby nemuseli jezdit auty 
nebo autobusy a nenabídnout jim 
tyto služby v místě bydliště? Možností 
nákupů všude přibývá, proč se tomu 
bránit u nás?                   ■
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Vážení čtenáři,
máme tu tedy opět říjen. Jaký bude, to ještě 
nevíme. Září jsme prožili ve znamení babího 
léta, (znovu) nasazení roušek a často i dopl-
ňujících otázek hamletovského typu: Pořádat 
či nepořádat? Účastnit se či neúčastnit? Jiný-
mi slovy – počasí bylo fajn, nejistoty přetrvá-
vají, překážky jsou proto, aby se překonávaly, 
a život musí jít dál.
 Do říjnového čísla jsme zařadili rozhovor s vy-
nikajícím lékařem profesorem Pirkem, ale tema-
ticky jsme zůstali především v „jeho“ Konojedech 
a zapovídali jsme se i o sběratelství. Sběratelem, 
ovšem motocyklů, byl svým způsobem i Václav 
Klement, o čemž nás poučí ve svém článku v rub-
rice Hobby Milan Veselý ze Senohrab, autor dvou 
zajímavých knižních publikací. 
 Inspirací pro říjnový výlet pak může být naše 
pozvánka na přírodní památku Klepec. Ces-
tou možná uvidíte i spoustu červených jeřabin. 
Zda jsou vhodné pro ptactvo, nebo jste narazili 
na sladkoplodou odrůdu, a co případně s plody 
lze udělat, to zjistíte, nalistujete-li v říjnovém 
Zápraží stránku s recepty. Informací však 
máme pro vás mnohem více. Věděli jste třeba, 
že tu máme jediný dívčí ragbyový klub u nás? 

Příjemné čtení a pohodový říjen přeje
Alena Kvasničková ■

SOUTĚŽ

Ve hře jsou volné vstupenky 

do pražského Divadla  

Bez zábradlí! 

Vyluštěte křížovku na s. 30 

a v listopadovém vydání Zápraží 

zjistíte, zda jste mezi vítězi!
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Když jsem zkoušela přijet za 
Vámi minule, říkal jste: neje-
zděte hlavně první víkend v sr-
pnu, to je Vlkančický triatlon. 
Jak jste si vedl pane profesore?

Myslím, že nijak zle. 200 m plavá-
ní, 6 km kolo, 2 km běh – pod třicet 
minut a čtvrté místo. Ovšem cenu 
jsem přesto dostal! Obdržel jsem 
doutník, určený pro nejstaršího 
účastníka triatlonu :o)

Gratulace je v každém případě 
na místě. Sportujete denně?
Samozřejmě, a tady na chalupě 
ještě o něco víc než Praze. Je zapo-
třebí udržovat tělo v kondici. Kaž- 
dý se ovšem cítí jinak. Já to beru 
tak, že je podstatné vždy rozlišovat 
věk kalendářní a biologický. Třeba 
než jste dnes ráno přijela, už jsem si 
byl v okolních lesích zaběhat (pozn. 
10,5 km), pak jsem si zaplaval 
a uvolnil svaly v bazénu a ještě mě 
čeká absolvovat týdenní nákup, což 
je svým způsobem také výkon.

V Konojedech jste strávil dět-
ství, dnes zde máte chalupu, 
známé, o místní historii a mís-
topise víte mnohé. Jak dlouho 
sem vlastně jezdíte? 

Letos to bude sedmdesát let. Ro-
diče tu kdysi kousek za kostelem 
zakoupili pozemek; stávala tu 
jednoduchá heraklitová chatka, 
na zahradě rostly ovocné stro-
my. Kostel je stále na svém místě, 
chatku jsme ale přestavěli, ovocné 
stromy časem nahradily okrasné, 
zůstala jen jedna třešeň. Vztah 
k tomuto místu mám tedy daný, 
navíc moje paní je původně ze sou-
sední Stříbrné Skalice… A prázd-
niny a víkendy v Konojedech, to 
bylo pro nás kluky něco! Pamatuju 
se, že asfaltka končila v Kostelci 
u cihelny, sem a dál na Skalici ved-
la jen hliněná cesta. Vzpomínky 
mám i na žně, místní se oháněli 
kosami, my jsme pomáhali vázat 
obilí do snopů. Obilí se pak vozilo 

do Kostelce, byly povinné odvody. 
Za povoz se zapřáhly krávy, doza-
du se přivázala lucernička a ještě 
za tmy se vyrazilo. Cesta tímto 
tempem trvala přes dvě hodiny. 
Později jsem chodil na brigády do 
černokosteleckého pivovaru, tam 
jsem si vyzkoušel také kde co.

Bývala tu i proslulá hospoda…
Ano, ano, dole na návsi. Přenocoval 
v ní při jedné ze svých cest krajem 
sám král Jiří z Poděbrad a byl prý tak 
spokojen, že krčmě udělil „zvlášt-
ní právo královské na věčné časy“, 
o čemž se zachovala i písemná 
zmínka. To byla tady oblíbená hos-
poda, pak patřila pod RaJ (pozn.red. 
Restaurace a jídelny, typ národního 

podniku za minulého režimu), býva-
ly tam tancovačky, ale třeba i loučení 
po pohřbech. Její provoz byl bohužel 
v soukromé éře ukončen; proměnila 
se na truhlárnu. Škoda, myslím, že 
by se v tradicích mělo pokračovat. 
Ale hospodu tu máme, a když mi to 
časově vyjde, tak se připojuji a za-
chovávám další místní zvyk – páteč-
ní večery licitovaného mariáše.

Nedá mi to a musím se zeptat. 
Je s Vámi mnoho rozhovorů, 
jste zván do různých pořadů 
(i zábavných). Jak se stalo, že 
zrovna Vy jste se stal tak me-
diálně známým lékařem? 

Tak to jste mne zaskočila. Blanko 
(volá na manželku), dostal jsem 
otázku, kterou mi ještě nikdo ne-
položil. Co si myslíš, proč tomu 

tak je? A neříkej, že jen proto, že 
neumím nikoho odmítnout. Fakt 
je, že vlastně nevím. Ale pamatuji 
si na svůj první kontakt s tiskem. 

Tehdy jsme jako středoškoláci za-
šli občas na čaj do pražské kavár-
ny Slávie. Jednou nás tam oslovil 
reportér, myslím Literárních listů, 
s anketním dotazem, kdo z nás 
chodí na operu. A já chodil.
 Ale proč jsem zrovna já v hle-
dáčku novinářů, a to nejen z pro-
fesního hlediska, na to se budete 
muset zeptat nejspíš jich.

Vaše profese je náročná, kar-
diochirurgie je pojem, ale laik 
nemá většinou ani ponětí co to 
vše obnáší. Jste přednostou 
IKEMu, doposud operujete, 
přednášíte, pracovně jste stá-
le vytížený. Mám já, jakožto 
řadový občan, vůbec šanci se 
k Vám dostat, budu-li to zdra-
votně potřebovat?
To je to podstatné -  budete-li to 
zdravotně potřebovat.  Pak ano, 
je to možné. Denně dostávám 
žádosti mě od neznámých lidí, 
píší, posílají emaily. Na každou 
žádost odpovídám, pokud to 
skutečně stav pacienta vyžaduje 
a nemá nebo v dané lokalitě ne-
může mít adekvátní léčbu, pak 
se domnívám, že není důvod, 
proč by nemohl být léčen u nás 
v IKEMu. Ale jak říkám, je nej-
prve potřeba vždy vše důkladně 
vyhodnotit.

Vaše pracovní tempo je obdivu-
hodné, ale i v soukromém živo-
tě jste činorodý, máte spoustu 
zájmů. Zmínili jsme sport a ne-
dávný Vlkančický triatlon, ale 
to není zdaleka vše…
Jsem zastáncem pohybu, běhám 
a sportuji pro radost a zábavu. 
Myslím, že bychom měli běhat, 
hýbat se, ale měli bychom dělat, 
na co máme, a nepřehánět to. Ano, 
mám za sebou více jak desítku 

maratónů, půlmaratóny už nepo-
čítám, účastním se i menších akcí 
a v oblibě mám triatlony, kde je vše 
nadávkováno ve správném pomě-
ru a úměrně věkovým kategoriím. 
Navíc triatlon v sobě spojuje tři 
krásné sportovní disciplíny: plavá-
ní, kolo a běh.

Ale ne vždy běháte. Jsou i zá-
vody, kdy sedíte za volantem 
některého ze svých veteránů. 
Ví se o Vás, že jste obdivovatel 
značky Peugeot a své místo má 
u Vás i Velorex.
To je jen jiná kategorie relaxace! 
Mám třeba exemplář Peugeotu 

BP1, jako jediný v Čechách. Je to 
model z roku 1913, přezdívalo se 
mu Peugeot Bébé a v katalozích 
je veden jako Bugatti Type 19. 
Jel jsem s ním dvakrát i klasiku 
– Zbraslav-Jíloviště, ale na tento 
závod má bohužel slabý výkon mo-
toru. Prostě – moc mu to nejede. 
A Velorex se u mne v garáži také 

najde; a jsem na něj stejně pyšný 
jako třeba na další historický kle-
not, Aero 30.

Chalupu v Konojedech máte 
léta jako své zázemí, plánuje-
te se sem přestěhovat časem 
nastálo?
Letos na jaře jsme si chalupu uží-
vali dlouhodobě a celá rodina – 
prošli jsme si tady koronavirem. 
Pobyt v přírodě je zdravější než 
v bytě, a jak jsem už dříve řekl, s vi-
rem je nutné naučit se žít, nezmizí, 
a proto taky nelze dělat paniku, 
udržovat v lidech napětí a stres 
není nijak prospěšné.
 Jinak přiznávám, už začínám 
postupně snižovat své pracovní 
závazky, a pokud se ptáte na dů-
chod, tak ten si představuji takto: 
od jara do října Konojedy, na zimu 
pak přesun za sněhem do Rokyt-
nice nad Jizerou. A v mezičasech 
samozřejmě Praha. Život má být 
pestrý a člověk si ho má co nejvíce 
užít, o to se stále snažím.

Děkuji za rozhovor.              ak ■

Konečně se mi podařilo v nabitém diáři profesora Pirka „utrhnout“ trochu času pro 
rozhovor do Zápraží. A tak sedíme na terase domku v Konojedech nedaleko Kostelce 
nad Černými lesy a už po chvíli chápu, že profesor Pirk je opravdu místní patriot. 
Povídáme si a řeč se, přiznávám i trochu záměrně, stále stáčí zpět k tématu Konojedy.

Měli bychom dělat to, na  
co máme, a nepřehánět to 
To platí ve sportu i v práci

ROZHOVOR

Než náš rozhovor skončí, myslím, že odpověď znám. Je 
okouzlující, bez nadsázky. Formou řeči, drobnou mimikou 

i gestikulací rukou dotváří každou svou odpověď, a i když má 
na sobě tričko své oblíbené  Slávie a ne typického elegantní-
ho motýlka a košili, vyzařuje z něj noblesa, profesionalita. 

Prostě charismatický člověk mnoha zájmů a znalostí. 
A přitom vlastně úplně obyčejný.

