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MAP PRAHA 22
Evropský projekt MAP 
II rozvoje vzdělávání 
se zaměřuje i na 
finanční gramotnost 
dětí. Žáci 8. třídy se 
vrátili k psaní dopisů 
a vznikl úžasný diář 
s jejich úryvky.

KLÁŠTERNÍ 
SKALICE

výlet za  
historií  
do dob  

husitských

ZAHRADY 
MYŠLÍN 
Od pátku 16. dubna 
zahajují prodej 
sazeniček bylinek, 
zeleniny a  letniček. 
Přidejte si do kalendáře 
tip na zajímavý výlet 
pro celou rodinu!
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STANISLAV 
HYBLER
 MAJITEL BOTANICKÉ ZAHRADY
Divadlo a herectví – to vše šlo  
stranou, u mne zvítězila příroda

cesty (vy)malované
část I.

NÁDRAŽNÍ
PODCHODY
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ÚVODNÍK

Vážení čtenáři,
první dny astronomického jara máme za se-
bou, počasí si tak trochu dělá co chce, ale ne-
dejme se tím nikterak rozhodit. Holt příroda. 
Té se ostatně věnujeme i v dubnovém rozhovo-
ru – zavítali jsme do Botanické zahrady v Du-
binách. Věděli jste o ní? Pokud ne, máte šanci 
to s námi napravit. 
 Nejen zájemce o historii snad potěšíme vý-
letem do Klášterní Skalice, místa, kde stával 
významný cisterciácký klášter a při položení 
základního kamene byl osobně i císař Karel 
IV.  Jezdíte občas vlakem? Pak možná máte 
přehled o tom, jak vypadají v našem kraji jed-
notlivé zastávky. My se vypravili prozkoumat 
několik nádražních podchodů. Proč? Nalis-
tujte stranu 22. 
 A musím se zmínit o naší křížovce. Potěšilo 
nás, jak jste pilně luštili a zasílali své odpově-
di. Sešlo se nám jich na dvě stovky! Nebude-
me vás dlouho napínat, obraťte na stranu 30 
a dozvíte se nejen jména výherců osiva od spo-
lečnosti Dobrasemena.cz, ale také můžete své 
štěstí zkusit znovu. Třeba kubík písku z Beto-
nárky Mukařov bude za měsíc váš!

Krásné jarní a také velikonoční dny přeje 
Alena Kvasničková ■

Přesně před rokem jsme se na 
tomto místě v anketě ptali: Jaké 
to je, učit se doma, když je škola 
zavřená? Nikdo však tenkrát ne- 
tušil, že úplně stejnou otázku bu- 
deme moct položit po roce znovu!

Matyáš K., 14 let
ZŠ Mukařov 
Já už loni odpovídal. 
Nejdřív mě trochu 
bavilo, že nemusím 
ráno na bus, ale 
vadil mi ten chaos, 

že to vlastně nejsou ani prázdniny 
ani pořádná škola. Dobře, trochu 
jsem i využíval celý situace. Ale teď 
už je to všechno moc dlouhý, únavný. 
Žádná změna. Fakt bych šel do školy! 

Eliška H., 10 let, 
II. ZŠ Bezručova, 
Říčany
Je to špatné, nelíbí se 
mi, že ostatní můžou 
švindlovat při tes-
tech. Má to i spoustu 

dalších nevýhod a už se mi po škole 
stýská. Také mi schází kamarádi.

ANKETA

NOVINKY ČASOPISU  
ZÁPRAŽÍ – JARO 2021

Je to už rok, co jsme přebírali časopis Zápraží. Zmo-
dernizovali jsme grafiku, začali pracovat s obsahem, 
vytvořili redakční rubriky. Podle vašich emailů, které 
jste nám během minulých měsíců zaslali, šlo veskrze 
o změny pozitivní. Za vaše reakce děkujeme a jsme 
v očekávání dalších… 

NEWSLETTER Jak mnozí z vás vědí, každé úterý roze-
síláme newsletter, vždy s několika aktuálními informace-
mi z našeho kraje. V současné době se dostává na zhruba  
3 600 odsouhlasených e-mailových adres. Máte-li zájem být 
mezi nimi, stačí na našem webu zadat souhlas s odebíráním 
novinek. Pro newsletter plánujeme nový kabát – modernější 
a přehlednější vzhled, snad se nám to podaří do léta. Záro-
veň by ho jednou měsíčně mělo doplnit oznámení o vydání 
nového čísla Zápraží.

VÝDEJNÍ MÍSTA Průběžně je aktualizujeme (seznam je na 
našem webu), v současné době nejsou však pro veřejnost do-
stupná všechna. Nově jsme byli požádáni obcí o zřízení dalšího 
výdejního místa v Senohrabech; Zápraží, kromě zastávky ČD, 
je možné si nyní vyzvednout i v obchodě se smíšeným zbožím 
v ulici U Hřiště 272. Dubnové a květnové číslo časopisu bude 
také k dispozici v zahradnictví v Limuzích u Českého Brodu.  ■

AUTOCENTRUM ROŠKOTA – JANOUŠEK s.r.o. Hlavní 101 | 250 84 Křenice | tel.: 323 605 313–6 | www.fi at-krenice.cz
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Když jsem jela k Tobě poprvé, 
překvapilo mne, jak jsou Dubi-
ny malá obec a zahrada v pod-
statě nenápadná. Žádné znače-
ní cestou, směrovky, nic. To je 
opravdu záměr?
Neříkal bych přímo záměr. Musíš si 
ale uvědomit, že jsme relativně malá 
zahrada, nemáme běžnou provozní 
dobu, já mám své povolání… Tudíž 
návštěvníci, kteří se předem objed-
nají, nám zvládnout kapacitu slušně 
naplnit.  

Tak to jsem ráda, že pro Zá-
praží sis našel čas. Pojďme se 
ale vrátit na začátek. Jak se 

stane člověk hercem a z herce 
zahradníkem a majitelem bo-
tanky?
To je tak trochu jako polemika o tom, 
co bylo dřív, zda vejce nebo slepice. 
Fakt je, že jsem k přírodě tak nějak 
samovolně tíhnul vždycky, a u táty 
jsem našel nejen velkou podporu, 
ale taky inspiraci. Po střední škole 
se to začalo trochu víc štěpit, tedy 
ten můj zájem o přírodu a hraní. Na 
jedné straně rostliny, zahradničení 
a na druhé studium na konzervatoři 
a hraní a zpívání v Hudebním divadle 
v Karlíně, tam jsem začínal. Táhlo 
mě obojí, já se nakonec vydal cestou 
hereckou. Obdařen talentem, ale ne 

plně zářným, jsem po čase od zpěvu 
přešel k činohře a prošel si několik di-
vadelních angažmá. Ale pořád jsem 
cítil, že to není ono, líp mi bylo venku, 
v přírodě.

Jak dlouhá byla ta (nejen) diva-
delní kariéra, než jsi ji odstavil 
na vedlejší kolej?
Asi patnáct let, ale přiznávám, jed-
nou nohou jsem byl stále na zahra-
dě. To, že jsem pustil stálé angažmá 
a hraní mi zůstalo jako záliba, to mi 
dalo nové možnosti.

Takže to už jsi šel za ideou 
vlastní zahrady?

Nejen to. Už jsem se věnoval ve vět-
ší míře i zahradní činnosti, tvorbě 
zahrad, projektování. Což je ostatně 
dodnes moje hlavní profese. Spo-
lupracuju nejen se svým synem 
Standou, který vystudoval v Lednici 
zahradní architekturu, ale i s dalšími 
lidmi, už mám osvědčené zahradnic-
ké firmy, realizátorské týmy.

Napínáš nejen mne, jak tady 
vznikla tato zahrada a proč je 
zrovna v Dubinách?
Jak to říct? Náhoda. S kamará-
dem malířem Jiřím Skořepou, 
mimochodem s ním bys měla taky 

někdy udělat rozhovor, je to zají-
mavý a vícero talentovaný člověk 
a žije nedaleko, tak s ním jsem 
tenkrát hledal nějaké pozemky, 
abychom si mohli postavit domy 
vedle sebe. Tady byla tenkrát holá 
pláň a pár stromů, a jak jsi sama 
už řekla, je to tu trochu konec svě-
ta. Mě a mému tátovi se tu líbilo, 
ale Jiří to vzdal a šel více takříkajíc 
do civilizace.

Tu poznámku registruji, díky. 
Zápraží je pro rozhovory se 
zajímavými lidmi jak děla-
né. Teď ale sedíme na terase 
a když se dívám kolem je mi 
jasné, že tu práce asi bylo víc 
než dost…
To je fakt. Na části pozemku bylo 
veškeré harampádí, na které si 
vzpomeneš, úklid dal zabrat. Do 
toho stavba domu, to taky pěk-
ných pár let trvalo. No a zahrada, 
která vznikala tzv. na zelené lou-
ce, to je kapitola sama pro sebe.

Konečně se k ní dostáváme! 
V čem je tedy její unikátnost?
Tak za prvé, unikátní je už v tom, 
že je to regulérní soukromá bota-

nická zahrada, která získala člen-
ství v Unii botanických zahrad, 
i když to nebyl můj primární zá-
měr při jejím založení.

Co to znamená? Že se tam kaž-
dý nedostane, výběr je přísný?
Přesně tak. Jsou tzv. povinná a zpřes-
ňující kritéria členství, nejde o to jen 
jich dosáhnout, ale také je udržet. 
Namátkou: zahrada pěstuje min. 
500 taxonů či kultivarů rostlin, má 
odborně způsobilý tým, rostliny jsou 
viditelně označeny jmenovkami, je 
otevřena veřejnosti alespoň 2 mě-
síce v roce, a tak bych mohl 
pokračovat. Být v Unii je 
nejen prestiž, ale také 
záruka určitého stan-
dardu, resp. kvality 
zahrady. A komuni-
kace, konzultace 
s dalšími odborníky 
je neocenitelná, stejně 
jako třeba možnost získá-
vat různý rostlinný materiál. 

Tomu rozumím. A teď mi pro-
sím objasni ty další unikátnos-
ti. Jen si uvědom, že sice nej-
sem úplný laik, ale také žádný 
velký odborník. A troufám si 
tvrdit, že podobně na tom bude 
i hodně našich čtenářů.
Zkusím to. Naše venkovní sbírka 
rostlin je postavená na jehličnanech 
z čeledi původně Taxidiaceae dnes 
vedené jako Cupressaceae, nebo 
chceš-li cypřišovitých. Pěstujeme 
tu především metasekvoje (Meta-
sequoia), sekvojovce (Sequoiaden-
dron), tisovce (Taxodium), cypřiše 
(Cupressus), a z toho i vidíš, co mám 
v oblibě. A pyšný jsem na to, že tu 
máme největší sbírku cedrů a sekvoj- 
dendronů (sekvojovců) v ČR! Tady 

si tě dovolím malinko upozornit, 
vidím, jak se díváš. Takže: sekvoj- 
dendron a sekvoj není jedno a totéž, 
jsou to dva různý rody, sekvoje ros-
tou v Americe v nížinách a sekvojde-
nrony rostou nad nima ve vyšších 
polohách, jsou tedy odolnější, snášejí 
větší mrazy, a proto je můžeme mít 
i tady u nás.

Dobře, škol mě dál. Co je tu 
ještě zajímavého?
Toho je fakt spousta, ale když mohu, 
tak se ještě pochlubím vzrostlým os-

trolistcem (Cunninghamia), což je 
atraktivní strom navíc vývo-

jově velmi starobylý stej-
ně jako araukárie čili 

blahočet (Araucaria 
araucana), kterou jsi 
už viděla. A zajíma-
vý, kromě rostlin, je 

také náš systém 11 je-
zírek z cirkulující deš-

ťové vody, která je do nich 
svedena. A tím se dostávám 

také k tomu, že tu s námi žije početná 
komunita zástupců různé fauny. 

Povídej, co nebo vlastně kdo je 
tu k vidění?
Naše zahrada je od roku 2011 chrá-
něna ve smyslu zákona o ochraně 
přírody a krajiny. Žijí zde totiž i ži-
vočichové chránění. Máme tu čtyři 
druhy žab, čolky, ještěrky, slepýše, 
užovky, veverky, u jezírek vážky, ši-
délka, v sezóně je tu spousta motý-
lů, ptáků. Koho to více zajímá může 
se podívat na náš web.

Zahrada je vlastně nikdy ne-
končící příběh. Pro tebe ale 
především práce.  Když se tře-
ba jen dívám na trávník, takový 
já tedy nemám ani náhodou, je 

ho docela slušný kousek. Ne-
umím si tě ale představit, jak 
tu pobíháš se sekačkou. Takže 
nějaká výpomoc?
Vlastně ano, ale asi jiná, než myslíš. 
Veškeré běžné práce zvládáme ve 
dvou, se synem, občas jsem rád sa-
mozřejmě i za další pomocné ruce, ale 

trávník jsem vyřešil myslím dost dob-
ře. Už několik let nám poskytuje Jirka 
Křapáček, který má v Průhonicích za-
stoupení Husqvarny, různé stroje na 
zahradu, především tzv. inteligentní 
sekačku na robotické sečení. Je tak 
vlastně naším jediným sponzorem, 
jinak od nikoho jiného nic nedostá-

Nevím jak vy, ale já musím přiznat, že jsem vůbec netušila, 
že máme v kraji soukromou botanickou zahradu. Ono se není 
moc čemu divit, její majitel Stanislav Hybler ji totiž v médiích 
prezentuje skutečně minimálně. Zda to dělá trochu záměrně, 
čím je zahrada v Dubinách u Velkých Popovic unikátní a kdy ji lze 
navštívit? Nejen na to už mám odpovědi.

Botanická zahrada  
je můj splněný sen

ROZHOVOR ROZHOVOR

STANISLAV HYBLER (*1958)
◗ Absolvent SZemŠ, praxi získával postupně, mj. v Botanické 
zahradě UK, Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Ruzyni
◗ Majitel soukromé Botanické zahrady Dubiny, kterou vede se 
svým synem St. Hyblerem ml.
◗ Věnuje se navrhování zahrad a veřejných prostranství 
(projekty zeleně), interiérové a skleníkové zeleni, vodním 
plochám (jezírkům)
◗ Na vedlejší koleji zůstala díky zájmu o přírodu jeho herecká 
činnost
◗ Působil přes 15 let na divadelních scénách – v Hudebním diva-
dle v Karlíně, v divadle v Příbrami, Kolíně, Pardubicích a Kladně
◗ Filmy a seriály: Sametoví vrazi (2005), Šťastní sebevrazi 
(2007), Cesty domů (2010), Policie Modrava (2011, 2015), 
V.I.P. vraždy (2016) atd.
◗ Jeho otcem byl interiérový architekt, jinak známý malíř 
(marinista) Stanislav Hybler – článek viz Zápraží 2/2021

Příprava na focení titulky 
za asistence syna Stanislava 
Hyblera ml.

BOTANICKÁ ZAHRADA  
DUBINY V DATECH A ČÍSLECH
1997 založení zahrady na „zelené louce“

2011  vyhlášení zahrady jako významného kra-
jinného prvku  (je chráněna ve smyslu zákona  
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) 

2013 přijata do Unie botanických zahrad

5 000 m2 plocha zahrady

390 m n. m. orientační nadmořská výška

11 jezírek tvoří soustavu sloužící k podpoře 
biodiversity v zahradě

4 skleníky (2 tropické a 2 subtropické; veřejnosti 
nepřístupné)

350 osob navštívilo zahradu o Víkendu otevře-
ných zahrad (letošní bude 12.–13. června)

Mrazuvzdorný banánovník Musa 
basjoo (banánovník japonský)

Cedrus atlantica 
(Cedr atlaský )
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Prodejna Husqvarna Křapáček, 
Dobřejovická 438, Průhonice, email: info@krapacek.cz, 

tel.: 725 557 743, www.krapacek.cz
Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 16. 6. 2021. Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí 
vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design, specifi  kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

AUTOMOWER® 315X
Husqvarna Automower® 315X - je prémiový model naši nové řady X-line. Poseče členité 
travnaté plochy do rozlohy 1600 m², zvládá průjezdy úzkými průchody a svahy se sklonem 
do 40 % a jízdu v těžkém terénu. Je vybavena aplikací Automower® Connect s GPS pro 
sledování odcizené sekačky, GPS navigací a designem X-line s LED refl ektory, předním 
nárazníkem a speciálními barevnými kryty kol. 

AUTOMOWER® 450X
Nejlepší model z řady robotických sekaček na trhu. Tato inteligentní sekačka si hravě pora-
dí s velkými a složitě členitými travnatými plochami, například s mnohonásobnými úzkými 
průchody, překážkami, nerovným terénem a svahy až do 45 %. Navigace s pomocí GPS a 
celá řada funkcí, včetně Automower® Connect, představují inteligentní řešení, které udrží 
váš trávník zelený, zdravý a dokonale posekaný. 

AUTOMOWER® 430X
Nový model z řady X-line od světového lídra v oblasti robotického sečení. Sekačka 
dostatečně inteligentní, aby zvládla posekat velké a členité travnaté plochy - s několika 
úzkými průchody, překážkami, těžkým terénem a svahy se sklonem do 45 %. Navigace 
pomocí GPS a řada funkcí včetně aplikace Automower® Connect pomáhají inteligentním 
způsobem udržovat váš trávník zelený, zdravý a perfektně posečený.

AUTOMOWER® 305
Husqvarna Automower® 305 se vyznačuje kompaktním designem a je ideální pro menší, členité 
zahrady do velikosti 600 m2. Snadno zvládá sečení ve svahu až do sklonu 40 %. Pohon zadních 
kol a systematické projíždění úzkými místy zajišťují efektivní provoz. Tři systémy vyhledávání 
umožňují sekačce najít nejrychlejší cestu domů k nabíjecí stanici. Sekačka je vybavena časova-
čem podle počasí, protimrazovou ochranou a aplikací Automower® Connect@Home. 

Cena: 62 999 Kč

Cena: 115 999 Kč

Cena: 84 999 Kč

Cena: 30 299 Kč
Běžná cena: 31 999 Kč

BONUS 
Aku vyžínač 
115il včetně 

baterie 
a nabíječky

BONUS 
Aku vyžínač 
115il včetně 

baterie 
a nabíječky

AKČNÍ 
CENA

BONUS 
Aku vyžínač 
115iL a Aku 

plotostřih 115iHD45 
včetně baterie 

a nabíječky

váme. Věř si nebo ne, ale kdybys měla 
velký a členitější plochy s trávníkem, 
tak něco takového taky oceníš. 

Co plány pro nejbližší období? 
Máte tady na zahradě nějaké? 
A teď nemyslím běžnou (před)
sezónní práci.
Tak té je tu nejvíc! Ale jo, plány 
máme, uvidíme, jak nám to půjde od 
ruky a zda najdeme dostatek času. 
Chceme třeba tady venku obnovit 
voliéry s papouškama... Díky kunám 
jsme o ně přišli.  Postupně budeme 
provádět rekonstrukci jezírek, ale to 
je velmi nákladné. A také bychom 
rádi pořádali pro návštěvníky speci-

ální prohlídky, třeba něco jako víkend 
kvetoucích rododendronů a azalek. 
Vše bude včas na našem Facebooku.  

Aktivit i mimo botanickou zahra-
du máš víc než dost, a to jsme 
ani nezmínili, že za domem máš 
ještě užitkovou část a na starosti 
také nějaké to domácí a hospo-
dářské zvířectvo a (sub)tropické 
skleníky. A rád chodíš do lesa. 
Nejen na procházky.
A ani to teď zmiňovat nebudeme, na 
mě už čeká další práce a tobě už by 
nevyšel tiskový prostor :o) Radši ten 
les, tam se cítím fakt dobře. Spolu-
pracujeme s Lesy ČR, s. p., resp. tady 

u nás v polesí Olešovice s místním 
fořtem a hajným, a máme takový 
projekt – zavádíme zpátky do pří-
rody třeba tisy červené, které z ní 
v podstatě vymizely. Proč? Odpověď 
hledej za jejich kvalitním dřevem 
a taky nízkou hospodářskou výtěž-
ností. Tis je dnes evidován jako silně 
ohrožený druh, tak i proto by měl 

být do přírody vracen. Jinak v lesích 
ještě vytváříme různé tůňky, což 
také napomáhá zdejší biodiversitě. 
Mám kliku, že je zdejší vedení Lesů 
ČR nakloněné ochraně přírody. Na 
přírodu já prostě nedám dopustit.

At´ se tedy vše daří a děkuji za 
rozhovor!  ak ■
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SOUKROMÁ BOTANICKÁ ZAHRADA DUBINY
Telefon: 603 479 223 / 603 145 727
www.botanickazahradadubiny.cz

www.facebook.com/botanickadubiny
Zahradu lze navštívit celoročně, ale pouze při ohlášení předem 

(telefonicky, emailem).

Právě kvetoucí kráska 
v tropickém skleníku
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Paní ředitelko, jak dlouho již 
vedete MŠ Ratolest a jak jste zde 
začínala? 
Pracuji zde desátým rokem, nejprve 
jako učitelka, ředitelkou jsem šestým 
rokem. Cesta sem byla vlastně jedno-
duchá. Když se totiž chýlila ke konci 
moje mateřská dovolená s nejmladší 
dcerou, rozhlížela jsem se po práci 
s dětmi. Abych zúročila zkušenosti 
s domácím vzděláváním svých 4 dětí 
a našla dobré vztahy. Přátelé mi dali 
tip na MŠ Ratolest. Prostudovala jsem 
stránky a zjistila jsem, že mě k tomuto 
projektu přitahuje hned několik věcí.

Co to tedy bylo, co Vás oslovilo 
a přivedlo k projektu Školy Navis?
Podstatné je, že dítě je zde pojímáno 
jako celistvá osoba s velikou důstoj-
ností, která má rozkvést v dovednos-
tech rozumových, tělesných, citových 
i morálních. Dítě ale není na piedesta-
lu, má-li růst a vnitřně krásnět a sílit, 
potřebuje příklad a jednotné působení 
všech, kdo ho v lásce obklopují. Proto 
jsou zde stejně důležití rodiče i učitelé. 

 Oslovilo mne i to, že projekt vní-
má rodiče jako prvotní vychovatele 
a vzdělavatele a s každou rodinou roz-
víjí úzkou, osobní spolupráci. Jde pře-
devším o pravidelná setkání učitelky 
s rodiči dítěte, kdy se hledá, v čem 
a jak dítě posunout či z čeho pramení 
jeho případné problémy.
 Vztahy se také vzájemně upevňují 
různými akcemi jako je Drakiáda, 
Svatomartinský lampionový průvod, 
Adventní vyrábění nebo besídky. 

Jak probíhá ona zmíněná forma-
ce dítěte – osobnosti?
Základ je ve vzdělávacím a výchov-
ném programu a kvalitních pedago-
zích. V rozumové oblasti se snažíme 
cílit na předmatematické představy, 
orientaci v čase a prostoru, sluchové 
i zrakové vnímání, paměť a logiku, ja-
zykovou výbavu (AJ) i logopedickou 
prevenci; různou formou, podle věku 
dítěte. 
 Tělesná formace je postavena na 
pravidelném cvičení a hudebně po-
hybové výchově, nabízíme i sportov-

ní kurzy. Citová oblast je rozvíjena 
citlivým a důsledným budováním 
hezkých vztahů ve třídě –dobrá at-
mosféra výrazně podporuje schop-
nost vnímat a vstřebávat podněty. Na 
stejné úrovni důležitosti vidíme i roz-
voj morální oblasti osobnosti dítěte. 
Každý měsíc se zaměříme na něja-
kou ctnost, dobrou vlastnost, kterou 
v dítěti upevňujeme prostřednictvím 
mj. hry, písniček a cvičení v drobných 
pracovních a přátelských návycích.

Jak zvládáte v rámci školy, ko-
lektivu nynější náročnou dobu? 
Stručně by se dalo říct vzájemným 
povzbuzováním, častou komunikací, 
přesnou a včasnou informovanos-
tí MŠ směrem k rodičům, směrem 
k dětem, učitelky mezi sebou. Ale my 
zažíváme i velkou vlnu povzbuzování 
rodičů směrem k nám. Jako když vel-
ká rodina drží při sobě ☺.

Co se Vám zdá podstatné pro 
vzájemné vztahy v pracovním 
týmu?

Důvěra, úcta, přejícnost, vzájem-
ná podpora kreativity, spolehlivost 
„na place“ i v osobních kontaktech, 
správný tok informací.