ROZHOVOR

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (1948)
✔ Přednosta kardiocentra IKEM

✔ Má za sebou přes 7 tisíc úspěšných srdečných operací, 
na 300 transplantací srdce.

✔ Stojí za projektem tzv. umělého srdce, které pomáhá pa-
cientům v konečném stadiu srdečního selhání přežít dobu 
do transplantace. Jeho tým ho zavedl do praxe jako první 

ve východní Evropě.

✔ Lékařské povolání má v rodině, kardiochirurgem byl 
i jeho otec, děd, praděd, lékaři jsou i strýc a sestra.

✔ Nadšený běžec, triatlonista, sběratel moto-veteránů.

„Jsem zastáncem pohybu, běhám a sportuji pro radost a zábavu.“

Jan Pirk se 
svou manžel-
kou Blankou 
na chalupě 
v Konojedech

Jan Pirk s Velorexem ze své 
sbírky autoveteránů
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V ČR žije stále mnoho dětí mimo 
svou vlastní rodinu. Důvodů bývá 
několik: rodiče se  nemohou, ne-
umějí nebo dokonce nechtějí o ně 
starat. Pěstounská péče je jednou 
z forem náhradní rodinné péče, jde 
o volnější variantu osvojení. Rodi-
čům např. zůstává rodičovská zod-
povědnost a vyživovací povinnost. 
Pěstouni zodpovídají za výchovu 
a péči o dítě, mají také povinnost 
udržovat kontakt dítěte s biologic-
kou rodinou, je-li to v zájmu dítěte. 
Pomáhají dítěti pochopit svou his-
torii a najít vlastní identitu, pracují 
na zmírnění psychické deprivace 
a traumat, kterými často tyto děti 
trpí. Napravují to, co se biologic-
kým rodičům nepovedlo. Už na 
první pohled je tedy jasné, že pěs-
touni nemají vůbec snadnou roli.
 Rozum a Cit nabízí síť podpůr-
ných aktivit, především tzv. do-
provázení pěstounských rodin. 
Klíčový pracovník je s rodinou v in-
tenzivním kontaktu nejméně jed-
nou za 2 měsíce, vztah je založený 
na bezpodmínečném přijetí, důvě-
ře a všestranné podpoře. Postupně 
zjišťuje konkrétní potřeby rodiny 

a sestavuje Plán práce s dítětem. 
Zodpovídá dotazy pěstounů, po-
máhá pochopit a řešit specifické 
projevy dítěte v náhradní péči. Pro-
pojuje rodiny s dalšími odborníky, 
zprostředkovává pravidelné vzdě-
lávání pěstounů, vede asistovaný 
kontakt s biologickou rodinou. 
Organizace také zajišťuje pravidel-
né setkávání pěstounů, víkendové 
a jiné odlehčovací akce pro děti. 

 Projekt je realizován prostřed-
nictvím dotace MPSV v oblasti 
podpory rodiny, dále  s finančním 
přispěním Středočeského kraje, 
za přispění Nadace ČEZ a Nadace 
Naše Dítě.
Chcete se stát pěstounem 
nebo hledáte doprovázející 
organizaci? Ozvěte se nám, 
máme volné kapacity a vaše 
dotazy rádi zodpovíme! ■

Po úmrtí paní Máši Šiklové v roce 
2012 na její počest v Ondřejově vy-
stoupil Bohemia balet. Od té doby 
jsou vystoupení tohoto tanečního 
souboru pražské taneční konzer-
vatoře pravidelně vyhledávaná 
a s nadšením přijímaná. V Ondře-

jově je podle uměleckého ředitele 
Bohemia baletu Mgr. Jaroslava 
Slavického nejvíce příznivců tance 
a baletu na obyvatele. Letos Bohe-
mia balet vystoupí s ukázkami kla-
sického i současného tance. Mladé 
talentované umělce si nenechte ujít!

ROZUM nás vede 
k úspěchu. CIT k člověku.

SKC Ondřejov uvádí...

www.rozumacit.org, rozumacit@rozumacit.org,  
Na výsluní 2271, Říčany

Rozum a cit, z.s. je nezisková organizace, která se více 
než 20 let věnuje tématu pěstounské péče. Své kořeny 
má v Říčanech a postupně se rozrostla o pobočky 
v Praze, Plzni, Benešově a Kutné Hoře. Aktuálně se 
věnuje více jak 220 pěstounským rodinám, z toho 
zhruba čtvrtina je z kraje jihovýchodně za Prahou.

MALINA BROTHERS

Sobota 17. října od 19 h. Vstupné 360 Kč.
Předprodej: kavárna Pohoda v SKC (ve všední dny 

odpoledne), prodejna oděvů na náměstí v Ondřejově. 
Rezervace: na emailu skcvondrejove@seznam.cz,  

na tel.:  777 668 212.

Bratři Malinové, hráč na banjo Luboš, kytarista Pavel 
a houslista Josef, společně vytvořili kapelu Malina 

Brothers, k níž přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku.

Za několik dekád se objevili v rolích hráčů či producentů snad na 
všech důležitých albech žánru country či folku u nás. Mají za sebou 
řadu koncertů v USA, natočili dvě řadová CD a v rámci turné DESET 

LET NA SCÉNĚ odehrají koncert i v SKC v Ondřejově.

Sobota 28. listopadu od 19 h. Vstupné 180 Kč.
Předprodej: v kavárně Pohoda v SKC (ve všední dny odpoledne), 
v prodejně oděvů na náměstí v Ondřejově. Rezervace: na emailu  

skcvondrejove@seznam.cz, na tel.: 777 668 212.

Do SKC v Ondřejově 
balet neodmyslitelně 
patří. Kurzy baletu pro 
nejmenší i větší děti 
jsou tu dlouhodobě 
vyhledávané. 
K popularizaci 
baletu již dříve 
přispěly občanky 
Ondřejova, sestry 
Jiřina a Máša Šiklové, 
zasloužilé členky 
baletu ND, které 
vedly v Ondřejově 
dlouhou dobu kurzy 
tance a baletu 
a vychovaly 
několik 
budoucích 
profesionálních 
tanečníků.

Přírodní památku Klepec, vyhlá-
šenou již v roce 1977 (tehdy ještě 
pod označením Chráněný přírodní 
výtvor), tvoří dvě samostatné části 
Klepec I a Klepec II. Rozkládají se 
na úbočích a vrcholu kopce Klepec, 
zaujímají rozlohu zhruba 7,5 ha 
a vystoupat k nim musíte do nad-
mořské výšky 310 až 358 m. Zřejmě 
nejatraktivnějším lákadlem tohoto 
místa, kromě výhledů do krajiny, 
zůstávají volně roztroušené balva-
ny neobvyklých tvarů. Jde o žulu 
říčanského typu středočeského 
plutonu, která postupně zvětrává; 
působí na ní dešťová voda a tak 
dochází někde ke vzniku oválných 
skalních mís, jinde k odtokovým 
žlábkům a různé procesy destrukce 
kamenů tak stále pokračují.

Kamenný Slouha
Největší z žulových balvanů, nazý-
vaný Slouha nebo také Zkamenělý 
pastýř, býval na dříve holém kopci 
viditelný z dálky. Podle pověsti jde 
o slouhu, kterého selka poslala ráno 
na pastvu s ovcemi. Večer se dlouho 
nevracel a netrpělivá žena zvolala: 
„Bodejž bys tam zkameněl!“ Stalo 
se. Kolem Slouhy stávalo i jeho ka-
menné stádo ovcí, tyto kameny byly 
ale v polovině 19. století rozlámá-
ny a použity mj. na stavbu silnice 
z Prahy do Kolína. V roce 1920 byla 
pak do Slouhy vsazena pamětní 
deska padlým občanům v I. světové 
válce. Dnes na kameni kromě desky 
najdete nýty a očko, dokazující, že 
kamenný objekt je i v zájmu (horo)
lezců.  Kromě Slouhy svá jména 

a příběhy mají i další velké skály – 
Fůra sena, Šplíchalův kočár nebo 
Obří záda. Pozn. Pamětní deska na 
Fůře sena odkazuje na velký tábor 
lidu, který se zde konal roku 1844 
„proti ujařmení českého národa“.

Kámen – nejen stavební 
materiál
V lokalitě Klepce jsou také opuště-
né lůmky, v minulosti se zde těžila 
žula, která se používala pro ob-
novu Národního divadla, na stav-
bu Negrelliho viaduktu v Praze 
nebo při budování okolních silnic 
a oprav domů. Později byly lůmky 
zatopeny, místní je vyžívali jako 
přírodní koupaliště. Dnes jsou za-
topené tůně plné mokřadní vege-
tace (roste zde i Bublinatka jižní), 

vyskytují se u nich také některé 
ohrožené živočišné druhy (Lejsek 
šedý, Užovka obojková). V roce 
1920 byl z Klepce převážen (s vel-
kými obtížemi vzhledem k váze 28 
tun a počasí) balvan do Českého 
Brodu. Jeho cesta se protáhla sice 
na několik měsíců, ale nakonec se 
dočkal slavnostního odhalení dne 
6. července 1921 – s bronzovou 
deskou a kalichem na vrcholu ho 
známe jako českobrodský Husův 
kámen v Jiráskových sadech. Ko-
lem něho je pak rozmístěno 7 men-
ších, nesoucích jména husitských 
vojevůdců.  ak ■

Z HISTORIE

Tajemné kameny na kopci Klepec poblíž obcí Přišimasy a Limuzy (do jejichž 
katastrálních území oblast náleží) provokovaly lidskou fantazii již dávno. 
Dnes již víme, že žulové balvany vznikly v důsledku selektivní eroze, během 
níž byly odplaveny zvětraliny a měkčí horniny.

Místo, kde zkameněl slouha i stádo ovcí

• Přírodní památka Klepec 
leží na značené žluté turis-
tické trase.

• Lokalitou vede krátká na-
učná stezka s informační-
mi tabulemi.

• Na vrchol kopce se může-
te vydat od Limuz nebo ze 
Skřivan (součást Přišimas).

• Každoročně v dubnu se 
zde koná regionální kul-
turní akce Den Země na 
Klepci.

Slouha na Klepci

Zkamenělý pastýř, 
výřez z pohlednice 

(rok 1900) ▼

Slouha na Klepci, čelní 
pohled s pamětní deskou

Pohlednice Přišimas z roku 1902, vpravo 
nahoře Slouha (Zkamenělý pastýř) na Klepci
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PROFI AUTO CZ 
Kolovratská 1367 | Říčany | 251 01 | tel.: 602 242 726 | www.fiat-profiautocz.cz

Prodejce užitkových vozidel
Nástavby a vestavby všeho druhu

„V klubu v současné době trénuje 
přes 70 dívek ve věkovém rozmezí 
3 až 17 let,“ upřesňuje informace 
trenér a zároveň prezident klubu 
Josef Bláha. „ To znamená, že se 
držíme naší vize, vytvořit věkovou 
návaznost od těch nejmladších až 

po dospělé ženy s tím, že jdeme 
multisportovní cestou.“ 
 Co to představuje v reálu?  Mlad-
ší ročníky se vedou ke kladnému 
vztahu ke sportu jako takovému, 
tj. bez rané specializace na jeden 
sport. V trénincích mají hodně 

gymnastiky, atletiky a míčových 
her. Důležitý je totiž v tomto věku 
rozvoj schopností a to, že to holky 
baví. Kolem věku 15 let se pak mo-
hou rozhodnout, zda se budou na-
plno věnovat jen tzv. sedmičkovému 
ragby. Tento atleticko-kontaktní mí-

čový sport je všude ve světě u hráčů 
velmi populární, a atraktivní je i pro 
diváky; v roce 2016 se stal dokonce 
oficiálním sportem letních olym-
pijských her. ■

V našem regionu se můžeme pyšnit opravdovou sportovní raritou, 
a to v podobě ryze dívčího ragbyového klubu, který má základnu ve 

Velkých Popovicích a aktuálně otevřel další pobočku v Kamenici.

Dívčí RAGBYOVÝ KLUB 
je naším unikátem

www.stronggirls.cz

Rok v běhu je první český celoroč-
ní běžecký seriál složený z (ne)
virtuálních běhů, jehož součástí 
bude celkem 8 závodů. Každý 
z nich je tématický s vlastním 
motivem a na zájemce bude če-
kat originální dřevěná medaile. 
Každý závod bude něčím unikátní 
tak, aby bavil, ale třeba i běžecky 
vzdělával, nebo pomáhal. Regist-
race a účast jsou zdarma.
 Každý závodník závodí hlavně 
sám se sebou a celkové pořadí 
ve výsledcích není pro mnoho 
z nich tolik důležité. Nezáleží na 
výkonnosti, věku ani pohlaví. Na 
webu se zaregistrujete k závodu, 
který vás nejvíce osloví. Následně 
vybranou disciplínu absolvujete 
ve skutečném světě a svůj výkon 

změříte sportovními hodinkami 
či jakoukoli aplikací v telefonu. 
Nakonec už jen prostřednictvím 
odkazu v e-mailu nahrajete svůj 
výsledek. Průběžné pořadí bude 
možné sledovat on-line. 

25.09. - 29.09.2020 Běh srdce 
28.10. - 01.11.2020 Halloweenský 
běh
01.01. - 04.01.2021 Novoroční běh
05.03. - 07.03.2021 Běh za ženy
02.04. - 05.04.2021 Velikonoční běh
30.04. - 02.05.2021 Čarodějnický 
běh
04.06. - 06.06.2021 Překvapení
02.07. - 06.07.2021 Prázdninový  
běh.                                                                        ■

Veškeré starty a doprovodný pro-
gram se odehrává na náměstí ve 
Stříbrné Skalici. Na výběr jsou opět 
tři trasy, a to na 12 km, 5,5 km a pro 
děti v délce 1 km. Akce se vždy po-
řádá za účelem pomoci, jde tedy 
o záležitost dobročinnou a veškerý 
výdělek ze startovného je věnován 
vybranému jedinci, který si dle or-
ganizátorů zaslouží pomoci. Letošní 
částka je plánována pro čtyřletou 
Klárku Ptáčkovou, velkou bojovnici 
s nepřízní osudu.
 Startovné předem 200 Kč, star-
tovné na místě 300 Kč, děti 50 Kč.

 Běžet může kdokoliv, ať již pro ra-
dost, zdraví, nebo z čistě sportovní-
ho nadšení, navíc přispět může také 
libovolným příspěvkem. Letošního 
běhu Od nevidim do nevidim se mj. 
účastní také členky dívčího ragbyo-
vého klubu Strong Girls! 

Na všechny se těšíme a doufáme, že 
se nás na startu sejde co nejvíc! ■ 

Program začíná od 8.30 h, 
v 9:40 je start dětského běhu 
(v 10.00 h vyhlášení). Registra-
ce dospělých je možná do 11.00 
h, start závodu na 12 a 5,5 km je 
plánován na 11.30 h (vyhlášení 
výsledků ca 13.00 h). Hudební 
program je zajištěn po celý den, 
dopoledne od 10.30 h vystou-
pí také nevidomé zpěvačky R. 
Skleničková a M. Blažková.

Už dvacet let organizuje Světová federace 
srdce spolu se Světovou zdravotnickou 

organizací Mezinárodní den srdce, 
který připadá na 29. září. Událost 
má za cíl především zvýšit povědomí 
lidí o tom, jak nejlépe předcházet 
srdečním chorobám. Není žádným 

tajemstvím, že právě běhání je 
v tomto případě ideální prevence.

Letošní, již 7. ročník charitativního běhu měl svůj 
tradiční termín na začátku dubna, přeložen byl 
nakonec na 17. 10. 2020. Běžecký závod, resp. 
nesoutěživý dobrovolný a charitativní běh pořádá 
nevidomý běžec a horolezec Honza Říha.

Charitativní virtuální ROK V BĚHU 
pomáhá, baví i motivuje

Běžíme 
OD NEVIDIM DO NEVIDIM

www.odnevidimdonevidim.czwww.virtualnibeh.cz

Cesta ke zřízení školy přitom ne-
byla jednoduchá. V posledních 
zhruba 10 letech začal výrazně 
vzrůstat počet obyvatel nejen 
zdejší obce, a kapacity dostup-
ných předškolních zařízení se 
vyčerpaly. Již v roce 2014 začali 
zastupitelé Herinku intenziv-
ně řešit možnosti předškolního 
vzdělávání. Jednou z variant byl 
pronájem celé třídy v plánova-

ném rozšíření mateřské školy 
Modletice. Zastupitelstvo se však 
nakonec přiklonilo k vybudování 
vlastní MŠ.

 Nejprve byl zakoupen pozemek 
vedle multifunkčního hřiště, pak 
nastalo období, ve kterém se hle-
daly možnosti samotné realizace 
výstavby a jejího financování. 
Bylo vyhlášeno výběrové řízení 

na zhotovitele stavby, zvažovaly 
se náklady, požadavky. Pro sní-
žení nákladů se starostovi Karlu 
Zemanovi podařilo zajistit dotaci 
z programu IROP (Integrovaný 
regionální operační program) ve 
výši cca  22 mil. Kč, přičemž cel-
kové náklady byly cca 29 mil. Kč.

 Po letech plánování, příprav, 
jednání a změn byla MŠ slavnost-
ně představena a dětem otevřena 
14. září 2020. Škola je určena pro 
děti ve věku zpravidla 3 až 6 let 
a ve svém školním vzdělávacím 
programu, vycházejícího z RVP 
pro předškolní vzdělávání, kla-
de důraz na všestranný rozvoj 
dítěte. Budovu školy obklopuje 

zahrada, vybavená víceúčelovými 
dřevěnými herními prvky, kry-
tým posezením atd., v sousedství 
je hřiště; děti tak budou čas dle 
možností aktivně trávit venku.

 Pro vyšší ochranu zdraví dětí 
i personálu, byl zakoupen pro-
fesionální a výkonný parní čis-
tič pro pravidelnou dezinfekci 
všech prostor MŠ. Přesto nasta-
la nedlouho po otevření situace, 
kdy škola byla, z důvodu výsky-
tu nákazy covid-19, na několik 
dní uzavřena. Starosta podnikl 
příslušné kroky, vše monitoruje 
KHS.  ■

Novostavba s moderním vybavením 
a kapacitou až 48 dětí zahájila 
provoz letos v září. Vznikly zde 
dvě třídy – modrá, určená starším 
dětem a předškolákům a červená, 

pro ty mladší.

www.msherink.cz

Herink má novou mateřskou školu
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Stěžovat si nelze ani na nedostatek 
literatury. Dvě témata jsem přesto 
dlouho postrádal: historii dovozu mo-
tocyklů na naše území a celkový vývoj 
našeho motocyklového trhu. Zkusil 
jsem k tomu vyprovokovat známé pu-
blicisty, ale snaha se mi vrátila jako bu-
merang se slovy: „tak si to napiš sám“. 
 Nezbylo mi tedy nic jiného, než 
intenzivním šestiletým úsilím dopl-
nit vlastní archiv a informace, které 
jsem předtím sbíral čtyři desetiletí 
jen příležitostně, roztřídit a zpraco-
vat. Ve svých dvou letos vydaných 
publikacích se zabývám historií 
motocyklismu na celém území na-
šeho státu. Příležitost zveřejnit pár 
poznatků a zajímavostí, týkajících 
se regionu kde bydlím, mi dala až 
redakce časopisu Zápraží.

Výroba motocyklů
Přímo v regionu Zápraží sice žádný 
výrobce motocyklů nepůsobil, ale 
v těsném sousedství již ano, a to ne-

jen v Praze. Třeba v Líbeznici u Pra-
hy vznikaly ve 20. letech minulého 
století motocykly Plicka a v Kostel-
ci nad Labem se rodily JFK (kon-
struktér Jaroslav František Koch). 
Roku 1964 pak přešla výroba mo-
tocyklů Jawa z Prahy do Týnce nad 
Sázavou a na dlouhá tři desetiletí 
zde našlo profesní uplatnění mno-
ho obyvatel našeho regionu.

Václav Klement – první 
sběratel
Průkopník české motocyklové 
výroby a zakladatel známé firmy 
(dnešní Škoda Auto, a.s.) vydal na 
sklonku života ve spolupráci s re-
daktorem Heinzem knihu Z dějin 
automobilu (1931), kde zmínil 
i motocykly. Následně vykoupil 
několik svých bývalých výrobků, 
motocyklů Laurin & Klement, 
které věnoval Městskému muzeu 
v Mladé Boleslavi a Technickému 
muzeu československému v Praze 
(dnes NTM). 

Poklad v Senohrabech
V. Klement vyhledával stroje v co 
nejpůvodnějším stavu, které ne-
prodělaly modernizaci. Jeden našel 
i v Senohrabech, na statku u Vávrů. 
Syn tehdejšího majitele slyšel od 
svého otce, jak Klement oceňoval 
dochované původní nízkonapěťové 
zapalování. Tento motocykl, ten-
krát se říkalo motorovou dvoukol-
ku, si pořídili společně roku 1911 
mladí sourozenci Vávrovi přímo 
z Mladé Boleslavi. Byli přesvědčeni, 
že si zakoupili nový stroj a dostali 
i nově vystavené doklady. Jednalo 
se však o typ, jehož výroba skonči-
la začátkem r. 1904, tudíž si spíše 
přivezli v mateřské továrně zrepa-
sovaný stroj. Kuriózní je příběh 
samotných dokladů. Při koupi se 
je Vávrům totiž nepodařilo nalézt. 
Nakonec přečkaly desítky let na 
půdě statku mezi starými papíry. 
Díky dobré střeše se nerozmočily, 
nezplesnivěly, jen myšky je malič-
ko okousaly. Objevil je náhodně až 
syn původního majitele motocy-
klu. Na jeho přání jsem „Vysvědče-
ní o zkoušce“, tj. technický průkaz 
motorové dvoukolky, odevzdal do 
NTM. Po více než sedmdesátiletém 
odloučení se tak dostala dokumen-
tace pod jednu střechu s motocy-
klem. Milan Veselý ■

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

Za poslední dvě desetiletí se staly historické motocykly mimořádně 
populárními. Sběratelské hnutí zaznamenalo obrovský rozmach, otočil se 
poměr vývozu a dovozu veteránů ve prospěch dovozu a zahraniční i tuzemští 
výrobci slaví úspěchy s moderními stroji v retrodesignu.