Jaké jsou Vaše školní plány 
a vize do konce tohoto roku?
Ó jé, plánů by bylo mnoho, nadšení 
také, tak uvidíme, jak nám je vnější 
okolnosti dovolí realizovat. Co mů-
žeme dělat uvnitř areálu MŠ, s čím 
se nemusí ven, to běží stále. Z těch 
vnějších plánů, kromě sportovních 

kurzů, je to třeba třetím rokem 
běžící Malá technická univer-

zita (podpora technického 
myšlení dětí) a letos jsme 
zahájili spolupráci v ob-
lasti přibližování digitál-

ního světa dětem – Malá digitální 
univerzita. Zakoupili jsme robůtky 
pro podporu logického myšlení, 
prostorové orientace a učení se al-
goritmizace a práce s chybou. Pod-
něcují nás nápady Říčanského mu-
zea v oblasti polytechnické výchovy, 
chtěli bychom prohloubit úsilí o bi-
lingvní podobu školky díky anglicky 
mluvící asistence. A co nyní nelze 
kvůli pandemii ještě realizovat, na 
to se intenzívně připravujeme webi-
náři a školeními.
 Ale protože hlavní je žít přítom-
né chvíle, doufáme, že se brzy opět 
budeme radovat každý den s dětmi 
z jejich malých i větších úspěchů 
a radostí. ■

Limuzy 68, Český Brod, PO-SO 9 – 18 h, NE 9 – 13 h, 
tel.: 736 765 346, email: zahradnictvi.limuzy@seznam.cz

www.zahradnictvilimuzy.cz

Srdečně vás zveme do Zahradnictví LIMUZY u Českého Brodu, které pro vás 
připravuje specializovanou produkci okrasných rostlin. Vybrat si můžete podle 
sezóny jarní hrnkové květiny, letničky, trvalky, sadbu plodové zeleniny a jahod, 

dále např. velkokvěté jiřiny, chryzantémy Multiflora, vřesy a další podzimní 
okrasné rostliny. V prodeji máme kvalitní substráty a pěstební nádoby. 

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

NYNÍ 

NABÍDKA

JARNÍHO 

SORTIMENTU!

NYNÍ 

NABÍDKA

JARNÍHO 

SORTIMENTU!

NOVINKA! Využijte a věnujte naše dárkové poukazy na nákup květin

 PRODEJCE UŽITKOVÝCH VOZŮ | NÁSTAVBY A VESTAVBY 

PROFI AUTO CZ 
Kolovratská 1367 | Říčany |  PRODEJ :  602 242 726 | SERVIS: 725 439 094 

www.profiautocz-fiat.cz | www.profiautocz.cz

Řešení pro fi rmy
Rozšiřte své podnikání s fl otilou od Fiat Professional. 

Vyberte si vozidla, která splní vaše potřeby

 

Edito, jak dlouho a s kým v Oli-
vovně pracujete? 
Do Olivovny jsem nastoupila na pod-
zim 2018. Líbí se mi, že máme pružný 
tým fyzioterapeutů, kteří mají o obor 
skutečný zájem a umí se přizpůsobit 
i dětem se specifickými potřebami. 
Našimi pacienty na pobytové léčbě 

jsou zejména děti s respiračními pro-
blémy, obezitou, refluxem jícnu, ale 
občas se objeví i jiný problém.

Co vedlo k otevření ambulance 
pro veřejnost?  
Z mého pohledu chyběly léčebně dvě 
služby. Možnost cvičení dětí už od 

úplných miminek a následná péče 
o pacienty, kteří zde byli na pobytu. 
Oba problémy řeší ambulantní ná-
vštěva fyzioterapeutické ambulance.

Jaké jsou nejčastější potíže 
pacientů? 
Potíže dětí na ambulanci jsou po-
dobné, jako dětí na pobytu. Nej-
častěji řešíme funkční poruchy 
hybného aparátu (držení těla), ale 
mnohdy také poruchy chůze, kde 
hledáme příčinu. Velkou kategorií 
tvoří děti s respiračními obtížemi, 
u kterých spolupracujeme s pneu-

mologickou ambulancí. A pak sa-
mozřejmě miminka, která nemají 
ideální vývoj nebo se oproti zdravým 
dětem opožďují.

Co byste rodičům a dětem 
v současné situaci poradila? 
Pohyb je důležitý! Ačkoliv nás situ-
ace tlačí, abychom zůstali zavření 
a seděli na gauči či u počítače, naše 
tělo k tomu není uzpůsobené, to je 
postavené tak, aby se hýbalo. Neza-
pomínejte proto sobě i dětem dopřát 
co možná nejvíce pohybu, a v co nej-
rozmanitější podobě!  ■

Součástí modernizace říčanské Olivovy 
dětské léčebny je otevření fyzioterapeutické 
ambulance, která přijímá jak novorozence, tak 
děti do dospělého věku 18 let. Novou ambulanci 
představuje usměvavá Mgr. Edita Knotková.

Nová rehabilitace pro děti v Olivovně

V minulém čísle Zápraží jsme vám v rozhovoru s ředitelem ZŠ Navis Mgr. Janem Vepřekem 
představili projekt Školy Navis. Ten zahrnuje MŠ Ratolest v Petříkově a ZŠ Navis, v měsíci 
březnu přestěhovanou do nové budovy ve Světicích u Říčan. Od září pak projekt škol 
bude doplněn o čtyřleté gymnázium, také ve Světicích u Říčan. Dnes se budeme věnovat 
MŠ Ratolest, jejíž koncept nám přiblížila ředitelka PhDr. Mgr. Kristina Kašparová.

OD MATEŘSKÉ ŠKOLY AŽ PO GYMNÁZIUM

MŠ Ratolest
Petříkov 166

Velké Popovice
tel.:  773 226 531

e-mail:  
skolka.ratolest@gmail.com

www.msratolest.cz
www.zsnavis.cz
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František Švorc, mobil: 602 209 561, frantisek.svorc@zaluzie-svorc.cz
Milan Švorc, mobil: 724 090 183, milan.svorc@zaluzie-svorc.cz

Martin Švorc, mobil: 723 143 118, martin.svorc@zaluzie-svorc.cz

Aplikace na www. zusricany.cz bude otevřena od 26. 4. 
2021 od 10 h. Přihlašování se uzavře 21. 5. 2021 v 10 h.

Talentové zkoušky pro 
hudební obor
Termín: 24. nebo 25. 5. 2021, od 
13 do 17 h, Masarykovo nám. 57, 
Říčany
Uchazeči o studium v hudebním 
oboru prokáží předpoklady ke stu-
diu při talentové zkoušce – orien-
tace v rytmu a intonaci, zpěv. Děti 
si nemusí nic připravovat. Vše, co 
při talentové zkoušce vyžadujeme, 
by mělo být dětem přirozené.

Talentové zkoušky pro 
taneční obor
Termín: 26. 5. nebo 1. 6., příp.  
2. 6. 2021, od 13 do 19 h v taneč-
ním studiu, Pod školou 1110, 
Říčany (Masarykovo nám. mezi 
ZŠ a farou)
 Zájemci o studium se zaregist-
rují na www.zusricany.cz a vyplní 
elektronickou přihlášku. 
 Rodiče s dětmi, které mají zá-
jem o taneční obor, nemusí v zá-
pisovém termínu (24. a 25. 5.) 
navštívit ZUŠ, přijdou rovnou na 
talentovou zkoušku. Dítě si k ta-
lentové zkoušce přinese cvičební 
úbor a cvičky. 

Talentové zkoušky pro 
výtvarný obor
Termín: 31. 5. nebo 4. 6. 2021, od 
16 do 19 h ve výtvarném ateliéru, 
Pod školou 1110, Říčany (Masa-
rykovo nám. mezi ZŠ a farou)
 Zájemci o studium se zaregist-
rují na www.zusricany.cz a vyplní 
elektronickou přihlášku. 
 V zápisovém termínu (tj. 24. 
a 25. 5.) přinesou rodiče vý-
tvarné práce dětí do ZUŠ. Toto 
zatím není talentová zkouška, 
děti nemusí být přítomny. Prosí-
me dodat pouze výkresy (nikoli 
trojrozměrné práce), a to vlože-
né do obalu či desek se jménem 
dítěte. V přihlašovacím systému 

se zájemci nahlásí na talentovou 
zkoušku podle svých časových 
možností.

Talentová zkouška pro 
literárně-dramatický 
obor (herectví)
Termín: 27. 5. 2021, od 17 do 19 h 
v tanečním studiu, Pod školou 
1110, Říčany (Masarykovo nám. 
mezi ZŠ a farou). 
 Zájemci o studium se zaregist-
rují na www.zusricany.cz a vyplní 
elektronickou přihlášku. Není 
nutné v zápisovém termínu (24. 
a 25. 5.) navštívit ZUŠ. Rodiče 
s dítětem se dostaví přímo k ta-
lentové zkoušce. Přihlášené děti 
obdrží básničku, kterou se k ta-
lentové zkoušce naučí.

Kontakt pro případné dotazy: 
604 737 629, 721 117 535    

Sledujte naše webové stránky 
– situace se může změnit 

a zápis bude nutné přizpůso-
bit nařízením vlády a MŠMT. 

www.zusricany.cz

Všichni doufáme v uklidnění situace 
a návratu všech dětí do škol.Přijďte 
do ZUŠ Říčany, těšíme se na vás!

Mgr. Iveta Sinkulová, ředitelka 
a kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany  ■

Zápis žáků a talentové 
zkoušky do ZUŠ Říčany

Vážení rodiče, milé děti,
těšíme se na společné setkání při  

talentových zkouškách na školní rok 2021/2022.
Všechny zájemce o studium (hudební, výtvarný, taneční 
či literárně-dramatický obor) prosíme, aby je jejich 
zákonní zástupci zaregistrovali na www.zusricany.cz 
nejpozději do 21. května a zvolili zároveň termín 
talentové zkoušky dle vlastních časových možností.

Ředitelka ZUŠ Říčany, Masarykovo nám. 57, 
251 01 Říčany, vypisuje výběrové řízení na místo

• pedagoga houslové hry •  
• pedagoga výtvarného oboru • 

• pedagoga hry na kytaru •
Vše na částečný úvazek s nástupem od 1. 9. 2021

Nabídku se strukturovaným životopisem zasílejte do 30. dubna 
2021 na adresu školy, ZUŠ Říčany, Masarykovo nám. 57,
 251 01 nebo na e-mail: iveta.sinkulova@zus.ricany.cz

Více informací na www.zusricany.cz

Firma Němec Sport provádí revizní kontroly dětských hřišť 
a sportovních zařízení venkovních i vnitřních (tělocvičny, 
herny, posilovny) v návaznosti na ČSN EN 1176, ČSN EN 
15312, ČSN EN 1069 a na další směrnice. Kontroly a revize 
venkovních hřišť a jednotlivých prvků je vhodné uskutečnit 
zvláště po zimě, před zahájením sezóny a četnějšího užívání.

Klient obdrží revizní zprávu 
o technickém stavu a bezpečnos-
ti jím provozovaných zařízení 
a vyhodnocení případných na-
lezených rizik. V případě zájmu 
můžeme provést odstranění pří-
padných nalezených nedostatků 
či závad.

Jak často mají být prováděny 
kontroly a prohlídky dětských 
hřišť?
✓ Mateřské školy s venkovním vy-
bavením a zahradním zařízením 
– hlavní kontrola 1x ročně.
✓ Dětská hřiště, venkovní hřiště 
– hlavní kontrola minimálně 1x 
ročně.
✓ Roční hlavní kontrola musí být 
prováděna oprávněnou osobou.
✓ Provozní kontrolu provádí pro-
vozovatelem určená osoba a inter-

val je obvykle 1 až 3 měsíce, podle 
frekvence používání.

Kontakt: tel.: 603 574 689,  
email: nemec.sport@volny.cz    ■

Povinné revize dětských 
hřišť a sportovišť

Rozhodl jste se založit novou 
realitní značku, co Vás k tomu 
vedlo?
Přál jsem si mít firmu, která si 
bude zakládat na spokojenosti 
svých klientů. Ovšem to je spoje-
no i s tím, že musíte mít spokoje-
né makléře, vystupující pod vaší 
značkou. Proto jsem se rozhodl 
mít motivační firmu pro makléře 
a zároveň poskytovat ten nejlepší 
servis pro naše klienty.

V čem je a bude Vaše společnost 
na realitním trhu výjimečná?
Soustředíme se na kvalitní servis, 
to znamená, že náš makléř prove-
de klienta všemi nástrahami dané-
ho procesu, nehledě na obtížnosti, 
až do zdárného konce. S tím je 
spojena i vysoká míra profesiona-
lity a zároveň, mohu-li to tak říct, 
lidskosti. V našem oboru je velice 
obtížné, ale současně i žádoucí, 
najít makléře s těmito vlastnostmi. 
Přitom pro každé jednání právě to 
bude rozhodující. Proč? Neznalý 
člověk vám neporadí a nenasměru-
je, zato dobrá rada klientovi může 
přinést výdělek či naopak úsporu 
až několik set tisíc korun. A zmíně-
ná lidskost, či chcete-li empatie, je 
neméně důležitá – makléř kliento-
vi naslouchá a v celém procesu se 
řídí jeho přáními a potřebami. Vý-
sledek takové práce končí kladnou 
referencí a oboustranným dobrým 
pocitem. To je přístup, který ra-
zíme, a to je také to, co se odráží 
v našem mottu. 

Proč zrovna reality? Co Vás 
k tomuto oboru přivedlo?
Reality se v podstatě v mém životě 
objevily díky mému bratrovi Janu 
Barešovi. To on mě přivedl do 

bývalé realitní společnosti M&M 
reality, kde byl ředitel. Začínal 
jsem jako všichni ostatní a cesta 
to nebyla jednoduchá. Napoprvé 
jsem totiž neuspěl a odešel. Po-
druhé jsem neměl už tak přízni-
vé vstupní podmínky, ale touha 
uspět a zvládnout toto řemeslo se 
zvýšila. Podařilo se mi pak velice 

rychle zapracovat a zjistil jsem, že 
tohle je práce, která mne zajímá, 
baví a kterou chci opravdu dělat. 
V M&M reality jsem se vypraco-
val na pozici lektora, v projektu 

moderní makléř, a zaučoval nově 
příchozí makléře po celé ČR.

Co Vás tedy na této práci 
nejvíc baví?
Na práci realitního makléře jsou 
nejkrásnější momenty, kdy li-
dem pomůžete splnit jejich sen, 
zachránit jejich finanční situaci, 
nebo zhodnotit několikaletou 
práci na jejich nemovitosti. Za 
příjemný a život obohacující bo-
nus považuji i to, že se dostanete 
na hezká a zajímavá místa, a to 
nejen naší země. Navíc se, při 
vyhledávání a výběru nemovitos-
tí, často potkávám i s fajn lidmi.

Je důležité, jak dlouho se mak-
léři věnují prodeji nemovitostí?
Víte, ono vše není jen v časové 

délce. Díky poznání několika 
set makléřů během školení jsem 
si uvědomil, že nejvíce záleží 
na snaze dělat svou práci dobře 
a kvalitně. Spousta makléřů, kteří 
jsou v oboru dlouho, ztratili tou-
hu inovace, posunu vpřed. Svojí 
práci pak dělají „pořád stejně“. 
Proto je důležité to, když člově-
ka práce baví. V našem týmu se 

nejdéle realitnímu trhu vě-
nují manželé Miroslava 

a Tomáš Luxovi – 
v oboru jsou více než 

20 let. Vážím si je-
jich touhy mít spo-
kojeného klienta 
a zároveň svou prá-

ci zlepšovat. A tře- 
ba můj bratr Jan 

Bareš, mimochodem 
v roce 2015 oceněný titu-

lem nejlepší makléř roku, tak 
ten v realitní branži je v závěru 
své první dekády.

V jaké lokalitě působíte?
Pracujeme všude tam, kde jsou 
dobří lidé a za těmi jsme ochotní 
dojet kamkoliv.

Přijímáte ještě nové makléře? 
Ano, noví zájemci jsou u nás vítá-
ni. U pohovoru pak nerozhoduje 
zkušenost v realitním oboru, pro 
nás je důležitý zájem o tuto čin-
nost, iniciativa, slušné a korektní 
jednání, vystupování. Podstatné je 
i řidičské oprávnění, ale vše další 
potřebné už makléře naučíme.

Vzpomenete si na nějaký 
obchod, který se Vám zapsal 
do paměti?
V našem týmu jsme prodali na  
2 300 nemovitostí a mohu říct, že 
žádný obchod není stejný a kaž-
dý je svým způsobem zajímavý. 
Ale napadá mne jeden, náročný, 
vyřizoval jsem ho rok. Chyběly 
zde potřebné dokumenty a ve 
chvíli, kdy byly jedny, nedostáva-
lo se zase dalších. Konec však byl 
šťastný. A ke spokojenosti všech. 

Naše pobočky najdete v Praze, 
Říčanech, Kostelci n. Č. lesy 
a brzy otevřeme i novou kance-
lář v Kolíně. Naši nabídku a dal-
ší informace naleznete na webu  
www.nrgreality.cz a také na so-
ciálních sítích.  ■

NRG – nová energie  
v realitním trhu
Představte si dnešní realitní trh a přidejte k tomu skutečnost, že právě vznikla 
nová společnost, s úmyslem v něm zabodovat a nabídnout klientům 
ty nejlepší makléře a servis. Jejím zakladatelem je Petr Bareš 
a pro společnost zvolil název NRG (eNeRGy).

,, Nechceme říkat, že jsme největší.  
Chceme, aby o nás naši klienti říkali,  

že jsme nejlepší!“

NRG 
– název vznikl 

zkrácením slova 
ENERGY, ENERGIE. Život 

má totiž mnohdy mnohem 
větší přesah, než jsme schopni 

odhadnout či dohlédnout. 
A víme, že při vložení pozitivní 

energie do našeho 
konání je vše snazší, 

příjemnější.

Petr Bareš
Realitní expert a jednatel 

společnosti
NRG International Realty, s.r.o.

 www.nrgreality.cz
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STŘEDOČESKÝ KRAJ – V rám-
ci projektu rozvoje dobrovolnictví 
v ČR vznikla napříč kraji nová 
Regionální dobrovolnická centra 
(RDC). RDC Středočeského kraje 
našlo své působiště prostřednictvím 
neziskové organizace Letokruh. Na 
RDC se mohou obracet všichni lidé 
a organizace, které dobrovolníky 
potřebují nebo chtějí získat bližší 
informace z kterékoliv oblasti dob-
rovolnictví. (www.stredocesky.rdc-
-info.cz, www.letokruh.eu)

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Integro-
vaná doprava Střed. kraje (IDSK) 
vydala tiskovou zprávu upozorňující 
na možnost mimořádných situací ve 
veřejné dopravě ve spojení s rozhod-
nutím Vlády ČR a harmonogramem 
testováním řidičů veřejné dopravy 
na Covid-19. Vzhledem k nepředví-
datelnosti výsledku testů v průběhu 
celého týdne nelze vyloučit mimo-
řádné situace v provozu veřejné do-
pravy. Může docházet k personálním 
výpadkům v řadách řidičů, které se 
automaticky projeví v nezajištění po-
třebného počtu spojů na jednotlivých 
linkách. Cestujícím se proto dopo-
ručuje sledovat on-line informace ve 
vyhledávačích dopravních spojení.  
(www.idos.cz, www.pid.cz)

UZAVÍRKY SILNIC 
KLOKOČNÁ – Stavební práce 
v rámci realizace projektu Kanaliza-
ce a ČOV Klokočná budou probíhat 
v termínu 6. 4. až 31. 8. 2021 a kro-
mě jiného jsou s nimi spojena doprav-
ní omezení. V samotné obci do ně-
kterých „slepých“ komunikací bude 
umožněn přístup jen pěšky, jinak se 
práce nejvíce dotknou státní silnice, 
na cca 6 týdnů dojde i přerušení auto-
busové dopravy. (www.klokocna.cz)

ŠTÍHLICE – Z důvodu pokračo-
vání výstavby kanalizace, přípojek 
a opravy povrchu vozovky bude 
v termínu 1. 3. až 31. 6. 2021 uza-
vřena silnice ze Štíhlic ke hřbitovu, 
směrem na Kozojedy.

ŠTÍHLICE – DOUBRAVČICE – 
Dokončení výstavby kanalizace 
a přípojek zasáhne i do dalšího 
období, silnice II/113 (hlavní tah 
z Mukařova na Český Brod) bude 
ve Štíhlicích uzavřena od 1. 7. do  
31. 10. 2021. Nyní ještě probíhají 
i jednání o prodloužení plné uzavír-
ky silnice až na náves do Doubravčic, 
z důvodu rekonstrukce celé komuni-
kace. Aktuální info včas doplníme.

STŘÍBRNÁ SKALICE – Silnice 
II/335 (ulice Pražská a Sázavská, tj. 
průtah obcí) bude z důvodu opravy 
povrchu komunikace a mostů, oprav 
odvodnění a bezpečnostních prvků 
uzavřena v termínu 22. 3. až 29. 8. 
2021. Práce budou probíhat v eta-
pách, etapa 3 (Sázavská ulice) bude 
dělena na tři podetapy, provoz auto-
busové dopravy by měl zůstat nena-
rušen. (www.stribrnaskalice.cz)

UHŘÍNĚVES – DOLNÍ MĚCHO-
LUPY – V dubnu by měla začít další 
z dlouhodobějších plánovaných částí 
rekonstrukce ulice Kutnohorská 
(silnice I. třídy), což ovlivní nejen 
dopravu běžnou, ale zasáhne to i do 
příměstské. Práce budou rozděleny 
do etap (první úsek asi od 8. 4. do 
10. 8. 2021, ukončení prací do konce 
roku 2021), začne se jízdním pruhem 
od Uhříněvsi směrem do Dolních Mě-
cholup. Objízdná trasa bude stano-
vena. Pruh od Prahy zůstane po dobu 
rekonstrukce opačného směru plně 
průjezdný. (www.tsk-praha.cz)

ZPRÁVY ZE ZÁPRAŽÍ

DOBRODRUH Z LACINÉHO 
KRAJE – V Choceradech na Sá-
zavě v okrese černokosteleckém 
vymyslil si jistý, odjinud sem přišlý 
Fr. Heřman, jak lehce nabýti peněz, 
kterých se mu nedostávalo. Na dluh 
koupil stavební parcelu, na dluh si 
na ní vystavěl hezký obytný dům, 
zatížil jej dvěma hypotékami na  
70. 000 Kč – a potom dům pro-
dal, aniž by byl komu co zaplatil. 
Podvodný Fr. Heřman byl proto na 
Štědrý den (pozn. red. 1930) za-
tčen, uvězněn u černokosteleckého 
soudu, odkudž byl v těchto dnech 
dopraven na Pankrác.   ■

A jedna historická...
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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.

 Brzy zveřejníme na stránkách MAS 
naši výroční zprávu za rok 2020, včet-
ně povinného auditu. Budeme rádi, 
pokud se s námi ohlédnete za uply-
nulým rokem a podíváte se, co vše 
se nám povedlo i přes těžkosti, které 
provázely každého z nás v souvislosti 
s opatřeními v boji s Covidem. Loňský 
rok byl pro MASku velikou změnou, 
jelikož jsme se přestěhovali po deseti 
letech z prostor Olivovy dětské léčeb-
ny v Říčanech do budovy bývalé ma-
teřské školky ve Svojeticích. Jen ten, 
kdo se někdy stěhoval, dokáže pocho-
pit, co vše je s tím spojené. Přesun celé 
dotační agendy spolu s archivem od 
roku 2006, byl docela náročný výkon.

 Příjem projektů do 11. výzvy 
MAS Říčansko – IROP-Školství 
a vzdělávání 2021 do MS 2014+ 
bude ukončen v pátek 30. 4. 2021 
v 8 hodin. Minimální výše celkových 
způsobilých výdajů (CZV) na projekt 
je stanovena na 500 000,- Kč a maxi-
mální výše CZV na 5 mil. Kč. Celková 
alokace je 7,8 mil. Kč. Veškeré po-
drobnosti a podkladové dokumenty 
najdete na webových stránkách MAS 
v sekci „Dotační výzvy/IROP 2021“. 

 Od 1. dubna do 15. května 2021 
je možné podat žádost o dotaci přes 
Portál farmáře do 6. výzvy MAS 
Říčansko z Programu rozvoje 
venkova. Jde o investice do země-
dělských podniků a celková alokace 
na tuto výzvu je 5,3 mil. Kč.

 Seminář pro žadatele do výzvy 
IROP i PRV nebude MAS vzhle-

dem k vládním opatřením uskuteč-
ňovat. Ale jsme zde pro Vás, tak ne-
váhejte konzultovat své projektové 
záměry telefonicky nebo e-mailem.  

 Regionální výrobci značky Zápraží 
originální produkt ® se s námi zapoji-
li do akce „Do práce na kole 2021“ 
a přispěli svými pěknými výrobky 
do tomboly, která bude vyhlášena 
v červnu při závěrečném setkání 
účastníků této kolové výzvy. 

 15. dubna proběhne slosování do-
šlých dotazníků, který MAS zveřejni-
la během února a března v měsíčníku 
Říčanský kurýr a regionálním médiu 
Zápraží. Jednoduchý dotazník za-
měřený na spokojenost se životem 

na Říčansku a jeho výsledky MAS 
využije jako přílohu ke své strategii 
na nové programové období 2021-
2027. Oblast podpory bude MAS 
směřovat opětovně na investice do 
vzdělávání, bezpečnosti v dopravě, 

šetrného životního prostředí, veřejné 
infrastruktury, podpory spolkové čin-
nosti a také kulturního dědictví. Pět 
výherců obdrží dárkový balíček regi-
onálních výrobků Zápraží originální 
produkt®. Všem, kdo přispěli, děku-
jeme za vyplnění a zaslání dotazníku.