Historie našeho MOTOCYKLISMU
HOBBY

František Lehovec, řezník ze Světic, byl motocyklový „fajnšmekr“. 
Jeho německá Roconova 250 OHC patřila v polovině 20. let 
k nejrychlejším 
dvěstěpadesátkám  
na evropském trhu.

V mém bydli-
šti, v Seno-
hrabech, byl 
v meziváleč-
ném období 
registrovaný 
jediný 
motocykl 
zahraniční 
výroby – 
Christophe 
500 OHV 
z roku 1928 
pekaře 
Jakla.

Vášnivý motocyklista pan 
Vyhnanovský ze Svojšovic 
u Světic na belgické FN 
350 SV, model 1927

Turkovičtí hasiči v létě 2019 zajišťo-
vali pro 3 turnusy příměstského tá-
bora v Ondřejově  Den s hasiči.  Tyto 
akce přihlásili do Ankety Dobrovol-
ní Hasiči Roku. Odborná porota 
rozhodla o ocenění 25 jednotek a 25 
sborů dobrovolných hasičů z celé 
České republiky, za profesionální 
provedení zásahu a preventivní a vý-
chovnou činnost. Turkovičtí byli no-
minováni jako jeden z pěti sborů za 
oblast Střed a sever Čech. Chcete je 
podpořit? Máte možnost!

Na řadu právě nyní přichází ve-
řejnost, která svým hlasování roz-
hodne o výsledném pořadí všech 
oceněných. Finalisté na prvních 
třech místech k ocenění díky part-
nerům Ankety obdrží finanční 
a věcné dary v celkové hodnotě 
přesahující 2,3 miliony korun. 

Hlasovat můžete až 
do 20. 10. 2020

Hlasování je možné dvěma způ-
soby, přičemž každý může použít 
oba způsoby hlasování.
1) Prostřednictvím hlasovacího 
formuláře na webu www.adhr.cz/
hlasovani-sbory - V oblasti střed - 
sever Čech / sbor / Turkovice.
2) Prostřednictvím SMS zaslané 
na telefonní číslo 900 77 06 ve 
tvaru HASICI SSSC5. Cena SMS 
je 6 Kč.                                                                  ■

Hlavním cílem Ankety 
Dobrovolní Hasiči 

Roku je najít, ocenit 
a finančně i věcně 

podpořit dobrovolnickou 
činnost hasičů i v těch 

nejmenších obcích 
a současně veřejnosti 

ukázat důležitost 
jejich zapojení mezi 

složky integrovaného 
záchranného systému 

a nepostradatelnost při 
poskytování odborné 

a rychlé pomoci v případě 
ohrožení a nouze.

www.adhr.cz

Do 10. ročníku Ankety Dobrovolní Hasiči Roku 
se se svými zásahy a dobrovolnou činností 

přihlásilo 149 jednotek a sborů dobrovolných 
hasičů. Je mezi nimi i SDH Turkovice, sbor, který 

letos oslavil již 120 let od svého založení.

DOBROVOLNÍ 
HASIČI ROKU  
– hlasujme

SDH Turkovice
http://www.hasiciturkovice.cz

Tradičně se u nás preferovali rych-
leji rostoucí a dobře prodejné boro-
vice a smrky, ale po více jak čtyřech 
dekách je nutné druhovou skladbu 
lesů razantně proměnit. Za tím 
stojí především kůrovec a sucho. 
Vysoký podíl smrků tak ustupuje 
odolnějším smíšeným a listnatým 
lesům. Přitom je nutné brát na zře-
tel, že druhovou skladbu stromů 
určuje vyhláška a svou roli hraje 
i to, že smrk je nejrentabilnější 
dřevinou. Roste rychle a je žádaný 
v nábytkářském odvětví. Za ním 
následuje borovice, ale listnáče? 
Ty rostou pomaleji, mají vyšší ná-
klady na pěstování a tedy i delší ná-
vratnost investic. Změny jsou ale 
nevyhnutelné.
 V našem regionu se třeba Ří-
čany mohou pochlubit obnovou 
městských říčanských lesů, kdy  

zde bylo na začátku roku vysázeno 
na padesát tisíc stromů. Smrkovou 
monokulturu nahradily většinou 
duby, jedle, buky, javory a habry. 
Druhová pestrost je nutná.
 Do výsadeb se ale může zapojit  
každý z nás. Určitě jste již slyšeli 
o Dni za obnovu lesa, což je celo-
státní akce, která se setkává s vel-
kým ohlasem. Letos se tento Den 
koná znovu, termín je stanoven 17. 
října 2020. Najděte si čas a přijďte 
pomoci lesníkům obnovovat lesy 
sužované suchem a kůrovcovou 
kalamitou!
 Vyberte si některou ze třinác-
ti lokalit nejblíže svému bydlišti 
a zasaďte symbolicky třeba jen 
jedinou sazeničku, pomozte st-
loukat oplocenky nebo se podílej-
te na dalších činnostech. Den za 
obnovu lesa – 17. 10. 2020. ■

Je to již rok, co se song skupiny Markazíni pod 
názvem "Kůrovec song: Brouka hledej" během pár 
dní stal hitem na internetu a sociálních sítích mezi 
lesníky. S nadsázkou malý návod na to, jak uchránit 
lesy před kůrovcovou kalamitou.

www.sazimelesynovegenerace.cz

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

 Kancelář MAS se neustále vzdě-
lává, abychom byli dobře připraveni 
na nové programové období 2021+. 
Koncem srpna proběhlo školení v Pra-
ze a také dvoudenní seminář Místních 
akčních skupin Středočeského kraje 
v Martinicích, kde byly zveřejněny in-
formace ohledně standardizace MAS 
a k tvorbě strategie našeho území. Do-
zvěděli jsme se, jak to pravděpodobně 

bude vypadat s dotačními možnostmi 
v novém období  2021+. Náš Středo-
český kraj je zařazen do tzv. přechodo-
vého regionu, což znamená, že výše 
dotace bude 70% (původní návrh 
byl jen 55%). Je předpoklad, že první 
výzvy by mohly proběhnout ve 2. po-
loletí 2021. MAS bude mít v území 
v následujícím období více animační 
úlohu, budeme pracovat s vašimi pro-
jektovými záměry, abyste měli větší 
šanci v dotacích uspět.

 Podali jsme žádost o standardiza-
ci, která je nezbytně nutná pro další 
období. Po jejím schválení budeme 
moc připravit a podat žádost o Stra-
tegii MAS 21+. Prosím najděte si 

čas na náš dotazník, abychom s vámi 
v novém období ve strategii počítali 
a měli jste možnost být podpořeni 
prostřednictvím výzev MAS. Dotaz-
ník zabere pár minut a je možné ho 
vyplnit do 15. 10. 2020. Najdete jej 
na našich stránkách https://mas.
ricansko.eu/dotaznik-jak-dale-rozvi-
jet-nas-region/.

 Do výzvy PRV jsme přijali 5 pro-
jektů na investice do zemědělských 
podniků a 17 žádostí na investice 
do škol, obcí a také na zázemí nově 
budované skautské klubovny v Říča-
nech. Seznam všech projektů najdete 
na stránkách MAS. Samotné hod-
nocení se uskutečnilo 29. 9. 2020. 
Všem hodnotitelům velice děkujeme 
za jejich čas a spolupráci. 

 Na územní plánování v rámci 10. 
výzvy IROP byly zaregistrovány 4 pro-
jekty a to obcí Herink, Hrusice, Velké 
Popovice a Vyžlovka. Ze strany MAS 
probíhá administrativní kontrola.

 Jelikož alokace 10. výzvy nebyla 
vyčerpána, provedli jsme změnu fi-
nančního plánu a přesunuli peníze 
na 8. výzvu-Doprava, kde tak může 
být podpořen náhradní projekt měs-
ta Říčany -  Výstavba chodníku u ulici 
Květná, Říčany – Kuří v celkové po-
žadované výši dotace za cca 3 mil. Kč. 

 Přesun finančních prostředků byl 
schválen také na opatření týkající se 
infrastruktury do škol. Začátkem příš-
tího roku tedy MAS vyhlásí poslední 
11. výzvu na mateřské a základní ško-
ly v celkové výši 3,8 mil. Kč. 

 Na zámku Berchtold v Kunicích 
mělo proběhnout v polovině září 
dvoudenní výjezdní zasedání staros-
tů a zastupitelů obcí. Bohužel, v dů-
sledku zhoršující se epidemiologické 
situace jsme museli setkání, které 
jsme organizovali společně s Lado-
vým krajem a týmem MAP, zrušit. 

  Pobavit jste se s námi mohli první 
zářijovou sobotu na akci pořádanou 
v Japonské zahradě Aizen v Říča-
nech, kde jsme z dětí pomocí barvi-
ček udělali pravé indiány. Účast byla 
hojná a náladu nezkazil ani chvilkový 
déšť. Také jste nás mohli vidět na hu-
debním festivalu Strančické záření 
2020 v sobotu 19. září.  ■

Střípky z MASky 

Úspěšné projekty z výzev 
MAS Říčansko z Programu 

rozvoje venkova

JESENICE – Otevřena byla první 
etapa obchvatu Jesenice. Stalo se 
tak 18. září za účasti mj. ministryně 
financí Aleny Schillerové, hejtman-
ky Středočeského kraje Jaroslavy 
Pokorné Jermanové, starosty Jese-
nice Pavla Smutného. Skončila tak 
uzavírka silnice Jesenice – Zlatníky 
a nově se řidiči směřující od Dol-
ních Břežan k D0 (tj. vnější Pražský 
okruh) mohou vyhnout centru Je-
senice. Otevřením první etapy byla 
současně zahájena stavba druhé 
etapy jesenického obchvatu. Ta pro-
pojí kruhový objezd u supermarketu 
LIDL s Kocandou.

UHŘÍNĚVES – Společnost Lidl 
zahájila stavbu nové prodejny mezi 
ulicemi Přátelství/Podleská/Bečov-
ská – při výjezdu z Uhříněvsi směr 
Praha na kruhovém objezdu. Příze-
mí bude sloužit jako částečně kryté 
parkoviště a vstupní hala, první 
patro pak bude prodejní plocha s té-
měř 1400 m2. Otevření prodejny je 
plánováno již na jaře příštího roku. 
Součástí je i částečně kryté par-
koviště, které nabídne celkem 127 
parkovacích míst. Nově vznikající 
prodejna se prezentuje jako moder-
ní, komfortní a ekologická. 

REGION – Nezapomeňte, nad-
chází podzimní lovecká sezóna, 

myslivecká sdružení oznamují 
termíny honů (informace o termí-
nech by měla být i na příslušném 
OÚ). A jako vždy platí základní 
doporučení: Z důvodu bezpečnosti 
se doporučuje občanům opatrnost 
a omezení pohybu v daných lovec-
kých lokalitách v termínech honů. 
Vhodný je pohyb po veřejných/zna-
čených cestách. Zároveň by nemělo 
docházet k volnému pobíhání do-
mácích zvířat.