 Forma setkávání se na dálku se ne-
vyhnula ani nám a veškerá příprava 
na nové období 2021-2027 probíhá 
online. Jde o sdílení zkušeností, sběr 
podnětů z území, hlasování a také 
vzdělávání a realizaci seminářů. Člo-
věk si zvykne na všechno, ale na osob-
ní kontakt se už těšíme moc. 

 Tým MASky přeje všem čtenářům 
Zápraží klidné velikonoční svátky se 
svými nejbližšími a především pevné 
zdraví v jarních dnech.  ■

Střípky z MASky 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 Svojeticích, ulice V Průhonu 153. E-mail: mas@ricansko.eu,  
tel. +420 774 780 141. Pevná linka byla zrušena. 

Díky projektu podpořeného z Evropských 
strukturálních fondů reg.č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0
/16_047/0011946 s názvem Koordinace sociální 
činnosti v regionu MAS Říčansko pomáháme 
ZDARMA všem, kteří řeší obtížnou životní situaci. 
Mezi naše klienty patří lidé všech věkových 
kategorií, kteří mají zájem o podporu, poradenství 
či pomoc a nemusí jít jen o seniory, lidi se 
zdravotním postižením či bez domova apod.,  
do problémů se může přeci dostat každý z nás.

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

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

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

Naši pracovníci v současné době 
řeší dlouhodobější aktivity, kde 
jde zejména o komplexní řešení 
celé problémové situace. Člověk, 
který se ocitl bez práce, může 
snadno začít řešit dluhovou si-
tuaci a s ní se pojí i psychická 
stránka věci, vztahové problémy 
apod. - obzvlášť pokud se jedná 
o delší nezaměstnanost. Častým 
požadavkem našich klientů je 
v současné době právě pomoc 
s hledáním nového zaměstnání 
a následné řešení finanční situ-
ace. Naši pracovníci nyní často 
poskytují psychoterapeutickou 
podporu potřebným v složitější 
životní situaci. Jedná se o pra-
videlná setkání, „popovídání“, 
probrání různých možností, jak 
danou situaci řešit, apod. Pokud 
se tedy již rozhodnete situaci 
řešit, pokusíme se Vás provést 
řešením krok za krokem, dopro-
vodit Vás, poskytnout praktickou 
pomoc.

Do nabídky našich služeb jsme 
zařadili mediaci. Jedná se o mi-
mosoudní řešení sporů mezi 

sousedy, manžely, zaměstnanci 
a jinými. Mediátor je nezávislá 
osoba, která Vás provede celým 
procesem řešení, jehož cílem 
není „vyhrát“ nad druhou stra-
nou, ale domluvit se na společ-
ných pravidlech tak, aby obě 
strany byly spokojené a našly 
prostor pro společné fungová-
ní. Důležitý je souhlas a proje-
vení svobodné vůle obou stran 
k účasti na jednání-mediaci. 
Rozhodnutí situaci řešit je prv-
ním krokem k urovnání a napra-
vení vztahů.

Naše služby poskytujeme v regi-
onu již 2. rokem. Navázali jsme 
kontakt s více jak 70 klienty 
a strávili jsme s nimi – věříme, 
že smysluplně – téměř 370 hodin 
přímé práce a pomoci. Díky pro-
pojování se s dalšími pomáhající-
mi organizacemi v regionu a také 
některými obcemi se nám daří 
aktivity rozšiřovat. Moc děkuje-
me za spolupráci Cestě integrace 
a Farní charitě Mnichovice. 

Petra Přílučíková  
a Veronika Vítkovská ■

Dárkový balíček obsahuje regionální 
výrobky Zápraží originální produkt® 

v obtížných 
životních situacích

POMOC
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Náš diář v sobě skrývá docela obyčej-
né životy, zážitky, vypráví o snech, 
o cestách, je plný cenných rad, tlu-
močí příběhy – některé smutné, jiné 
veselé, skrývá v sobě i tajná přání, 
osobní zpovědi, trápení. Je vlastně 
takovým oknem do duší dětí, rodi-
čů, učitelů. Je však i důkazem toho, 
že jsme spolu, že jeden máme dru-
hého, že se potřebujeme.

Pojďte tedy společně se mnou za-
listovat, pootevřít okno do našich 
duší.

„… lhala bych, kdybych vám či ko-
mukoli jinému tvrdila, že se cítím 
jako trosečník. Přirovnala bych se 
spíše k milionáři, který si užívá ne-
konečně dlouhé prázdniny na svém 
soukromém ostrově…“

„… chybí mi lidé, které jsem potká-
vala každý den. Všechny ty drobnosti 
jsem brala jako samozřejmost, ale 
jak se říká, člověk si jich začne vážit, 
až když o ně přijde, což považuji za 
svatou pravdu...“

„…venku je svět plný mých kamará-
dů a já jsem zavřená doma, daleko od 
nich. Moc mi chybí moji kamarádi, 
dokonce škola je na seznamu věcí, 

které mi chybí. Každým soustem 
jídla, co sním, se cítím tlustší, jak dě-
sivé je být bez pohybu a donutit se jít 
ven… ani nevíte, kolik filmů už jsem 
viděla…“

Okno je pootevřené, kdo ho chce 
otevřít dokořán, má možnost, stačí 
jen v našem diáři listovat dál.

Mgr. Jitka Rothová 
ZŠ nám Bří Jandusů

vedoucí PS ČG MAP II  ■

Naštěstí pro naše děti se časy 
mění a finanční osvěta se dostává 
již i do mateřských a základních 
škol. Díky evropskému projektu 
MAP II, který na Praze 22 probíhá 
již třetím rokem, se nám podařilo 
zajistit již několikátý ročník se-
minářů finanční gramotnosti ve 
všech základních školách SO Pra-
hy 22. Semináře vede p. Macura 
a jsou určeny pro žáky 5., 8. a 9. 
ročníků ZŠ. 
 Co je tedy obsahem těchto se-
minářů? Děti jsou seznámeny se 
základními finančními návyky, in-
formacemi o bankovním a neban-
kovním sektoru, běžných i spoři-

cích účtech, kreditních kartách, 
úvěrech. Dostanou se k tématu 
pojištění, finančních registrů, exe-
kucí a proberou rodinný či osobní 
rozpočet. Základ seminářů je vždy 

daný a přizpůsobený věku dětí. 
Dostatečný prostor je také věno-
ván dotazům a diskusi o tématech, 
které děti samy řeší nebo je zajíma-
jí podrobněji. Lektor se nebojí dě-
tem odpovídat i na záludné dotazy, 
mnohdy připojí i konkrétní situaci 
či zážitek z jeho mnohaleté praxe 
v oboru financí. Pro soukromé do-
tazy nabízí i následnou mailovou 
konzultaci. 
 V letošním školním roce se nám 
podařilo využít pár týdnů, kdy byly 

děti ve školách, a stihli jsme usku-
tečnit většinu seminářů na našich 
ZŠ. Do konce roku uskutečníme 
i zbylé semináře, ať už prezenční či 
distanční formou. Příští rok, věří-
me, už vše poběží normálně „naži-
vo“ ve školách.

Mgr. Andrea Vašíčková Buršíková
vedoucí PS MG MAP II ■

Již rok žijeme ve zvláštní době, v době 
koronavirové, a děláme vše pro to, abychom 
nebyli sami. Vymýšlíme způsoby, jak trávit 
společně čas, jak sdílet dojmy, pocity, zážitky, 
myslet vzájemně na sebe, a při tom všem 
si neustále dáváme pozor, abychom něco 
neporušili, někoho neohrozili. A tak jsme si 
s žáky 8.C začali psát dopisy… a zrodil se diář, 
který byl vydán v rámci MAP II Praha 22.

Jestli patříte k těm, kteří doma spoří do prasátka, 
nejspíš jste ve škole neměli kurz finanční 
gramotnosti. Hospodaření a finanční strategie již 
dávno není jen otázka firem a korporací, ale také 
domácností a jednotlivců. Nepřemýšlet o svých 
penězích je jako ukládat je do děravé kapsy.

Projekt MČ Praha 22 – MAP II, 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

Projekt MČ Praha 22 – MAP II,  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

NENÍ TO JEN OBYČEJNÝ DIÁŘ

DO PRASÁTKA NEBO NA ÚČET?

CIBULOVINY A HLÍZY PRO JARNÍ VÝSADBU
gladioly (mečíky), jiřiny, převislé begónie, brambory

RHODODENDRONY A AZALKY v širokém sortimentu

OSIVO A SEMENA
velký výběr z mnoha položek – zeleniny, květin, aromatických a léčivých rostlin

OKRASNÉ STROMKY, DROBNÉ OVOCE
okrasné keře, stromky na kmínku, maliny, ostružiny, borůvky

HNOJIVA, POSTŘIKY
pro zeleninovou i okrasnou zahradu na bázi přírodních látek
trávníková hnojiva a osiva
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Téma: 
KŘÍŽOVKA
Nejprve jsem si říkala, že zmínka 
o ní bude stačit v úvodníku, ale 
přehodnotila jsem to.  Přivedly 
mne k tomu okolnosti prvního 
jarního dne, tedy soboty 20. 
března. 
 To, že je to začátek astrono-
mického jara, s tím v tomto pří-
padě nijak nesouvisí. Ten den jste 
se totiž vy, naši čtenáři, doslova 
překonali. Úplně si vás živě před-
stavuji, jak sedíte zachumláni na 
zahrádce, pomaloučku popíjíte 
odpolední horké kafe a hlavou 
vám probíhá spousta myšlenek.  
Nebo naopak si hovíte v tep-
le u kamen, na dosah sklenku 
s omamně vonícím svařákem a…  
u sebe Zápraží a luštíte březno-
vou křížovku. Jakmile dílo ke své 
spokojenosti dokonáte, usednete 
k počítači a na naši adresu ode-
síláte vyluštěnou tajenku, čímž 
se vzápětí neopomenete pochlu-
bit celé rodině. 
 Že mám příliš bujnou fantazii? 
Jak jinak si ale vysvětlit tu spous-
tu vašich sobotních emailů?! 
Jen pro upřesnění, kdo neluštil, 
aby byl v obraze: 20. března byl 
poslední den pro možné zaslání 
tajenky a zařazení do slosová-
ní o ceny - osivo od společnosti 
Dobrasemena.cz. A kolik se nám 
nakonec těch správných odpovědí 
sešlo? Na dvě stovky, což předčilo 
naše očekávání. 
 Čtenáře tedy nabádám: kří-
žovky nejen trénují mysl, ale 
i rozšiřují znalost a krátí dlou-
hou chvíli a to i ta naše, kterou 
najdete vždy na straně 30 – tak 
nás čtěte, luštěte a pište. 
 Inzerentům připomínám: 
křížovku si můžete u nás objed-
nat na kterýkoliv měsíc v roce, 
nechat připojit text, využít pro 
svůj slogan tajenku, vložit do 
výřezu grafiku. A k tomu tři  lá-
kavé ceny pro výherce, a nejen 
celostrana v Zápraží, ale i zá-
jem čtenářů je váš!                   ak ■

SLOUPEK

Ad Výherní křížovka 3/2021
Vážení přátelé, napsala nám paní 
J. Zbudilová, měli jste v té křížovce, 
která se mi dostala do ruky z Prahy 
do Liberce, trochu zmatek. Pak připo-
jila objasnění – vloudil se nám šotek 
do tajenky a dva její díly označil jako 
číslo 3. Ale i přesto byla tajenka kom-
plet; za tuto tiskařskou neplechu se 
všem luštitelům (i těm, kteří jí vůbec 
nezaregistrovali) omlouváme a jsme 
rádi, že je to nezmátlo. Za upozor-
nění děkujeme také paní Zbudilové 
a pozdravujeme tímto též naši čtenář- 
ku, její maminku, v Liberci. No vida, 
kam až se to naše Zápraží dostane!

Ad Rozhovor s P. Jandou 2/2021
K paní D. Nerydové se dostalo úno-
rového číslo s mírným zpožděním, 
proto nám píše až nyní. Musím po-
chválit Váš časopis, poslední měsíce 
ho pročítám se zájmem, už to není jen 
samá inzerce! Už jsem si i vystřihla 
nějaké recepty. Ale velkou radost jste 

mi udělali rozhovorem s P. Jandou. 
Vůbec jsem netušila, že u nás v kra-
ji nastálo bydlí, měla jsem ho za Pra-
žáka. Tak přeji další zajímavé články 
a mnoho spokojených čtenářů. 