ŘÍČANY – Na základě smlouvy 
o spolupráci města 

a fotbalového klubu 
začala pětiměsíční 
oprava fotbalové tri-

buny v Říčanech.  Bu-
dova postavená k pří-

ležitosti spartakiády v roce 1975 
v akci „Z“ bude kompletně zrekon-
struována za 7,2 milionu korun. Po 
rekonstrukci poskytne komfortnější 

zázemí jak hráčům, tak divákům. 
Významnou část financí ve výši 4,7 
mil. získal klub z dotací MŠMT. Zby-
lou část ve výši 2,26 milionu doplatí 
město ze svého rozpočtu a klub při-
spěje vlastními prostředky, 240 tisíci. 
Pod hlavičkou FK Říčany (založen r. 
1901) nyní aktivně působí osm muž-
stev, z čehož šest je mládežnických. 
(https://info.ricany.cz/mesto)

VELKÉ POPOVICE – Obec Velké 
Popovice a místní pivovar jsou záso-
bovány Želivskou vodou. Z čerpací 
stanice v Brtnice je veden přivaděč 
Želivské vody přes obec až do vodo-
jemu v Bartoškách, odkud je voda 
následně distribuována do pivovaru 
a obecním vodovodem do domácnos-
tí. Technický stav stávajícího přiva-
děče je však již kritický. 
 Proto, a také vzhledem k nedosta-
čujícím zásobám spodních vod, se 
bude realizovat nový přivaděč, který 
zajistí spolehlivou dodávku Želiv-
ské vody s dostatečnou kapacitou. 
Stavba je plánována od září 2020 
do března 2021. Většina trasy bude 
pro minimalizaci omezení dotče-
ných pozemků a silnic realizována 
bezvýkopovou technologií, případ-
ná nutná omezení budou dopředu 
oznamována místním značením.

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

A jedna historická...
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HRADOVÉ STŘÍMELICE – 
Koncem října bývá v Hradových 
Střímelicích posvícení. V dobách 
válečných se ani o posvícení ne-
tancovalo, taneční zábavy byly 
zakázané. Jaroslav Kratochvíl, 
syn mlynáře v Nouzově ve Ska-
lici, měl v Hradových Střímeli-
cích nevěstu a tak se staral, aby 
byla o posvícení taneční zábava. 
Právě 28. října 1918 jel na kole 
do Českého Brodu pro povolení. 
Na okresním hejtmanství už byl 
český prapor a komisař Dr. Wag-
ner přijal posla s veselou: „ Jen si 
vystrojte pěknou zábavu, vždyť je 
konec války!“ Než se Kratochvíl 
z Č. Brodu vrátil, přijel na za-
stávku vlak a převozník Dolejší 
zvěděl od cestujících o převratu. 
Pospíchal do Stříbrné Skalice, 
všem vyprávěl o převratu a o kon-
ci války. Večer se konal průvod 
s hudbou a po průvodu byly na 
náměstí proneseny příhodné 
proslovy.                                                     ■

Území MAS Říčansko pro období 2021-2027

Kancelář MAS je pro veřejnost otevřena pondělí až pátek od 8 do 16 hodin. Schůzky a konzultace po telefonické domluvě. Najdete nás ve Svo-
jeticích, ulice V Průhonu 153. E-mail: mas@ricansko.eu, tel. +420 774 780 141. 
Pevná linka byla zrušena. Kontakty na nás najdete na našich stránkách.

Festival Strančické záření

Japonská zahrada Aizen

Ve druhé polovině září proběhly fyzické kontroly ze 
strany SZIF a zástupce MASky u tří projektů. Věříme, 
že Žádosti o platbu budou v pořádku a dotace bude 
všem třem zemědělským podnikatelům proplacena.

Martin Zima – projekt „Rozmetadlo hnoje“
v celkové výši schvále-
né dotace 442 tis. Kč. 
Pořízení nového stroje 
z výzvy MAS umožňuje 
spolehlivější práci v ob-
lasti rostlinné a živo-
čišné výroby na farmě 
v obci Doubek. Cílem 
hospodaření je mimo 
jiné i udržení a neustá-
lé zlepšování úrodnosti 
půdy a vytváření dob-
rých podmínek hospo-
dářským zvířatům pro 
jejich zdravý růst a vývoj.

Tomáš Pacovský – projekt „Pořízení strojů na obhospo-
dařování a péči o trvalé travní porosty“ 
v celkové výši schválené dotace 525 tis. Kč. Obnova zastaralých strojů za nové 
se odrazila ve snížení spotřeby pohonných hmot a zvýšila výkonnost podni-
katele v oblasti polní výroby na území Kostelních Střímelic a přilehlého oko-
lí. Byly pořízeny luční brány, čelní a boční sekačka s kondicionérem, obraceč 
a shrnovač píce. Zlepšila se časová obslužnost větších travnatých ploch.

David Procházka – projekt „Pořízení zemědělské techniky“
v celkové výši schvále-
né dotace 240 tis. Kč. 
Pořízením nové čelní 
sekačky nesené trak-
torem v tříbodovém 
závěsu je umožněno 
potřebné sekání a ná-
sledné sušení na seno 
pro masný skot. Eko-
logické zemědělství 
je prioritou tohoto 
zemědělského pod-
nikatele ze Stříbrné 
Skalice s rozsahem na 
okolí Ondřejova. ■

Prázdninový provoz nás přiměl k re-
kapitulaci dosavadní činnosti v rámci 
projektu Realizace sociální práce na 
obcích, který se rozběhl v únoru to-
hoto roku. Koronavirová pauza nám 
zasadila poměrně velkou ránu v rea-
lizaci plánovaných aktivit, jelikož nás 
zastihla v úplných začátcích. Naše po-
moc se přesunula z osobní do elektro-
nické formy – byli jsme s potřebnými 
v kontaktu zejména po telefonu nebo 
na emailu. Květen, díky své příznivější 
situaci, nám opět dovolil setkávat se 
s klienty tváří v tvář. Prozatím se nám 
podařilo navázat spolupráci s 19 ob-
cemi ze všech 38 obcí v regionu. Další 
obce jsou v jednání. Této spolupráce 
si velmi vážíme, protože bez zapoje-
ní samospráv by nebyla naše pomoc 
efektivní a nedocházelo by k posilo-
vání komunit na místní úrovni. Naši 
pracovníci vyrážejí do terénu, navště-
vují obce a její obyvatele. Od začátku 
projektu jsme buď jednorázově, nebo 
opakovaně s klienty strávili více jak 
90 hodin. Nejčastěji se jednalo o pro-
blematiku sociálních dávek, dluhové 
poradenství, doprovod klientů na ně-

které instituce, poradenství v oblasti 
sociálních služeb, nezaměstnanosti, 
sociální nebo dostupné bydlení, po-
moc se zprostředkováním nákupů či 
obědů apod. V rámci projektu nepo-
máháme jen potřebným, ale spolu-
pracujeme s místními sociálními služ-
bami, organizujeme vzdělávací kurzy 
pro sociální pracovníky a organizu-
jeme zajímavá odborná setkání, díky 
kterým si odborníci předávají své zku-
šenosti dobré praxe – naposledy např. 
s kolegyněmi z organizace RUAH 
o.p.s., která nabízí obdobné terénní 
sociální služby v obcích benešovské-
ho regionu. Větší část projektu máme 
ještě před sebou. Pevně věříme, že nás 
žádná krize již nezastraší a pokud při-
jde, tak na ni budeme připraveni a po-
síleni zkušenostmi. V rámci projektu 
nabízíme pomoc lidem v těžkých 
životních situacích. Sociální pra-
covník pomáhá zdarma zvládnout 
potřebným situaci krok za krokem, 
dle aktuálních potřeb a možností. 
Volejte na telefonní číslo 725 369 
985 nebo 774 780 543, pište na soci-
alni.planovani@ricansko.eu.

MASKA POMÁHÁ I NADÁLE 
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Projekt je podpořen z Integrova-
ného regionálního operačního 
programu (IROP) prostřednic-
tvím MAS Říčansko jako nositele 
strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje „SCLLD pro 
území MAS Říčansko na obdo-
bí 2014 – 2020“, https://mas.
ricansko.eu/ a za přispění obce 
Sulice.

 Cílem zamýšleného projektu 
bylo vybavení odborných učeben 

(přírodovědné, jazykové a tech-
nicko-řemeslné). Učebny tak 
získaly specializovaný nábytek, 
učební pomůcky, IT a digitální 
techniku, polytechnické vybave-
ní. Součástí projektu byla také 
venkovní učebna přírodních věd 
a demonstrační skleník s nářa-
dím. Záměr byl proveden a ukon-
čen pak v létě letošního roku. Ve 
spolupráci se zřizovatelem školy 
došlo ve stejné době i k rozšíření 
parkoviště o 40 míst a vznikl také 
prostor pro otáčení autobusu. 

 Realizace projektu tedy cílila 
na vybudování kvalitní infra-
struktury základní školy Sulice 
pro výuku předmětů v oblastech 
klíčových kompetencí. Organi-
zace tak svým žákům nabídne 
atraktivní prostředí pro vzdě-
lávání, ve kterém bude možné 
rozvíjet nadání každého žáka 
nediskriminačním rovným pří-
stupem..  ■

Základní škola Sulice, příspěvková 
organizace, realizovala koncem srpna 
dotační projekt s názvem Prakticky 
v odborných předmětech v ZŠ Sulice. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010341

Projekt ZŠ SULICE

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Nápad to byl v základu dobrý, ně-
kolik ředitelek se v tom smyslu 
i vyslovilo, ale realita „všedních 

dní“ po zahájení výuky předčila 
očekávání. A tak z časových, orga-
nizačních, individuálních, korona-

virových a post-
koronavirových 
a dalších důvodů 
z plánované ně-
kolikastránkové 
přílohy o školách 
v říjnovém vydá-
ní Zápraží nako-
nec sešlo. 
 Do poslední chvíle to vypada-
lo, že se podaří vytvořit alespoň 
dvoustránka, ale nevyšlo ani to. 

Škoda, stále se domnívám, že to 
mohlo být mohlo být čtení zajímavé 
a možná i navzájem inspirující. ak ■

O letních prázdninách, tedy v době, kdy děti již pár 
měsíců shodou okolností nezasedly do školních lavic, 
jsem si říkala, že by nebylo od věci se na začátku 
školního roku podívat na to, jak vypadá návrat do 
školního režimu po tak dlouhé době a za (staro)nových 
podmínek, jak z hlediska dětí, tak i vyučujících. A tak 
jsem ještě zavčas oslovila školy v našem regionu.

Táňo, na jaře letošního roku 
jste otevřeli školku hned po 
Velikonocích – jaké to bylo, 
nebáli jste se?
Bylo pro nás důležité získat odbor-
né informace. A potom jsme se sou-
středili na prevenci, která podporu-
je zdraví. Vlastně jsme ani nemuseli 
mnoho věcí v režimu školky měnit. 
Přirozenou součástí Montessori 
prostředí je péče o sebe sama – děti 
například milují pečlivé umývání 
rukou. 

To je podstatné, ale určitě je to 
toho víc.
Je to tak. Nepoužíváme například 
plasty. Děti jsou také zvyklé být 
opatrné a používat skleničky, každé 
dítě má tu svou označenou jmé-
nem. Dezinfekce je díky tomu jed-
noduchá, účinná a nezávadná.