Dotaz čtenáře: Můžete mi prosím 
napsat, když jste tištěný měsíčník 
a máte webové stránky, kde si mohu 
časopis také přečíst, tak to jste tedy 
zároveň online časopis? 
Podobné dotazy jsme už několikrát 
zodpovídali (telefonicky), tak si to 
stručně upřesněme. Ano, jsme tiště-
né periodikum. Ano, máme webové 
stránky. Ano, je na nich si možné 

prolistovat (stáhnout) jednotlivá 
naše čísla. Což znamená, že máme 
tzv. zrcadlo tištěného časopisu, tedy 
jeho překlopení do elektronické ver-
ze. Jsme tedy elektronické médium 
s přidanou nadhodnotou v podobě 
webu s informacemi a rozesílaným 
newsletterem. Ne, nejsme v tomto 
smyslu tedy online (internetovým) 
časopisem. Ten je vlastně kombinací 
tištěného a internetového média, je 
ale interaktivní, aktualizovaný v čase, 
má v podstatě neomezený obsah 
daný pouze limitem datové kapacity.  
A využívá vizuálních a audiovizuál-
ních prvků. Příklad elektronického 
média – e-časopisy, e-noviny – lze je 
často zakoupit na základě předplat-
ného stejně jako jejich tištěné verze 
(Elle.cz, dTest, Playboy), nebo jako 
Zápraží jsou pro čtenáře zdarma, 
např. obecní zpravodaje. Příklad in-
ternetového média – iHned.cz (ver-
ze Hospodářských novin), Blesk.cz 
(verze bulvárních novin Blesk).        ■

Dorazilo do redakce

Jak nám napsala třeba paní Milena 
Š. ze Struhařova: Naše rodina dala 
hlavy dohromady a co jsme vymy-
sleli zasíláme. Manžel si myslí, že 
trubky v nádobě měly odvádět např. 
pěnu, když se v ní něco vařilo. Syn 
řekl, že trubky sloužily k přívodu 
čerstvého vzduchu nějaké potravi-
ny, která byla v nádobě uložena. Já 
jsem vymyslela, že to mohlo sloužit 
k odcezení vody. Další návrh dorazil 
od čtenáře Jana P. z Prahy, který ti-
poval, že by se dovnitř mohlo něco 
protlačovat. Podotýkáme, nápadů 

dorazilo nemnoho, a ani jeden ne-
byl správný – tady prostě fantazie 
ani praktická zkušenost nezafun-
govala. Všem však děkujeme a oce-
ňujeme zájem a snahu!
 Když ale napovíme větou „Voni 
se slejzaj jak švábi na pivo“, určitě 
už budete vědět! Švábi, nežádou-
cí podnájemci lidských obydlí se 
odedávna lákali na nádobu s pi-
vem, vůně je navnadila a oni po-
stupně nalezli dovnitř. Tady pro 
jejich vstup sloužily ony zmíněné 
rourky, které se do středu hrnce 
lehce zužují, což jim pak znesnad-
nilo či znemožnilo po požití piva 
odchod ven. Tento hrnec je vlastně 
jednoduchou, ale důmyslnou pastí. 
 Chcete vidět, třeba sofistikova-
nou a řemeslně velmi pěkně prove-
denou pastičku na myši nebo zjistit, 
jak vypadají floky, kdo je používal 
a proč? Jakmile to doba umožní, 
udělejte si výlet do Pyšel a zajděte do 
místního muzea, zcela jistě objevíte 
mnohé zajímavosti.                                  ■

ZÁHADNÁ NÁDOBA  
pyšelského muzea
Ad 3/2021 Pyšelské muzeum s. 6–7

V článku zařazeném v rubrice Z historie jsme se vás 
v samém závěru ptali, k čemu si myslíte, že sloužila 
modrá nádoba, na první pohled vypadající jako obyčejný 
smaltový hrnec s odklápěcí poklicí. Neobvykle však 
působí několik dovnitř vedoucích rourek.

KALEIDOSKOP

      KC Labuť
Přehled přeložených 
akcí u kterých známe 
náhradní termíny.
23. 4. 2021 20.00 Vladimír 
Mišík & ETC... – ZRUŠENO!

14. 9. 2021 19.00 Marcel 
Zmožek Koncert s kapelou.

29. 9. 2021 19.30 Ivan Mlá-
dek a Banjo Band

6. 10. 2021 19.30 Adam Pla-
chetka Koncert z cyklu "Kruh 
přátel hudby"

24. 11. 2021 19.30 Epoque 
Quartet & Dasha Koncert 
z cyklu "Kruh přátel hudby"

26. 11. 2021 20.00 OLYM-
PIC TOUR 2021 Koncert

8. 12. 2021 19.30 Zdeněk Izer 
– Na plný coole!

26. 1. 2022 19.30 Julie Svě-
cená Koncert z cyklu "Kruh 
přátel hudby".

8. 4. 2022 20.30 ŠPEJBL'S 
HELPRS | AC / DC revival band

22.4.2022 20.00 Sto zvířat – 
30! TOUR                                   ■

HUMOREM  
k lepší náladě

Baví se už pěkných pár let vymýšlením vti-
pů a humoristických povídek, spolupracuje 
s kreslířem Josefem Pšeničkou a pod pseudo-
nymem Kocábka jejich vtipy reflektují běžný 
život, charaktery lidí či aktuální události.      ■

Se jménem Jiřího Cinkeise 
z Chocerad jsme se již na 
stránkách Zápraží setkali a zřejmě 
ani dnes to nebude naposledy.

Den Země
Každoročně si ho připo- 
mínáme 22. dubna. Jde 
o celosvětovou událost 
(v současnosti probíhá 
každoročně ve více než 
190 zemích) zaměřenou 
na propagaci a podporu 
ochrany životního 
prostředí.
První oslava Dne Země se konala 
v USA v roce 1970 a získala širo-
kou odezvu: zúčastnilo se jí asi 
20 miliónů lidí, zejména studen-
tů. Ve svém počátku zahrnovala 
i opozici vůči válce ve Vietnamu. 
OSN slaví svátek od roku 1971, 
v roce 1990 se připojily i další stá-
ty a 22. duben se stal mezinárod-
ním Dnem Země. Koordinátorem 
je organizace Earth Day Network 
se sídlem v americkém Seattlu. 
 U nás máme Den Země spojen 
s různými dalšími činnostmi, ob-
líbené je např. jednodenní setkání 
a aktivity v rámci akce Den Země 
na Klepci (u Přišimas). Bohužel 
ani letos se tato a další podobné 
akce neuskuteční.                                 ■

I když i letos jsou jiné, než jsme zvyklí a než bychom 
chtěli, jsou to stále Velikonoce. Pro mnohé z nás jsou 
symbolem končící zimy a nastupujícího jara a počasí 
se tentokrát tváří, že nás v tom opravdu podpoří. 
Ať si tedy Velikonoce 
připomínáte jakkoliv, 
slavíte je či ne, strikt-
ně se řídíte požadavky 
současné doby nebo je 
jen tolerujete, jste doma 
nebo na chalupě – všem 
přejeme jejich příjemné 
prožití!                                   ■

VELIKONOCE
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a to za účasti samotného císaře 
Karla IV.! Už z toho je vidět, že 
šlo opravdu o výjimečnou udá-
lost a do opatství, které ihned do 
svého držení dostalo několik vsí, 
les Kozí hřbet a privilegia daná 
císařskou listinou, byly vkládány 
velké naděje. Očekávání zaklada-
telů však naplněno nebylo. 
 Biskup Dietrich z Portitz součas-
ně s klášterem nechal vybudovat 
i klášterní hrad Šember na stejno-
jmenné řece u Doubravčic a povo-
lal do Skalice prvních 12 řeholní-
ků. Svou přízeň klášteru věnoval 
i Václav IV.; odpustil mu různé 
poplatky, věnoval i pravidelný pří-
spěvek na jeho dokončení. Během 
let byl klášter dobře zabezpečen, 
měl movitý majetek, finanční zdro-
je i mnoho privilegií a díky tomu 
mohly probíhat postupně stavební 
práce, jak na samotném konventu, 
tak i velkolepém chrámu Milostné 
Panny Marie, který měl být největ-
ším gotickou stavbou svého druhu 
v Čechách, a tudíž i konkurentem 
svatovítské katedrály. Vznikal tak 
areál, který náležel mezi nejvý-
znamnější stavby své doby. Nezpo-
chybnitelnou zásluhu na tom měla 
i huť Matyáše z Arrasu, vedená sta-
vitelem Petrem Parléřem.

 Jak rychle klášter vzkvétal, tak 
rychlý byl za pouhých několik de-
setiletí i jeho pád. V dubnu 1421 
byla nedaleká Kouřim obsazena 
husity, a ti napadli i klášter. Celý 
areál byl zničen. Několik pokusů 
o jeho obnovu, byť částečnou se 
uskutečnilo, ale definitivní konec 
znamenalo vyhlášení josefinských 
reforem a klášter zanikl. Budo-
vy zakoupil měšťan Jiří Dörfel 
(1819), konvent upravil na zámek, 
zachoval i kapli. Část areálu byla 
užívána jako hospodářská stavení; 
později v majetku Lichtenštejnů. 
Další ránu mu zasadily pozemkové 
reformy roku 1924, kdy zde vzniklo 
zemědělské družstvo. Do 21. století 
vstoupilo bývalé opatství v poměr-
ně zanedbaném stavu, ze samot-
ných původních staveb se dochoval 
jediný pilíř chrámu, který stával 
v křížení klášterního kostela, část 
zdiva chrámu a části konventní bu-
dovy s gotickou místností s žebro-
vou klenbou a zazděné gotické  
okno.                                                           ak ■

Zdroje: http://kralovskedilo.ktf.cuni.cz/loka-
lity/Klasterni-Skalice----Klaster-cisterciaku; 
www.cestyapamatky.cz; Kroupa P. / Žižka J.: 
Cisterciácký klášter v Klášterní Skalici u Kou-
řimi. In: Umění 38. Praha 1990.; Drahovzal 
M: Pověsti a kratochvilná vyprávění z Kouři-
mska a Kolínska., vlastní náklad 2007.

Původ názvu obce, který dříve zněl 
pouze Skalice, je nutné hledat zřej-
mě v kamenitém korytu a občas-
ných skalách, vystupujících okolo 
břehů říčky Kouřimky (zde už ne-
soucí v mapách název Vavřinecký 
potok či Výrovka). Název Klášterní 
(Klášterská) obec obdržela až poz-
ději, s výstavbou kláštera.
 V době vlády Karla IV. byl ve 
Skalici založen poslední cisterci-
ácký klášter v Čechách, opatství 
pojmenované „ad Graciam bea-
tae Virginis“. Zakládající listinu 
vydal v říjnu 1357 a fundátorem 
se stal mindenský biskup Dietrich 
(Dětřich) z Portitz, který mj. na 
stavbu kláštera věnoval 2000 kop 
grošů. Biskup náležel do okru-
hu osob blízkých císaři, stejně 
jako pražský arcibiskup Arnošt 
z Pardubic, který fundaci (ma-
jetek věnovaný ke konkrétnímu 
účelu) vzápětí potvrdil. Základní 
kámen kláštera položil olomo-
ucký biskup Jan Očko z Vlašimi, 

Z HISTORIE

Nejznámější obcí či místem nesoucím ve svém názvu 
Skalice je u nás na Zápraží zřejmě Stříbrná Skalice. 
Tam se na některé z našich toulek vypravíme také, 
ale tentokrát zavítáme do její jmenovkyně, Klášterní 
Skalice. Ta sice leží už mimo náš kraj, ovšem 
nedaleko od jeho pomyslné hranice, zhruba deset 
kilometrů východně od Kostelce n. Č. lesy. Je to obec 
malá, co do počtu obyvatel i rozlohy, ale zato s velmi 
zajímavou minulostí.

MYSTERIUM  
osamoceného 
klášterního pilíře

KLÁŠTERNÍ SKALICE
Počet obyvatel 127 (2020)
Rozloha 3,3 km2

Okres Kolín

Zajímavosti – středověký mlýn 
(dnes obytné stavení), zámek 
(přestavěn z bývalé klausury 
v 19. stol., z části areálu vznikl 
hospodářský dvůr; po letech 
chátrání je zámek využíván 
k obytným účelům, další pro-
story jsou pusté), kamenný 
most ze 14. stol. prohlášený 
za technickou památku byl 
po poškození povodní (2013) 
roku 2016 zbořen (!) a nahra-
zen moderním železobetono-
vým mostem.
 Obcí prochází zelená turis-
tická značka na stezce Kouřim 
– Pečky.

ZŘÍCENINA KLÁŠTERA 
KLÁŠTERNÍ SKALICE

◗ Provozovatelem je Informač-
ní centrum Kouřim
◗ Vstupné zdarma
◗ Časová náročnost ca 30 minut

Předpokládaná podoba (mo-
del) kláštera ve 14. stol. je k vi-
dění v kouřimském muzeu.

O UPÁLENÝCH MNIŠÍCH  
A HUSITSKÉM TAŽENÍ 

Klášter ve Skalici prosperoval, 
měl podporu panovníků a po-
čet cisterciáků v něm vzrůstal. 
Lidé jim podle jejich hábitů 
z nebarveného sukna přezdí-
vali „šedí mniši“. Jejich konec 
v kraji však nadešel s husitskou 
revolucí. Nejprve pražští husité 
dobyli (Český) Brod. Kouřim- 
ští chtěli zabránit stejnému 
krveprolití, tak vyslali k husi-
tům poselstvo se sliby, pokud 
město ušetří. Husité 
se proto 20. dubna 
u Kouřimi dočkali 
otevřených měst-
ských bran. Přesto 
vyplenili probošství 
sv. Martina uvnitř 
města, neboť mj. čis-
tili krajinu od „pape-
ženců“. Zde prý za-
jali pět mnichů, kteří 
neutekli a na druhý 
den je vyvedli na po-
pravu Olešskou bra-
nou. Zde je vsadili do 

vysmolených sudů, které ucpali 
a zapálili. Další den pak pokra-
čovali směrem na Kolín. Neda-
leko za Kouřimí však narazili 
na cisterciácký klášter ve Skali-
ci, který vzali útokem, dobyli ho 
a zapálili. Podle pověsti mniši, 
kterým se nepodařilo uprch-
nout některou z podzemních 
chodeb, byli pobiti nebo našli 
svou smrt v plamenech hořících 
budov svého opatství.                  ■
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Gotický pilíř z červeného pískov-
ce je dnes zhruba deset metrů 
vysoký (původní výška se odha-
duje na 30 metrů) a jde o dílo huti 
Matyáše z Arrasu. Ještě v 19. stol. 
zde těchto pilířů stávalo celkem 
dvanáct.

Ruiny kláštera, obraz  
A. V. Pařízka z roku 1807

Zazděné 
gotické okno

Z HISTORIE
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VÍCE INFORMACÍ
✔ Tábory a medaile Borec KLUBCTYRLISTEK.CZ

✔ Akce pro tatínky a děti, webináře Výchova kluků TATOHRANI.CZ
✔ 737 882 959, Jana Vančurová, jana.vancurova@klubctyrlistek.cz

Klub dětí a mládeže Čtyřlístek a Tátohraní 
  - dvě neziskovky, jež se navzájem podporují a doplňují

Co mají společné? Přírodu, děti, principy, zážitkovou pedagogiku, 
rodinné akce… lidi a hlavně zakladatele, Petra Suchého, jež se 
snaží přivést děti k přírodě, posílit roli otce ve výchově, pomoci 
rodičům s výchovou kluků. Objednejte tábory včas a nyní se slevou. 
Při zrušení z důvodu vládních opatření částku vracíme.
TÁBORY na léto 2021 (od 4 do 15 let)
✓ Příměstské tábory PRALES ve Struhařově,
 Praze a Hradci Králové (12. 7.–27. 8.)

✓ NOVINKA Prales s angličtinou, týden 
konverzace bez učení (celkem 3 turnusy)

✓ Příměstské tábory NERF 
ve Svojeticích, 2 srpnové turnusy

✓ Pobytový tábor NERF 
v Českém ráji (17.–24.–31. 7.)

✓ Pobytový tábor TANEČNÍ 
v Českém ráji (17.–24.–31. 7.)

✓ Pobytový tábor LOVCI POKLADŮ 
ve Zruči nad Sázavou.(1.–11. 7.)

AKCE
✓ BOREC – plnění 

úkolů za medaile

✓ Stačí vyplnit registraci, 

hecnout se, vyplnit 

5 úkolů a získat tak 

medaili

ZÁKAZNICKÉ KARTY
Zůstávají v platnosti i nadále. Ještě ji ne-
máte? Požádejte o ni. Při svém nákupu za 
více než 500 Kč máte u nás po celou sezónu 
automaticky 5% slevu!

Zahradnictví Jandl s.r.o.
Otevřeno: 

březen-červen a září-říjen PO-SO 8-17 h
červenec-srpen a listopad-únor PO-PÁ 8-16 h 

Tel.: 736 630 111
www.zahradnictvi-jandl.cz

Naši druhou prodejnu Zahradnictví Jandl s.r.o. naleznete v Nové 
Vsi (u Kolína), otevřeno: PO-SO 8-17 h, tel.: 736 468 061

Jsme česká zahradnická fi rma, důraz klademe na 
vlastní výpěstky z našich skleníků. Dominantní 
jsou pro nás balkónové a záhonové květi ny, ko-
ření, aromati cké bylinky a sadba plodové, košťá-
lové a listové zeleniny; vše v širokém sorti mentu 
a odpovídající kvalitě. Zakoupíte však u nás také 
drobné ovoce, jahodníky či substráty, hnojiva, 
produkty na ochranu rostlin atd.

Rizikové kácení stromů
pomocí horol. techniky

Zakládání 
a údržba zahrad

sekání trávy, vertikutace...
731 160 030

www.zahradypittner.cz

KRBY 

Návrhy · Realizace
Revize · Servis

Tel. 604 831 101
ladislavtichovsky@seznam.cz
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Poměrně nedávno vznikla v nádražním podchodu v Mnichovicích 
nová výmalba, která nejen zaujala, ale také rozproudila i na 
sociálních sítích intenzivní, a nedá se říci že vždy pozitivně 
laděnou, diskusi. K nám do redakce se tak dostalo několik 
snímků, které vzbudily náš zájem a současně zadaly inspiraci na 
nové téma. A tak bylo rozhodnuto, že se na budovy a podchody 
několika nádražních stanic v našem kraji podíváme blíže. 
Představujeme vám tedy ty v Mnichovicích, Říčanech, Uhříněvsi, 
Úvalech a v Českém Brodu. Jak se líbí? (Podchody, část I.)

PODCHODYPODCHODY

Nádražní podchody aneb  
Cesty k vlakům  
(vy)malované

MNICHOVICE   ➔   ➔   ➔

ŘÍČANY

„

“

„Street art je moderní podobou 
pouličního umění, které se neome-

zuje na psaní vlastního jména jako 
v případě graffiti. Je více otevřený 
kolemjdoucím lidem a velice často 
vzniká individuálně pro vybrané 
místo. Technicky je mnohem více 
rozvinutý, ačkoliv základem byl 
vždycky barevný sprej. Street art 
mění už více jak 60 let osvícená 

města, která pod jeho vlivem neje-
nom září barvami a uměním, ale 

také napomáhá rozvíjet komunitní 
projekty, které rozvíjejí náš veřejný 

prostor. Podobně jako jiné kategorie 
umění může lidem přinášet mnohá 

sdělení, příběhy a imprese. Na 
rozdíl od tradičního umění se 

neomezuje na galerie za dveřmi 
a pokladnou – je otevřeným uměním, 
které chce být viditelné pro všechny 
kolemjdoucí. Díky své otevřenosti 
street art je jedním z nejrychleji se 

vyvíjejících druhů umění.“  
Kryštof Kotík, 2017  

(www.facebook.com/StreetArtUvaly)

Za historií místního nádraží je nutné 
zajít až do roku 1842, kdy vznikl projekt 
železnice a následně zde byla vyměřová-
na trať z Vídně do Prahy. Ta byla zprovoz-
něna roku 1871, ale na vlastní zastávku 
a nádraží si mnichovičtí museli počkat. 
V roce 1888 se podařilo dosáhnout zříze-
ní zastávky; jako čekárna sloužil hostinec 
pana Zelenky. Až v roce 1902 byla spolu 

se stavbou druhé koleje a nástupištěm 
zahájena i stavba nádražní budovy. Její 
žluté zdi dnes zdobí malby odkazující na 
malíře Josefa Ladu. Je zde Mikeš, Pašík, 
vodník či selka s krajáčem mléka. I díky 
tomu se v roce 2012 dostalo mnichovické 
nádraží mezi finalisty soutěže Nejkrás-
nější nádraží ČR, nakonec získalo zvlášt-
ní cenu Pohádkové nádraží.
 Nádražní podchod dostal novou po-
dobu loni na podzim, kdy se, na základě 
dohody s městem, stylové výmalby s te-
matikou cesty vlakem z různých koutů 
světa ujal přední český umělec street artu 
užívající přezdívku ChemiS.
Pozn. Nejen pro žáky mnichovické ZŠ T. G. Masary-
ka je určena zajímavá série videí, dokumentujících 
vznik maleb v podchodu. Jejich autorem je učitel 
Roman Kelbich, shlédnout je lze na www.romankel-
bich.cz/l/chemis-tvori-v-mnichovicich/. 

Železnice z Prahy do Benešova, 
která zahrnovala i zastávku v Ří-
čanech, byla uvedena do 
provozu roku 1871, o tři 
roky později zde byla 
postavena první pří-
zemní budova sta-
nice (svou dnešní 
podobu pak získala 
přestavbou v roce 
1894). Železnice se 
stala vyhledávaným 
dopravním spojem. Před 
1. sv. válkou dojíždělo do 
Říčan denně šestnáct vlaků, kte-
ré přepravily 150 000 lidí ročně. 
Roku 1937 už to bylo dvacet pra-
videlných vlakových spojů oběma 
směry. Delší dobu již uzavřenou 
nádražní budovu v roce 2017 od-

koupilo město Ří-
čany od Českých 
drah a zvažuje její 
využití. Podchod 

pod tratí, příchody 
k nástupištím a také 

stěny rondelu doznaly 
změn zhruba před třemi lety. 

Zasloužil se o to street umělec tvo-
řící pod uměleckým jménem Real 
143. Město nestanovilo striktní 
zadání, a tak jako základní motiv 
zvolil zvířata, což byl koncept i pro 
velké plochy, který zaujal.

Také tato stanice leží na tra-
ti z Prahy do Benešova, tudíž 
s předchozími je propojena his-
toricky. Celkovou rekonstrukcí 
si prošla v roce 2007, a to včetně 
kolejiště, výpravní budova dostala 
novou fasádu, nově byl vybudo-
ván podchod, nástupiště, místo 
skladiště vyrostla technologická 
budova. Podchod si však záhy říkal 
o změnu, nebylo to příjemné mís-
to. O celkem 800 m2 výmalby se 
nakonec postaral Jan Vrubel, který 
graffiti tvořil v letech 2015–2016. 
Dobrovolně, bez nároku na hono-
rář, se souhlasem města. Pro dobrý 
pocit, pro radost. V podchodu zob-

razil zastávky na trati, od Hlavního 
nádraží až po Benešov.
Pozn. Stanice Praha Uhříněves je koneč-
nou a výchozí stanicí pro překladiště kon-
tejnerů METRANS. Denně pro tuto firmu 
stanice odbaví asi 24 vlaků o délce 607 me-
trů. Ty jezdí mezi Uhříněvsí a významnými 
překladišti (Hamburk, Rotterdam, Brémy, 
Salzburk atd.)

UHŘÍNĚVES

➔

➔

Soutěž Nejkrásnější nádraží ČR má za cíl zlepšit prostředí 
železničních nádraží, stanic a zastávek, má tedy i motivační prvek, 
vede k zodpovědnější péči o svěřený majetek, podporuje zájem, 
oceňuje úsilí lidí.  Soutěž probíhá od roku 2007. Kandidáty na titul 

navrhuje veřejnost, která také rozhoduje o vítězi.
Info: www.nejnadrazi.cz

Omlouváme se všem, jejichž železniční stanici či (zajímavý) podchod se (zajíma-
vou) výmalbou jsme do našeho výběru nezařadili. To ovšem neznamená, že nám 
nemůžete napsat a foto a info ke stanici či váš příběh s ní spojený poslat! ☺   ak ■
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Petr (12 let): “Mamka založila 
kurs parkouru a vede náš par-
kourový tým. Začala s tím už když 
jsem byl v kočárku. Pak jsem jako 
malé dítě dělal kotrmelce a hvězdy 
a se samotným parkourem jsem 
začal v sedmi letech. Když teď ne-
můžeme trénovat v tělocvičně, cho-
díme skákat ven. Skákání je v par-
kouru pohyb, přemisťování. To mě 
hodně baví. Točila s námi v SKC 

nedávno Česká televize, připravili 
jsme si pro ni speciální sestavu, 
které se v parkouru říká flow. Na 
ČT Déčko se to v Planetě Yo bude 
vysílat 12. května. Teď se nejvíce 
těším na léto, protože to je skákání 
nejlepší."   
 Lekce Parkour & Freerun jsou 
v rozvrhu SKC pod vedením Ivy 
Mračkové: v úterý v 15 h začá-
tečníci, v 16 h pokročilí. Opět 

začnou hned, až to bude možné.  
Kontakt iva.mrackova@seznam.cz

Lektorka lekcí mažoretek Tereza 
Šeblová od svých holek ví, že jim 
chybí škola, kamarádi, a hlavně 
volnočasové aktivity. “Mám z nich 
radost, že se nevzdávají a trénují 
samy, občas mi pošlou i video z je-
jich vlastního snažení. Věřím, že 
pro ně je tato doba nejtěžší, potře-
bují sociální kontakt, potřebují se 
hýbat, potřebují své učitele, aby jim 
předali výuku.”
 Laura (12 let): "Už chci jít do 
školy, protože online výuka se pořád 
seká, nebo někomu nejde mikrofon 
a ve škole to pochopím líp než na on-
line výuce. Na mažoretky už se taky 
těším až budou. Chci se už stýkat 
s kamarádkami, a ne být zavřená 
doma."
 Stella (12 let): "Korona je hroz-
ně otravná a nebaví mě sedět doma, 
radši bych šla do školy, hrozně mi 
tam chybí kamarádi, matematika, 

učitelé. A strašně moc mi chybí ma-
žoretky, tréninky, učení nových triků 
vystupování a těším se i na soutěž, 
až bude."