Kromě toho, Mozaika je na samém 
okraji Mnichovic, děti si hrají na 
velké zahradě nebo v lese, svačíme 
také venku. Děti se na jaře staraly 
o své záhony s hráškem, jahodami, 
malinami a borůvkami. Venku je 
riziko přenosu minimální. Slunce 
v tomto případě léčí.
 Čistý vzduch vnímáme od začát-
ku jako základ. Proto hodně větrá-
me a máme uvnitř ve třídách čistič-
ky vzduchu.

Vše však u vás není jen o hy-
gieně, co třeba váš systém 
a organizace?
V Mozaice se díky rodinnému pro-
středí potkává malé množství dětí, 
prostředí je tudíž přirozeně bezpeč-
né. Poskytujeme podporu i rodičům 
s těmi nejmenšími dětmi a máme 
základní školu do 15 let. Budova je 
velká a školka má svůj vlastní vstup. 
Do celé Mozaiky chodí děti jen ze 
40 rodin, starší sourozenci dětí 
ze školky se tedy setkávají s dětmi 

ze stejných rodin. Tím, že celkové 
množství lidí, kteří se potkávají, je 
relativně malé, stoupá i bezpečnost. 
Odpolední kroužky jsou pro malý 
počet dětí a každý den je jen jeden 
kroužek – tancování, tvoření, kera-
mika, divadelní kroužek.

A jaký byl návrat po letních 
prázdninách?
Všichni se jako každoročně těšili! 
Ceníme si více času, který můžeme 
trávit společně. Rodiny jsou velmi 
ohleduplné. Když je někdo nemoc-
ný, zůstává doma, toho si vážíme.

To znamená, že epidemie při-
nesla i něco pozitivního?
Určitě ano. Kromě jiného také 
Davida, našeho anglicky mluví-
cího učitele z Chicaga; díky epi-
demii ho přešla chuť cestovat. 
Rozhodl se pustit do studia Mon-
tessori přístupu a zůstat v Mozai-
ce dlouhodobě.                                  ■

V MOZAICE je dobře dětem i dospělým
Jak zvládnout současnou situaci s klidnou hlavou? 
Zeptali jsme se Táni Kadlecové, ředitelky Montessori 
základní a mateřské školy Mozaika v Mnichovicích.

ZŠ a MŠ Mozaika
Myšlínská 30, Mnichovice

e-mail: 
info@montessorimozaika.cz
www.montessorimozaika.cz

ŠKOLY. ŠKOLY. ŠKOLY.
ŠKOLY

Letos se chceme tedy plně soustředit 
na výuku a na naše žáky, věnovat se jim 
a částečně tak nahradit minulé polole-
tí. Ale to neznamená, že bychom pro 

tento rok nepřišli s něčím novým! Ote-
víráme nové hudební zaměření – Hra 
na elektrickou kytaru. Zatím je tento 
projekt určen pouze žákům naší školy, 
ale pokud se učební plán osvědčí, bude 
zpřístupněn i dalším zájemcům.

Absolventské koncerty 2020
V současné době máme již připrave-

ny Absolventské koncerty a věříme, 
že nic nenaruší náš slib absolventům, 
koncerty uspořádat nyní v říjnu. Stále 
předpokládáme, že nám to hygienická 
opatření dovolí!

Vážíme si vzájemné pomoci 
Ve skrytu duše také doufáme, že se 
podaří jednou pro vždy vyřešit naše 
suterénní prostory, a že se bicí nástro-
je opět vrátí pod naší domácí střechu. 
Zatím se vyučují na ZŠ Masarykovo 
náměstí; v provizorních podmínkách. 
Chtěli bychom během roku vytvořit 

pro tento obor odpovídající zázemí, 
se zřizovatelem jsme v intenzivním 
jednání, ale jsme si vědomi toho, že 
financí není ani v tomto roce nazbyt.
Děkujeme zároveň p. řediteli Pavlu 
Bednářovi a paní zástupkyni Ladě 
Kubáskové ze ZŠ Masarykovo ná-
městí za mimořádně vstřícný přístup 
a pomoc při řešení našeho problému 
„Kam s ním?“.
 Přejme si navzájem, abychom 
touto složitou dobou prošli bez vět-
ších problémů a pojďme pro to udě-
lat maximum. Vaše ZUŠ Říčany ■

Vážení rodiče, milé děti a příznivci naší říčanské zušky!
V září jsme začali výuku s optimistickým výhledem, 
ale bohužel v současné době vzhledem k dané situaci 
neplánujeme pro tento školní rok žádné větší akce, 
soutěže ani zájezdy do zahraničí.

ZŠ Sulice, Školní 343, Sulice - Želivec
Zřizovatel: obec Sulice

www.zssulice.cz

Základní škola Kamenice, 
okres Praha – východ hledá 

EKONOMA ŠKOLY 
na plný pracovní úvazek

Životopisy zasílejte na reditelka@kameniceskola.cz, telefon 731 030 747

NÁPLŇ PRÁCE:
Zpracování mzdové agendy, vedení účetnictví, fi nanční 

rozvahy, ekonomika školy. 
Požadavky: minimálně SŠ s maturitou (ekonomický směr), praxe 

v příspěvkové organizaci je výhodou.
Nástup je možný od 1. 12. 2020 nebo dohodou.

Škola je cesta, vzdělání je cíl
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POSILUJÍCÍ VÍNO
Jeřabiny zvyšují odolnost organis- 
mu a posilují imunitní systém, řadí 
se mezi účinná antirevmatika, napo-
máhají trávícímu systému, čistí mo-
čové cesty, ledviny. Dříve se z nich 
vyrábělo i sladidlo pro diabetiky. 
Podle toho, jaké koření přidáte, si 
můžete doma připravit třeba víno na 
imunitu, pro zlepšení trávení nebo 
funkčnosti kloubů. Varianty jsou 
z bílého i červeného vína. 

Alternativa pro zmírnění potíží 
při revmatu
1 litr červeného vína 
(jaké máte rádi)
3 až 4 hrsti jeřabin
1 lžička skořice
10 ks rozdrcených hřebíčků
3 ks rozdrceného badyánu

Jeřabiny opláchněte, nechte okapat, 
odstopkujte a proberte. Pak je roz-
mačkejte, přidejte koření a vše zalijte 
vínem.  Dejte směs do sklenic (ne do 
lahví s úzkým hrdlem), uzavřete a po-
stavte na teplé místo (sluníčko), kde 
je nechte 14 dní louhovat. Denně je 
potřepávejte a obracejte (jen to, zatím 
neotvírejte ani neochutnávejte :o) Po 
uplynutí uvedené doby obsah sklenic 
sceďte a jeřabiny ještě dostatečně vy-
mačkejte. Nyní nalijte do lahví, dobře 
uzavřete a skladujte 
v chladu a tem-
nu. Dobrého 
pomálu aneb 
víno užívejte, 
ale vždy jen 
malou sklen-
ku denně. 

ČAJ ZE SUŠENÝCH 
JEŘABIN

Letos jsem sladkoplodé jeřabiny 
otrhala na čaj již začátkem září, 
sice jsou kyselejší, ale mají nejví-
ce zdraví prospěšných látek. Ve 
zralých, změklých plodech (po-
kud na stromě po náletech ptac-
tva nějaké zachráníte) stoupá 
sice podíl cukru a chutnají lépe, 
ale ztrácí již některé vitamíny. 

Jeřabiny nechte krátce na slunci 
zavadnout a pak odstopkujte. Lze 
je sušit v sušičce na ovoce nebo 
v troubě. Doporučuje se teplota 
50 až 70 °C, zkusila jsem, ale na-
konec zvítězilo v horkovzdušné 
troubě 120 °C. I tak je tam máte 
několik hodin. Neosvědčilo se mi 
louhování sušených plodů, ale 
verze, kdy plody před upotřebe-
ním rozdrtíte, zalijete horkou vo-
dou, zaklopíte a necháte louhovat 
asi 15 minut. Chuť, barva i vůně 
jsou intenzivní; malý šálek imuni-
tě organismu prospěje.

JEŘABINOVÝ KOMPOT
1 kg jeřabin
0,5 kg cukru (lze i 1:1)
ca 0,3 l vody (jeřabiny mají být jen 
„potopené“)
příp. skořice či hřebíček pro chuť

Se zpracováním sklizených je-
řabin není dobré dlouho otálet. 
Oprané jeřabiny nechte okapat, 
odstopkujte je a proberte. V hrnci 
svařte vodu s cukrem a přidejte 
jeřabiny. Mírně znovu povařte, 
ale jen tak, aby ovoce bylo měkké, 
trochu svraštělé, ale ne rozvařené. 
Vyberte ho děrovanou naběračkou 
nebo sceďte, vsypte do skleniček 

a zalijte stejným roztokem, ve 
kterém se vařilo. Pak stačí skleni-
ce uzavřít, obrátit dnem vzhůru 
a nechat vychladnout. Variantou 
je také sterilizace, 10 min. při ca 

100°C (el. trouba). Kompot lze 
udělat čistý, nebo ho lze pro chuť 
doplnit kořením, příp. i ovoce 
zkombinovat (jeřabiny a jablka /
hrušky /bezinky).

Zmíněné stromy náležely k pů-
vodnímu druhu jeřábu obecnému 
(Sorbus aucuparia), který je u nás 
v přírodě hojně rozšířen a platí i za 
jednu z nejhezčích ovocných dřevin 
(květ, list, plod, vzrůst). Uplatňu-
je se i ve veřejné zeleni a často ho 
najdeme také na venkovských za-
hradách. Ovšem není strom jako 
strom! Pokud máte v paměti zafixo-
váno, že jeřabiny jsou kyselé až trp-
ké, a proto nepoživatelné, a že jde 
tudíž o potravu pro ptactvo, máte 
pravdu. Ale zřejmě jste se nesetka-
li s jeřábem obecným moravským, 

sladkoplodou formou. 
Příroda to tak zařídi-
la; obyčejný, trpký 
jeřáb ptačí zmutoval 
a na sladké plody 
s jemnou kyselostí 
a měkkou konzisten-
cí poprvé narazili pas-
tevci v Jeseníkách v roce 
1820. Dnes je Moravský slad-
koplodý jediná odrůda, zastoupená 
v Registru odrůd ČR. Jak poznat 
sladký od trpkého? Nemusíte hned 
ochutnávat, stačí si pozorně pro-
hlédnout listy. Plané jeřáby mají 

lístky pilovité 
(vroubkované) 
po celém obvo-
du, sladkoplodá 

odrůda jen na špi-
ci a max. do polovi-

ny obvodu. 
Stromy po výsadbě (ne-

mají velké nároky na stanoviště, 
jsou mrazuvzdorné) začínají plodit 
po pátém roce. Plody jsou drobné 
malvičky, s vysokým obsahem pře-
devším vitamínu C. Jeřabiny dozrá-

vají už na přelomu srpna a září, ale 
plně zralé bývají až v říjnu. Jejich 
využití je široké: lze je konzumovat 
za syrova (přiměřené množství), 
sušit, kandovat, jsou vynikající pro 
přípravu šťávy, sirupu, vína, likérů, 
marmelád, želé, kompotů. Jeřabi-
nový kompot se hodí i jako doplněk 
k masu a omáčkám, někde nahra-
zuje klasické brusinky.

Dobrou chuť přeje 
a na vaše recepty, dopisy a nejen 

kulinářské tipy se těší ak ■

V době kdy jsem chodila na základní školu, byla 
celá naše ulice po obou stranách osázena jeřáby. 
Když se jejich korálkovité plody začaly zbarvovat 
do sytě oranžové až červené barvy, a tato výrazná 
dekorace byla často navíc doplněna i počátečním 
vybarvováním listů, pro nás děti to bylo znamení, že 
co chvíli začne nový školní rok.

RECEPTY

Když se barví jeřabiny

Listy sladkoplodé odrůdy mají pilo-
vité okraje jen ve své  horní části

TIP
Všechny druhy jeřá-

bu obecného (ptačího) 

jsou jedlé - po převaření, 

usušení nebo zmrazení. 

Trpkost jim však 

zůstává.

Balzám oknům dodá 
odolnost
Povrchová údržba dřevěných 
oken v podstatě spočívá v tom, 
že se po umytí přetřou speci-

álním roztokem, tj. renovač-
ním balzámem, a to optimálně 
2x ročně. Přetřením se zacelí 

případné vzniklé mikrotrhliny 
a prasklinky v ochranné lazuře, 
kterými  se pod ní může dostávat 
vlhkost. Neošetřením by moh-
lo začít docházet k postupné-
mu znehodnocování dřevěných 
okenních rámů. Péče o lazuru je 
tedy základem, balzám poskytne 

oknům odolnost a ochranu před 
povětrnostními vlivy a prodlou-
ží životnost.

Nepodceňujte kontrolu 
funkčnosti
Pokud zmiňujeme údržbu z hlediska 
povrchové úpravy, kterou je mimo-
chodem vhodné si zajistit také před 
nadcházejícími zimními měsíci, 
nesmíme zapomínat i na to další, co 
moderní (nejen) dřevěná okna potře-
bují: pravidelnou kontrolu funkčnos-
ti. Promazání, seřízení 
kování, případně při 
opotřebení výmě-
nu těsnění. Cel-
kový nátěr oken 
je doporučován 
v závislosti na 
jejich opotřebení, 
mnohdy i za více jak 
dekádu. Pokud je tedy 
o kvalitní dřevěná okna správně po-
staráno, počítejte s jejich životností 
na desítky let.                                                   ■

To, co zajistí dřevěným oknům jejich dlouhou životnost 
a stálost vzhledu je správná péče, díky které odolají 
nepříznivým podmínkám, opotřebení a také samotnému 
času. Dnešní moderní dřevěná eurookna sice nevyžadují 
každoroční složité nátěry a další údržbu jako tomu bylo 
dříve, ale věnovaná pozornost se vyplácí.

OKNA: i prověřená dřevěná 
klasika potřebuje údržbu

Vzorková prodejna:
OC Lihovar, Říčany
Tel.: 776 608 738
www.sosokna.cz

Společnost S.O.S. OKNA 
s.r.o.  se  zaměřuje  na 
dřevěná  eurookna,  plas-

tová a hliníková okna, dveře, 
garážová  vrata  a  provádí  také 
záruční a pozáruční servis. Za-
jistí  také  měřených  tepelných 
ztrát termokamerou.
Nabízí jak údržbu povrchů 
dřevěných eurooken, tak také 
kontroly funkčnosti a opravy 
v případě poškození oken.

Samotné označení eurookno nic nevypovídá o designu okna, pouze odkazuje na ma-

teriál a výrobu. Základem eurooken je dřevo, resp. eurohranol ze třech (čtyřech) sle-

pených vrstev dřeva, což eliminuje možné tvarové změny. Nejčastěji se na eurookna 

používá smrk, borovice, dub, modřín či tropická dřevina meranti. Okna mají výborné 

tepelně-izolační vlastnosti, jsou ekologicky nezávadné, snadno se ovládají a v nabídce 

jsou různá tvarová, rozměrová a barevná řešení.
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Téma: 
Poučení z vývoje 
(krizového)
Ještě před nedávnem jsem léta by-
dlela na okraji vesnice. Srnky se mi 
vloupávaly přes nízký plot na zahra-
du a s rozkoší uždibovaly zakrslé 
jabloně, bažanti posedávali po tráv-
níku a čas od času si to mezi sebou 
hlasitě vyříkali, aby vzápětí rychlým 
během odkvačili rozhrabávat nej-
bližší stinná zákoutí. Z okna kuchy-
ně jsme se dívali na louku, pole, les. 
Dnes místo ladných srnek může-
me pozorovat hřmotné náklaďáky 
se stavebním materiálem a místo 
hrabajících bažantů malé žluté 
bagry. Louka zmizela, rozpro-
střela se na ní hejna základových 
desek, z nichž rostou zdi a tvoří se 
často až živelně nové domy, z lesa 
jsou vidět už jen vršky stromů. Nej-
sem nadšená. Jsem z toho občas 
v krizi. Jsem tam, kde jsem nikdy 
být nechtěla. Jsem součástí nové-
ho trendu, satelitní výstavby. 
 Je to vývoj, ale i návaznost; 
pokračování historie, kterou pře-
rušila doba socialismu. A kdeže 
je to avizované poučení? Tady ho 
máme. Poučila jsem se mj., že:
• At jdeš bydlet, kam jdeš bydlet, ať 

si domov vybuduješ kdekoliv, vždy 
počítej s tím, že změny a doba tě 
dostihnout. Můžeš se jim vyhýbat, 
ale nezabráníš jim.

• Územní plán a stavební zákon jsou 
záležitosti komplikované a jedná-
ní lidí za nimi stojících či je využí-
vajících bývá často diskutabilní. 

• Slušnost nade vše aneb vycházej 
s každým slušně – občas pak po-
znáš, zač je toho loket.

• Čeština je úžasná řeč. Bohužel 
halasné a obsahové vyjadřování 
většiny stavebních pracovníků 
její kvality výrazně snižuje. Na 
druhou stranu netušila jsem, ko-
lik vulgarismů a jejich možných 
spojení v ní vlastně existuje! Také 
mívám čas od času negativní zá-
chvat emocí, kdy je nutné si slovně 
ulevit, ale zde jde o běžné situace. 
Mj. jsem si již několikrát vyslechla 
vulgarismy bohatě prošpikova-
nou teorii zákona padajícího hov-
na (vážený čtenář promine).

Dala jsem text přečíst kamarádo-
vi. Viděl to jinak: Já fakt nevím, co 
chceš. Máš domek se zahradou, 
kousek od Prahy, občas ti tu pro-
jede i autobus PID, ve vsi je hospo-
da, víš, co by za to jiní dali?! Byla 
jsem tak znovu poučena. A dopl-
ňuji: Pozitivní myšlení a kvalitní 
láhev červeného podporují změnu 
pohledu na věc.                                ak ■

SLOUPEKKALEIDOSKOP

Po delší době se mi dosta-
lo  Zápraží  zase  do  ruky. 
Překvapilo  mne.  Inzer-
ci  nyní  doplňují  většinou 
čtivé  redakční  texty. Proč 
se  ale  nezabýváte  i  zále-
žitostmi  politickými  nebo 
nevěnujete  prostor  tak 
jako ostatní média všemu 
kolem koronaviru?

I. Magina

Vážený čtenáři, zřejmě je to pro-
to, že nejsme, nechceme a nemů-
žeme být jako ostatní. Specifikum 
našeho periodika spočívá mj. 
v jeho apolitickém obsahu, a přes-
tože každá doba něco přináší, 
koronavirové zpravodajství není 
naší prioritou, to přenecháváme 
jiným. V každém případě nás těší 
Vaše malá pochvala.

Redakce Zápraží 

Ráda  bych  si  každý měsíc 
Zápraží přečetla, nevěděla 
jsem, že takový časopis tu 
existuje, ale nevím kde ho 
získat. Jsem z Kolovrat.
Vzhledem k tomu, že náš časopis je 
pro čtenáře zdarma, nelze ho zasí-
lat adresně do jednotlivých schránek 
zájemcům. Proto máme v regionu 
na 60 výdejních míst, kde Zápra-
ží můžete obdržet již v den vydání 
z tiskárny (většinou 1. den v měsíci). 
Kromě toho soukromá distribuční 
firma časopis roznáší, zdůrazňuji, 
neadresně do schránek obyvatel ve 
všech obcích a městech v rámci naše-
ho regionu. Nelze však 100% pokrýt 
vše, náklad časopisu je 22 000 ks. 
V Kolovratech máme výdejní místo 
v knihovně a v místních Potravinách, 
pro neadresné doručení je zde vyčle-
něno 570 výtisků. 

Děkujeme za milý telefonát :o)  ■

11.10. 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

Dorazilo do redakce

Vážení čtenáři,
není v našich silách denně monitorovat  vývoj situace v celém regi-
onu na poli kulturním, společenském či sportovním. Tudíž se může 
stát, že některé, na našem webu nebo v samotném časopise již 
uveřejněné akce, byly vzhledem k současné a stále se měnící situ-
aci (všichni víme, co je tím myšleno) buď odloženy, přeloženy nebo 
dokonce zrušeny. 
 Než se tedy někam na avizovanou akci, ať  již venkovní či vnitřní 
vypravíte, doporučujeme – prověřte si u organizátora její platnost. 

Děkujeme za pochopení.
Redakce Zápraží

Předpokládalo se, že střídání času 
skončí. Již v roce 2018 v rámci ev-
ropských zemí byla realizována an-
keta, jejíž výsledek byl: responden-
tům střídání času vadí (odpovídalo 
4,6 milionů osob, z toho 84 % bylo 
pro ukončení). Byl tedy poslán ná-
vrh na zrušení střídání času, po celý 
rok by pak mohl platit jen jeden čas. 
Realizace však vázne, návrh je po-
dán, jednotlivé země se měli k času 
vyjádřit, nepanuje však shoda, kte-
rý čas by měl být zachován.
 Evropský parlament tudíž pro-
dloužil lhůtu pro stanovení jednot-
ného času do roku 2021, do té doby 
probíhá diskuze a předkládání sta-
novisek zemí.                                                   ■

Každé jaro a podzim nás čeká posun času o jednu 
hodinu. Stejně tomu je tomu i letos, i když mnozí 
zřejmě doufali, že již naposledy.  Standardní 
(nesprávně zimní) čas nastane v noci 25. října. 
Hodiny se posunou ze 3:00 na 2:00.

Nastává opět zimní čas

Dvě drobné publikace, které na zá-
kladě nedobrovolného soužití s umí-
něným a hlasitým kohoutem letos 
vznikly, dokládají, že poprat se se 
stresovými situacemi zvládá každý po 
svém, a někdy skutečně originálně.  
Podotýkám, knížky to nejsou pro kaž-
dého, možná byste je do své knihovny 
nezařadili, ale zkuste se aspoň zamy-
slet, jak byste takovou situaci řešili vy 
sami. Možná zjistíte, že vypsat své po-
city pomáhá.                                                   ak ■

Kontakt přes redakci Zápraží

Je až neuvěřitelné, jaké příhody někdy život přináší a k čemu 
člověka dovedou. Naši grafičku Markétu kokrhající opeřenec 
inspiroval k sepsání knížky, do čehož zapojila celou rodinu.