“Ahoj, jsem Vojta (10 let). Chodím 
do SKC na florbal a do školy. Máma 
tam cvičí. Chci zase chodit do ško-
ly mezi kamarády. Zlomil jsem si 
nohu. Výuka doma už mě nebaví.” 
Jeho máma Bára Valuchová, která 
Pilates místo v SKC teď cvičí on-
line, pracuje jako metodička pro 
Společnost Duha v Praze. “Klienty 
máme různého věku a s různými 
zdravotními obtížemi. Jsou u nás 
v Chráněném bydlení a jsou hodně 
aktivní, pracují, když to jde, tak mají 
hodně zájmů a plánů. Teď s nimi 
také dělám různé videohovory. Vy-
užívám cvičební zkušenosti z SKC.”

Aktivitu pro všechny věkové kate-
gorie, která pomůže s nespavostí, 
úzkostmi a působí preventivně 
proti různým virózám, propaguje 
Dita, lektorka jógy v SKC. V čase 
lockdownu ovšem jen na Youtube 
kanálu Vybalancovane. ■

Jak prožívají lockdown a uzavření tělocvičen lidé kolem SKC? Tentokrát 
se nám sešly odpovědi nejen od lektorek, ale také od několika dětí, které 
navštěvují různé kroužky v ondřejovském SKC.

SKC Ondřejov
tel.: 777 668 212

www.skcvondrejove.cz

Aktivní s SKC v Ondřejově

Znáte malebné  
ZAHRADY MYŠLÍN 
nedaleko Mnichovic?

Myslím, že smyslem života je být užitečný, být zodpovědný, být soucitný. 
Především to znamená být k něčemu: něco znamenat, za něčím si stát, 

něco ve světě změnit tím, že jste žili.  (LEO C. ROSTEN)

Stačí několik kroků po pastvinách s ovečkami, podél políček 
s levandulí nebo zeleninou a začnete zpomalovat, klidně dýchat 
...právě na vás začalo působit kouzlo Myšlínských zahrad. Pak 
se posadíte u venkovního občerstvení, dáte si voňavý domácí 
koláč a bylinkovou limonádu a máte pocit, že se zastavil čas. 

Kocháte se výhledem na majestátný Žižkův dub, děti si užívají 
volnost pohybu v přírodě... je neděle...

KDE SE ZAHRADY NACHÁZEJÍ? 
Zahrady naleznete mezi Mnichovicemi a Třemblatem, adresa je Myšlín 2. Aktuální informace hledejte na  

www.zahradymyslin.cz, Facebooku či Instagramu – Zahrady Myšlín.

Na setkání s Vámi se těší Jana, Tomáš, Kačka a Eliška ze Zahrad Myšlín

JAK VLASTNĚ ZAHRADY NA MYŠLÍNĚ VZNIKLY?
Projekt Zahrad Myšlín se zrodil z lásky k přírodě a české zemi.  V roce 2017 objevili 
Jana a Tomáš zpustlé území bývalého statku na Myšlíně. Místo je okouzlilo, a tak 
začali poničenou krajinu kultivovat, radovali se z každého drobného krůčku, 
z každého nového stromu, rostlinky, která začala plodit. Založili sad, obnovili 
polní cesty a aleje. Na část pole zasadili levanduli, heřmánek, měsíček, mátu, 
mateřídoušku. Začali pěstovat zeleninu – brambory, česnek, cibuli, okurky, 
rajčata, mrkev i ovoce – jablka, hrušky, maliny, jahody, špendlíky, mišpule.
   Nejdříve pěstovali s láskou a bez chemie jen pro sebe a nejbližší rodinu, ale 
zájem byl tak velký, že se  postupně rozhodli produkci rozšířit a nabídnout širší 
veřejnosti. Plánuje se i rekonstrukce a výstavba architektonicky původního statku. 
Součástí bude také malý penzion a prostory pro cvičení, meditace, tvořící dílny 
apod. Zajímavostí je i stavba hliněno-slámové chalupy s pecí 
na pečení chleba a koláčů. V letošním roce bude také 
dokončena rekonstrukce rybníčků a tůní, které tvoří 
vstupní bránu do území.

A JAKÉ NOVINKY LETOS MYŠLÍNSKÉ ZAHRADY 
CHYSTAJÍ?
O víkendu od pátku 16. dubna se spustí 
prodej sazeniček bylinek, zeleniny 
a letniček. Těšit se můžete na rajčata, 
papriky, okurky, dýně, jahody, petúnie, 
muškáty, lobelky a další. Otevřeno bude 
zároveň i občerstvení v Maringotce na 
Zahradách, kde si můžete dát dobrou 
kávu a domácí koláče. Sledujte Zahrady 
Myšlín na www.zahradymyslin.cz 
nebo na Facebooku či Instagramu 
(Zahrady Myšlín). Lákavá je i nabídka 
workshopů na zahradách – vázání 
květin, levandulový den s jógou apod. 
Na Myšlínských zahradách si dokonce 
můžete domluvit i romantický svatební 
obřad včetně hostiny!

ZAHRADY MYŠLÍN NADCHNOU CELOU RODINU
Návštěvu zahrad můžete spojit s pěším nebo cyklo výletem po okolí – nedaleko 
jsou Hrusice (zde například najdete tipy na cyklovýlety: www.obec-hrusice.
cz/turistika) i známá hvězdárna v Ondřejově. Nebo si dopřejte jen pomalou 
procházku po pastvinách mezi ovečkami 
k nové Zvoničce, okolo 800 let starého 
Žižkova dubu a pak si vychutnejte dobrou 
kávu a domácí zákusky. Načerpejte 
klid i energii a domů si můžete odvézt 
sazeničky, domácí vajíčka, výrobky 
z levandule či později v roce pak s láskou 
pěstovanou a chemicky neošetřenou 
zeleninu a ovoce.
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ČALOUNÍM 
KŘESLA, ŽIDLE, 

TABURETY.
KLASICKOU 

I NOVODOBOU
TECHNIKOU.

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

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

Rodina se dvěma dětmi hledá větší 
ZAHRADU KE KOUPI NEBO PRO-
NÁJMU, vzdálenost do 1 h od Prahy, 
ideálně Praha-východ. Nabízíme též 
pravidelnou pomoc na vaší zahradě. 
Těšíme se, že se ozvete :) 
lucie.carlson@gmail.com,
tel.: 792 317 300
ČENDA ÚKLID mytí oken, čištění ko-
berců, sedaček, pravidelné úklidy kan-
celáří, domů. Po dohodě. 
Tel.: 603 874 107, 
cendauklid@seznam.cz, 
www.cenda-uklid.wbs.cz
STAVEBNÍ ČINNOST Kompletní rekon-
strukce, výstavby objektů, zemní práce, 
osazení nádrží na dešťovou vodu, bou-
rací práce, zámkové dlažby, zídky. 
Email: stavbysrba@gmail.com 
 Tel: 603 814 590
ZKUŠENÝ ŘIDIČ A OSOBNÍ PRŮ-
VODCE nabízí převoz seniorů osob-
ním vozem, praktickou výpomoc, pře-
voz balíčků, vzpomínkové výlety na 
míru pro seniory. Za dodržení corona-
virových opatření. František Pochmon, 
tel.: 603 267 738
PŘIJMEME ŘIDIČE sk. C, nejlépe 
zdatnějšího důchodce, nebo ZPS na 
IVECO EUROCARGO. Pohodová práce 
a rodinný kolektiv. Z Říčanska a okolí. 
Možnost parkování doma.
Tel.: 777 289 798

ŘÁDKOVÁ INZERCE

ČALOUNICTVÍ
JOSEF VÁVRA

Tel.: 603 301 565 
      733 299 549

veškeré čalounické práce 
a restaurování nábytku

www.calounik-vavra.cz

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

telefonicky: 323 660 252, 602 304 946 - p. Jordán
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AKCE
LETNÍ PNEUMATIKY PIRELLI
kvalita / výkon /cena
DOPRODEJ ZIMNÍCH 
A VÝHODNÉ CENY LETNÍCH PNEU

BĚŽNÝ 
PROVOZ 

ZACHOVÁN

i za současných 

opatření

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

ELEKTRO
instalace
revize

montáže, 
opravy
rekonstrukce 
poradenství

Tomáš Kurel, Svojetice
tel.: 723 480 477

www.elektro.tk.sweb.cz

Provádíme zemní,výkopové a demoliční 
práce, dovoz štěrku, písku zeminy, betonu, 

odvoz sutě a komunálního odpadu. 
 výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod,

  kanalizace)
 vyklízení - kontejnery
 bourací práce
 nakládka materiálů
 základy domů, plotů, zdiva
 sklepy, bazény, jímky, vodovodní šachty
 základové desky rodinných domů
 cesty, zámkové dlažby
 dovoz kompostované zeminy
 likvidace sutě demoličních a komunálních 

odpadů
 úprava zahrad a svahovitých terénů

UNC - PÁSOVÝ BAGR - NÁKLADNÍ AUTO

     602 353 409   marek.lejcek@seznam.cz

PRODEJ TŘÍDĚNÉ 
KOMPOSTOVANÉ 

ZEMINY

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

KONTAKT:

777 322 135 
Pište prosím na 
veronikaondras

@email.cz

Hledám schopného 
člověka pro 

údržby – realizace 
zahrad od 4/2021  

samostatného 
mobilního

130 Kč/hod 
práce jsou sezónní

Václav Sláma

e-mail: vaslama@seznam.cz

tel: 739 544 665

KLEMPÍŘSKÉ 
PRÁCE

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
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KŘÍŽOVKA O CENY

Naše betonárka v Mukařově je 
plně automatizovaná. Vybrat si 
u nás můžete z podkladních, kon-
strukčních, cementových potěrů 

a další betonů, stejně tak jako 
z drtí různých frakcí či kačírků. 
Potřebujete písek? Nabízíme říč-
ní i kopaný a opět platí – rádi do-

vezeme, nebo si menší množství 
můžete vyzvednout sami. Beton 
do mixu je vhodné objednávat 
den až dva předem, zavlhlý beton 

a ostatní materiály lze i během 
daného dne. (tajenka) Najdete 
nás v Mukařově, v areálu staveb-
nin PRO-DOMA, každý všední 
den od 7 do 16 h, v sobotu od 7 do 
12 h. Vzhledem k aktuální situaci 
kontaktujte předem dispečink na 
tel.: 721 870 737. ■

Tajenku nám zašlete do 20. dubna 2021 na emailovou adresu redakce@zaprazi.eu. Pro tři výherce máme připraveny ceny v podobě voucherů  
– 1x na odběr písku (1 m3) dle svého výběru (kopaný/říční) a 2x v hodnotě 100 Kč při nákupu z nabídky Betonárky Mukařov. Jména výherců 
a správné znění tajenky naleznete v Zápraží 5/2021. 
Tajenka  křížovky z minulého čísla: NAVŠTIVTE INTERNETOVÝ OBCHOD DOBRASEMENA. Cenu získávají J. Sklenářová z Hrusic, J. Frabša 
z Kolovrat a D. Erbenová ze Stříbrné Skalice. Gratulujeme!                              ■

Bez betonu či dalších materiálů se zřejmě neobejdete. Betonárka Mukařov 
vám dodá beton písky drtě kačírky podle vašich potřeb, doprava  na místo 
určení a příp. přistavení čerpadel je samozřejmostí, stačí se jen domluvit.

Stavíte? Čeká vás rekonstrukce nebo plánujete 
nějaké stavební změny u domu, na chatě?

BETON, PÍSKY, 
DRTĚ, KAČÍRKY

DOPRAVA MIX, 
KONTEJNER, 

SKLÁPĚČ
www.betonarkamukarov.cz

BETONÁRKA 
MUKAŘOV




	Zaprazi 04_2021_web
	Zaprazi 04_2021_web_