LÉTO S KOHOUTEM

Kohout a já / Betty MacCrazy
Zážitky osoby, co přežila. 
Přežila mnoho dní v soused-
ství kokrhajícího kohouta, 
pošuka trpícího nespavostí. 
Monstra, které se vymklo 
z kontroly, uprchlo z kurníku 
a kokrhalo téměř neustále 
nehledě na denní hodinu. Čtení, vhodné pro 
všechny, kteří mají v sousedství zdivočelou 
drůbež a hledají svůj vnitřní klid.

Léto s kohoutem / Anonym 
Vydejte se na podivuhodnou cestu do nitra 

mysli jedné nebohé duše, 
která byla nucena prožít léto 
v sousedství nezvladatelného 
kokrhajícího kohouta. Tato 
kniha není vhodná pro čtená-
ře citlivější povahy!

Úřade, úřade, dej mi formulář,
dám ho starostovi,

starosta vyčistí říčku Šemberu,
Šembera dá vody mému kohoutkovi,

leží tam nahoře, dýchá nedobře,
bojím se, bojím, že umře.

(Ukázka ze Čtvrteční pohádky O Kohout-
kovi a slepičce z knihy Kohout a já).
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KULTURAKULTURA

Slavnostní (znovu) otevření synago-
gy se konalo v neděli 13. září.  Sál se 
zaplnil úderem čtvrté hodiny téměř 
do posledního místa; zájemce přilá-
kala nejen možnost nahlédnout do 
prostor budovy, ale také avizovaný 
koncert a účast herce Tomáše Töpfe-
ra, který na úvod zvolil ukázku z kni-
hy Chyťte Žida! spisovatele Tuvia 

Tenenboma. Samotný koncert byl 
složen ze židovských lidových pís-
ní v podání pěveckého sboru ZUŠ 
Říčany „Naladěno“, které doplnila 
Dvořákova Sonatina pro housle 
a klavír a směs hudebních variací 
pro flétnu a harfu. Nelze konstato-
vat nic jiného, než – skvělý hudební 
zážitek!  Děkujeme! ■

I do Hrusic jsme zavítali 
v době Dnů evropského dědic-
tví a souhrou náhod zároveň 
i v čase dvouletého výročí od-
halení nové sochy kocoura Mi-
keše. Tu můžete od září 2018 
nalézt u lávky přes hrusický 
potok. Pozorně si přečtěte 
i nápis na kameni, ale berte ho 
s rezervou :o)                                ■

Opět je nutné zdůraznit, že nešlo 
absolvovat vše, přinášíme tedy na-
hlédnutí do nedávno otevřeného 
muzea keramiky – Vondráčkovy 
továrny, umístěného naproti čer-
nokosteleckému pivovaru. Je zde 
vystavena unikátní sbírka kera-

miky Honzy Nováka a Michaela 
Třeštíka, prezentující již zaniklou 
tvorbu místních keramiků. Prosto-
ry jsou doplněny stálou expozici 
Zdeňka Hůly a objevit zde můžete 
i kouzlo starých černokosteleckých 
pohlednic. ■

Synagoze ve Strančicích, židovské obci a rodině 
Kolbenů byl věnován článek v zářijovém vydání 
Zápraží. Synagoga, náležící židovské obci, je 
v současné době v pronájmu OÚ Strančice, ustanoven 
byl zde také Spolek pro oživení strančické synagogy, 
který stojí i za prvními akcemi, které se zde pořádaly.

Obec Hrusice je neodmyslitelně spjata s Josefem 
Ladou, ladovskými motivy a hlavně – spojujeme 
si ji se všemi jeho známými postavičky, které 
většinu z nás provázely i částí dětství. Pašík, 
Bobeš, Nácíček… a především ikonický černý 
kocourek Mikeš.

Dnům evropského dědictví letos v Kostelci n. Č. l. 
byl věnován víkend 12. a 13. září. Program byl 
bohatý, navíc sobotu časově propojen se 4. ročníkem 
místního zábavného závodu se zastaveními po městě 
s názvem Černokostelecká feferonka.

Kulturním a dalším společenským a sportovním akcí 
září poměrně přálo, byť některé ohlášené se nakonec 
své realizace nedočkaly. Přesto bylo v celém našem 
regionu z čeho vybírat a víkendy byly doslova nadupané. 
Nejde však stihnout vše, kapacity jsou omezené...

STRANČICE

HRUSICE

KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY

Zářijové kulturní události 
aneb Kam jsme zavítali

A protože to akce byla 
stejně jako loni velmi 
úspěšná, je zřejmě roz-
hodnuto o nové tradici. To 
letošní setkání bylo dopl-
něno o odhalení pomníč-
ku Františku Nejedlému, 
místnímu rodákovi a od-
bojáři, který zahynul za 2. 
sv. války a In memoriam 
byl vyznamenán generá-
lem Ludvíkem Svobodou 
Československým váleč-
ným křížem.                             ■

Sousedské odpoledne je ten typ akce, který 
má nejen pobavit, ale také stmelit či chcete-li 
seznámit a propojit obyvatele daného místa. 
To doubravčické, s občerstvením, místními 
produkty a hudebním programem se opět konalo 
na návsi u kapličky. 

DOUBRAVČICE

Koncert v KC Labuť probíhal na 
začátku další doby rouškové, na-
víc ozvláštněn skutečností, že Vi-
lém Veverka opomenul noty. Sice 
je obdržel emailem, ale protože 
v rychlosti mu je na místě vytiskli 
jednostranně, nestačily mu ani čty-
ři notové stojany. Tak si vše rozložil 
na zem, a jak poznamenala naše 
grafička Markéta, „připomínal 
díky tomu tak trochu indického 
krotitele hadů“. 

 To na besedě v říčanské knihov-
ně s V. Vondruškou jsme již všich-
ni museli dodržovat opět zave-

dená opatření 
– roušky, odstup 
od hlavní osob-
nosti, dezinfekce. 
Ovšem v téměř 
zaplněném sále 
knihovny jsme si 
užili skoro dvou-
hodinový spisova-
telův monolog, kdy 
nás provedl nejen 
svou tvorbou, ale 

dovolil nahlédnout i do osobního 
života. Zajímavé vyprávění, vtip-
né, a částečně i poučné. Zájemci 
se na závěr dočkali i kýžených 
podpisů.                                                   ■

Také říčanské září bylo na různorodé akce velmi 
bohaté, nás zaujal z jara posunutý koncert harfistky 
Kateřiny Englichové a hobojisty Viléma Veverky a ze 
stejného období přeložená beseda se spisovatelem 
Vlastimilem Vondruškou (mj. Husitská epopej, 
historické detektivky s Oldřichem z Chlumu).

ŘÍČANY

Nečekejte, že bychom se účastnili 
běžeckého závodu, to ne, ale turis-
tický pochod (start a cíl v Sázavě), 
ten jsme si ujít nenechali. Start byl 
opět individuální, začínalo se ráno 
po osmé hodině, startovné symbo-
lické, pochodová trasa v podstatě 

kopírovala běžeckou, její délka 
byla odpovídajících 21 km a nešlo 
zde o příčky vítězů, ale o základní 
myšlenku – zúčastnit se. Což se 
podařilo, prožili jsme fajn den. 
Tak se zamyslete a třeba to zkusíte 
příští rok také! ■

Nejen kulturou je ale člověk 
živ, a tak se nějak stalo, že jsme 
se dostali i do víru sportovních 
událostí. Respektive shodou náhod 
jsme se ocitli v nedaleké Sázavě v den, 
kdy se zde konal 4. ročník Posázavského 1/2 maratonu 
a současně také nezávodního turistického pochodu.

SÁZAVA
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MALÍŘSKÉ MALÍŘSKÉ 
A LAKÝRNICKÉ PRÁCEA LAKÝRNICKÉ PRÁCE

Tomáš Drahotínský
Říčany – Pacov, tel.: +420 607 176 827
email: dratom@volny.cz
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ČENDA ÚKLID mytí oken, čištění 
koberců, sedaček, pravidelné úkli-
dy kanceláří, domů. Po dohodě. 
Tel.: 603 874 107, 
cendauklid@seznam.cz, 
www.cenda-uklid.wbs.cz

Převedu ZÁZNAMY Z VIDEOKA-
ZET na DVD nebo flešku. Levně. 
Tel: 777 554 484

KOUPÍM PIANINO v dobrém 
stavu, naladitelné, s dobrým zvu-
kem, mohu si pro něj přijet. 
Tel.: 775 389 748 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

OBJEDNÁVKY:
osobně: Po - Pá v provozovně ve Svojeticích 
e-mailem: kamenictvijordan@seznam.cz 

telefonicky: 323 660 233, 602 304 946 - p. Jordán

ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY.
KLASICKOU 

I NOVODOBOU
TECHNIKOU.

Tel.: 723 634 406 (Louňovice)
     : @calounictvi.vagon

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

Společnost 3K značky přijme 

MONTÁŽNÍ TECHNIKY
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

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

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

PRODEJ SUŤOVÉHO A BETONOVÉHO RECYKLÁTU.

VHODNÉ NA VEŠKERÉ 
ZÁSYPY NA CESTY, 
DO DESEK APOD. 

DRCENÍ SUTÍ BETONU 
NA VAŠÍ STAVBĚ 
VČETNĚ OBSLUHY

PRONÁJEM DRTIČE 
BEZ OBSLUHY

AKCE
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Tel.: 603 525 617, 603 525 592

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

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

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

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

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

NOVĚ 
PODZIMBETON, PÍSKY, DRTĚ, KAČÍRKY

DOPRAVA MIX, KONTEJNER, SKLÁPĚČ

BETONÁRKA 
MUKAŘOV

PO - PÁ 7 - 16:30 h, SOBOTA 7 - 12 h

DISPEČINK TEL: 721 870 737
www.betonarkamukarov.cz

U Mototechny 89 – areál stavebnin PRO-DOMA

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

RODINNÉRODINNÉ
MALÍŘSTVÍ MALÍŘSTVÍ 

& LAKÝRNICTVÍ& LAKÝRNICTVÍ

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

sionalita při práci je u nás 
samozřejmos� .

www.malirirodina.cz

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
PRÁCE
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ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

KÁCENÍ A PROŘEZ
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU

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

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.Hledáme skladníky
pro pracoviště v Jesenici u Prahy
Pracovní náplň:
samostatná práce ve skladu, kontrola zboží, 
nakládka a vykládka zboží.

Požadujeme:
dobrý zdravotní stav, spolehlivost, 
směnný provoz (po - pá),
trestní bezúhonnost.

Nabízíme:
perspektivní zaměstnání, 13 plat, 
výborné fi nanční ohodnocení, 
5 týdnů dovolené, stravenky v hodnotě 120,-Kč, 
a zajímavé benefi ty.

Kontakt: Tereza Kalašová   
tereza.kalasova@peri.cz  

+420 731 422 981

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

SUCHÉ PALIVOVÉ 
A KRBOVÉ DŘEVO
PELETY A BRIKETY

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

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

Ceník na www.broukal.cz
•BEZÚHONOST• 

 •PROFESNÍ PRŮKAZ•
•NEJLÉPE Z OKOLÍ ŘÍČAN, 

MOŽNO I DŮCHODCE•

PŘIJMU STROJNÍKA
NA TRAKTORBAGR A MINIBAGR

NÁSTUP IHNED

Tel.:  777 322 134

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 
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